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RESUMO 
 
 

Casos de infecções invasivas por corinebactérias, colonizadoras do ambiente e da 

microbiota humana ou de animais, tem sido crescentes em decorrência de melhor 

sobrevivência de indivíduos imunocomprometidos. Além da fenotipagem, métodos 

moleculares tem sido fundamentais na identificação de bastonetes Gram-positivos 

irregulares (BGPI). O presente estudo teve como objetivo a caracterização fenotípica 

e genotípica de estirpes de corinebactérias isoladas de sítios intravenosos de 

pacientes internados em um hospital universitário no Rio de Janeiro. Neste sentido, 

60 estirpes de microrganismos Gram-positivos foram analisadas por metodologia 

fenotípica convencional, sistemas API Coryne e Vitek 2 (bioMérieux) e análise das 

sequências dos genes 16S rRNA e rpoB, utilizada como metodologia de referência 

para avaliação dos sistemas fenotípicos. Os dados indicaram o isolamento de 

Corynebacterium striatum (44,68 %), Corynebacterium amycolatum (31,91 %), 

Corynebacterium jeikeium (8,51 %), Corynebacterium urealyticum (6,39 %), 

Corynebacterium diphtheriae (4,26%), Corynebacterium simulans (2,12%) e 

Corynebacterium minutissimum (2,12%) do sangue de pacientes fazendo o uso ou 

não de dispositivos invasivos. As espécies predominantes C. striatum e C. 

amycolatum apresentaram 8 e 9 perfis de resistência aos agentes antimicrobianos, 

respectivamente. O perfil de resistência com sensibilidade apenas à tetraciclina, 

linezolida e vancomicina, foi prevalente durante um surto epidêmico de C. striatum 

ocorrido em 2010. Este mesmo perfil foi observado para C. amycolatum, C. jeikeium 

e C. urealyticum. A identificação definitiva da maioria das estirpes de C. striatum, C. 

amycolatum, C. jeikeium, C. simulans e C. minutissimum só foi possível pela 

genotipagem. Interessantemente, a análise das sequências do gene 16S rRNA 

permitiu a identificação de outros microrganismos como Abiotrophia defectiva 

(6,67%), Arthrobacter (1,67%), Brevibacterium (11,67%) e Microbacterium (1,67%). 

Em conclusão, BGPI isolados de infecções invasivas não devem ser negligenciados 

e análise das sequências dos genes 16S rRNA e rpoB podem contribuir na 

identificação definitiva das espécies de microrganismos Gram-positivos, incluindo as 

corinebactérias envolvidas nesses processos infecciosos. 

 

Palavras-chave: Corynebacterium. Infecções invasivas. Corinebactérias. 

Corineformes. Sítios intravenosos. Genes conservados.  



ABSTRACT 
 

 

Cases of invasive infections corynebacteria , colonizing the environment and human 

and animal microbiota, has been increasing due to better survival of 

immunocompromised individuals. Besides phenotyping, molecular methods have 

been of great value in the identification of Gram-positive irregular rods (BGPI). The 

present study aimed to phenotypic and genotypic characterization of isolates from 

corynebacteria isolated of intravenous sites of patients at a university hospital in Rio 

de Janeiro. Thus, 60 isolates of Gram-positive microrganisms were analyzed by 

conventional phenotype methodology, and Vitek and API Coryne 2 systems 

(bioMérieux) and by sequence analysis of 16S rRNA and rpoB genes. The genotypic 

identification was used as reference methods for evaluation of phenotypic systems. 

The data indicated the isolation of Corynebacterium striatum (44,68 %), 

Corynebacterium amycolatum (31,91 %), Corynebacterium jeikeium (8,51%), 

Corynebacterium urealyticum (6,39 %), Corynebacterium diphtheriae (4,26%), 

Corynebacterium simulans (2.12%) and Corynebacterium minutissimum (2,12%) 

from the blood of patients making use or not of invasive devices. The predominant 

species C. striatum and C. amycolatum presented 8 and 9 profiles of resistance to 

antimicrobial agents, respectively. The resistance profile with sensitivity just to 

tetracycline, linezolid and vancomycin, was prevalent during an outbreak of C. 

striatum occurred in 2010. The same profile was observed for C amycolatum, C. 

jeikeium and C. urealyticum. The definitive identification of most strains of C. 

striatum, C. amycolatum, C. jeikeium, C. simulans and C. minutissimum was possible 

only by genotyping . Interestingly, the sequence analysis of the 16S rRNA gene 

allowed the identification of other microorganisms such as Abiotrophia defectiva 

(6,67%), Arthrobacter (1,67 %), Brevibacterium (11.67 %) and Microbacterium (1.67 

%). In conclusion, BGPI isolates from invasive infections should not be neglected and 

sequence analysis of 16S rRNA and rpoB genes can contribute to the definitive 

identification of the species of Gram-positive microorganisms, including 

corynebacteria involved in these infections. 

 

Keywords: Corynebacterium. Invasive infections. Corynebacteria. Coryneform. 

Intravenous sites. Conserved gene 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 

De acordo com a Lei Orgânica n° 8.080 de 1990, artigo 6°, parágrafo 1°, 

Vigilância Sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços da saúde, 

abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 

relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção 

ao consumo, bem como o controle da prestação de serviços que se relacionem 

direta ou indiretamente com a saúde (BRASIL, 1990).  

A Vigilância Sanitária está ligada ao serviço de saúde de um país. No caso do 

Brasil, ao Sistema Único de Saúde (SUS). A saúde é um direito fundamental 

garantido pela Constituição Federal de 1988 e é através do SUS que se concretiza 

esse direito. O SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público 

(BRASIL, 1988), sendo que a execução das ações de vigilância sanitária é uma das 

competências do SUS, conforme o artigo 6°, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde n° 

8.080 de 1990 (BRASIL, 1990). 

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, instituído em 26 de janeiro de 

1999 pela Lei nº 9.782 é um instrumento privilegiado de que o SUS dispõe para 

realizar seu objetivo de prevenção e promoção da saúde. O Sistema engloba 

unidades nos três níveis de governo com responsabilidades compartilhadas. No 

nível federal, estão a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), instituída 

também pela Lei n° 9.782 e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 

(INCQS), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (BRASIL, 1999). No nível estadual, 

estão o órgão de vigilância sanitária e o Laboratório Central de Saúde (Lacen) de 

cada uma das 27 Unidades da Federação. No nível municipal, estão os serviços de 

vigilância sanitária dos 5561 municípios brasileiros, muitos dos quais ainda em fase 

de organização. Participam indiretamente do Sistema: Conselhos de Saúde e 
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Conselhos de Secretários de Saúde. Interagem e cooperam com o Sistema: órgãos 

e instituições, governamentais ou não, de diversas áreas (ANVISA, 2014a). 

O INCQS age em estreita cooperação com a Anvisa atuando em áreas de 

pesquisa, ensino e como referência nacional para as questões científicas e 

tecnológicas relativas ao controle de qualidade de produtos, serviços e ambientes 

vinculados à vigilância sanitária, como os hospitais (INCQS, 2008). Os ambientes 

hospitalares são constantemente desafiados por complicações infecciosas 

relacionadas à assistência, definidas como infecções hospitalares, atualmente 

denominadas Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) como sendo 

aquelas adquiridas após a admissão do paciente e que se manifestem durante a 

internação ou após a alta, quando puderem ser relacionadas com a internação ou 

procedimentos hospitalares (BRASIL, 1998, SANTOS et al, 2005). 

As IRAS representam um risco significativo à saúde dos usuários dos 

hospitais e são um grave problema de Saúde Pública. A prevenção e controle das 

IRAS envolvem medidas de qualificação de assistência hospitalar, de vigilância 

sanitária e outras, tomadas no âmbito do Estado, do Município e de cada hospital, 

atinentes ao seu funcionamento. Atualmente, as diretrizes gerais para o Controle 

das Infecções em Serviços de Saúde são delineadas pela Anvisa (ANVISA, 2013a).  

Em 2012, a Anvisa publicou a Portaria n° 1.218, que instituiu a Comissão 

Nacional de Prevenção e Controle de Infecção Relacionada à Assistência em 

Saúde, na qual elaborou o Programa Nacional de Prevenção e Controle das IRAS, 

cujo objetivo geral é reduzir, em âmbito nacional, a incidência das IRAS e da 

resistência microbiana. A responsabilidade de acompanhamento dos Programas de 

Controle de Infecções Hospitalares nos hospitais é da Vigilância Sanitária, a qual 

não somente inspeciona como também deve prestar cooperação técnica aos 

hospitais, orientando para o exato cumprimento e aplicação das diretrizes 

estabelecidas pela legislação sanitária pertinente (ANVISA, 2013b).  

Com a missão de proteger e promover a saúde da população, a Anvisa é 

responsável por definir as normas gerais, os critérios e os métodos para a 

prevenção e controle das IRAS no Brasil, coordenando as ações e estabelecendo 

um sistema de avaliação e divulgação dos indicadores nacionais (ANVISA, 2013c). 

Desta forma, as ações de vigilância sanitária têm como objetivo eliminar, diminuir 

e/ou prevenir riscos e agravos à saúde do indivíduo e da coletividade, bem como o 
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controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde (BRASIL, 1998, ANVISA, 2000, GIUNTA; LACERDA, 2006). 

 

 

1.2 INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) E A SAÚDE 

PÚBLICA 

 

 

O sistema de saúde é constantemente desafiado pelas IRAS e representam 

um dos mais importantes problemas de Saúde Pública no mundo, que acomete 

tanto os países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento. Além das elevadas 

taxas de morbidade e mortalidade, outras consequências são o aumento do tempo 

de internação e dos custos decorrentes tanto para a instituição quanto para os 

próprios pacientes e familiares, além da ameaça constante da disseminação de 

bactérias multirresistentes. Ao prolongar o tempo de internação, gera-se uma 

elevação no consumo de medicamentos e aumento dos custos adicionais, além de 

retardar o retorno do paciente às suas atividades normais (CDC, 1979, PEREIRA, 

1993, ANVISA, 2004a, OLIVEIRA et al, 2009, SYDNOR; PERL, 2011). 

A assistência à saúde vem, ao longo dos tempos, evoluindo com os avanços 

científicos e tecnológicos, e tem refletido em melhoria das ações de saúde para a 

população. Porém, se por um lado se observa o desenvolvimento cientifico-

tecnológico nas ações de saúde, por outro, tem-se observado que problemas 

antigos ainda persistem como é o caso das IRAS (ANVISA, 2000, ANVISA, 2013b). 

Historicamente, no Brasil, o Controle das Infecções Hospitalares teve seu 

marco referencial com a Portaria do Ministério da Saúde nº 196, de 24 de junho de 

1983 (revogada e substituída pela Portaria do Ministério da Saúde n° 930, de 27 de 

agosto de 1992), que estabeleceu a obrigatoriedade para todos os hospitais do país 

a implantação e manutenção das Comissões de Controle de Infecções Hospitalares, 

independente de sua natureza jurídica (BRASIL, 1983, 1992, ANVISA, 2014b). 

O reconhecimento das IRAS como um problema de Saúde Pública, pelo 

Governo Federal, foi consolidado em 1997 com a publicação da Lei nº. 9.431, que 

estabeleceu a obrigatoriedade da manutenção dos Programas de Controle de 

Infecção Hospitalar (PCIH) em todos os hospitais brasileiros. Nesta Lei, fica definido 

como PCIH, o “conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, 
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com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções 

hospitalares” (BRASIL, 1997). No entanto, é reconhecido, que muitos hospitais têm 

dificuldades ou não operacionalizam o PCIH conforme recomendações 

governamentais, principalmente aqueles longe dos grandes centros. Legislações 

instituídas, portanto, não são garantias de sua execução e, principalmente com 

qualidade e resolução (SANTOS et al, 2005, GIUNTA; LACERDA, 2006). 

A exigência de manutenção das Comissões de Controle de Infecções 

Hospitalares (CCIH), Comissões Estaduais de Controle de Infecções Hospitalares 

(CECIH) e Comissões Municipais de Controle de Infecções Hospitalares (CMCIH) foi 

normalizada pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n° 2.616, de 12 de maio 

de 1998, que contextualiza a problemática das infecções também na dimensão do 

SUS, ao determinar as competências das três esferas de governo na sua prevenção 

(BRASIL, 1998, ANVISA, 2005). 

 

 

1.3 INFECÇÕES NOSOCOMIAIS DA CORRENTE SANGUÍNEA (INCS) 

 

 

A identificação de bactérias em amostras de sangue representa importante 

recurso diagnóstico em doenças infecciosas. Bacteremia é o termo que designa a 

presença de micro-organismos viáveis na corrente sanguínea. Na maioria das 

vezes, as bacteremias são causadas por um único micro-organismo. Contudo, em 

algumas situações, caracterizam-se por etiologia polimicrobiana. As bacteremias 

frequentemente estão associadas a um aumento considerável nas taxas de 

morbidade e mortalidade, além de representarem umas das mais significativas 

complicações infecciosas, o que torna a hemocultura um exame de importante valor 

preditivo de infecção. A hemocultura positiva estabelece ou confirma que existe uma 

etiologia infecciosa para a doença do paciente. A bacteremia pode ser classificada 

em três categorias: (CLSI, 2007a, SEIFERT, 2009, ARAÚJO, 2012, ANVISA, 2013c). 

 

 

-Bacteremia transitória geralmente é rápida (podendo levar alguns 
minutos ou poucas horas) e ocorre mais frequentemente após a 
manipulação de tecido e/ou mucosa infectados ou colonizados, como por 
exemplo, durante o procedimento dentário ou cateterização percutânea do 
sistema vascular. Este tipo de bacteremia ocorre em algumas infecções 
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agudas, localizadas ou sistêmicas, como pneumonias, meningites, artrites 
sépticas e osteomielites; 

-Bacteremia intermitente é quando a bacteremia se manifesta em 
intervalos variáveis de tempo com o mesmo micro-organismo. Geralmente 
ocorre em processos infecciosos relacionados a abscessos intra-
abdominais, pélvicos, hepáticos e outros, configurando assim causas 
frequentes de febre de origem desconhecida; 

-Bacteremia persistente é uma característica da endocardite 
infecciosa aguda e subaguda e de outras infecções endovasculares. Este 
padrão também é encontrado nas primeiras semanas de febre tifoide e na 
brucelose e ocorre mesmo enquanto o paciente esteja recebendo 
antibioticoterapia adequada. Concentrações insuficientes do antimicrobiano 
atingidas na corrente sanguínea ocorrem no início da terapêutica. Já os 
episódios que ocorrem tardiamente devem-se a drenagem inadequada do 
foco infeccioso ou pela debilidade das defesas do hospedeiro. 

 

 

As INCS são multifatoriais e apresentam fisiopatologia, critérios diagnósticos, 

implicações terapêuticas, prognósticas e preventivas distintas. Geralmente são 

indicativas de eventos graves e apresentam custos adicionais elevados por 

sobrevivente, prolongamento do tempo de internação nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) (ERBAY et al, 2006, ANVISA, 2013c).  

Apesar da vasta literatura internacional sobre INCS, sobretudo na última 

década, os estudos brasileiros são escassos e muitas vezes realizados a partir da 

vigilância microbiológica laboratorial, sem vinculação com dados clínicos, ou tendo 

como objeto de estudo apenas as infecções nosocomiais (GUILARDE et al, 2007, 

ANVISA, 2013c).  

A maioria das INCS estão associadas ao uso de cateteres venosos centrais, 

com taxas de bacteremia substancialmente mais elevadas do que nos doentes sem 

cateter. Estima-se que cerca de 60% das bacteremias nosocomiais sejam 

associadas a algum dispositivo intravascular e segundo o Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), essa taxa varia consideravelmente conforme a 

dimensão do hospital, os serviços/unidades e tipo de cateter (GUILARDE et al, 2007, 

ANVISA, 2013c). Segundo a Anvisa (ANVISA, 2013c), as fontes mais comuns das 

INCS (origem comunitária e/ou hospitalar) são: dispositivos intravasculares (19%), 

trato geniturinário (17%), trato respiratório (12%), intestino e peritônio (5%), pele 

(5%), trato biliar (4%), abscesso intra-abdominal (3%), outros sítios (8%) e de sítios 

desconhecidos (27%).  

A bacteremia relacionada com o cateter surge quando num doente com 

cateter intravascular e pelo menos uma hemocultura positiva obtida através de veia 
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periférica, manifestações clínicas de infecção (febre, hipotensão) e sem a presença 

aparente de outras fontes de infecção excetuando o cateter (SILVA et al, 2009, 

ANVISA, 2013c). 

As taxas de infecção também podem ser influenciadas por fatores de risco 

intrínsecos dos doentes, como o tipo e gravidade da doença, assim como pelos 

parâmetros relacionados com o cateter, nomeadamente as condições em que foram 

colocados ou o local de inserção (ANVISA, 2013c).  

Pacientes que são admitidos no hospital com doenças graves estão sob o 

maior risco de desenvolver sepse, isto por causa da doença de base, do uso prévio 

de antibióticos, presença dentro do hospital de bactérias resistentes aos 

medicamentos, uso frequente de cateteres intravenosos, sonda vesical ou drenos 

em feridas. O termo sepse refere-se a condição pela qual a resposta do organismo 

ao agente infeccioso se manifesta, por meio de sinais e sintomas da doença, como a 

síndrome da resposta inflamatória sistêmica, independente da presença ou não de 

hemocultura positiva. A infecção que leva à sepse pode ser adquirida fora ou dentro 

do hospital. A maioria dos episódios sépticos tem origem hospitalar e com certa 

frequência envolvem micro-organismos que apresentam grande resistência aos 

antimicrobianos, estando associados a taxas de mortalidade com tendência a serem 

superiores as dos episódios que ocorrem na comunidade (INTERNATIONAL 

SESPIS FORUM, 2002, ANVISA, 2013c).  

Do ponto de vista do tratamento, são importantes a presença ou ausência de 

hemocultura positiva, sinais sistêmicos de infecção, presença ou ausência de foco 

primário de origem, presença ou ausência de acesso vascular, tipo do acesso, 

envolvimento e possibilidade de remoção do mesmo, sinais locais de infecção do 

cateter (ANVISA, 2009, 2013c).  

Duas síndromes apresentam aspectos diagnósticos e preventivos específicos, 

e que merecem grande atenção e monitorização sistemática: i) As infecções 

primárias da corrente sanguínea (IPCS), que são aquelas infecções de 

consequências sistêmicas graves, bacteremia ou sepse, sem foco primário 

identificável. Há dificuldade de se determinar o envolvimento do cateter central na 

ocorrência da IPCS. Com finalidade prática, as IPCS serão associadas ao cateter, 

se este estiver presente ao diagnóstico. As IPCS estão entre as infecções mais 

comumente relacionadas à assistência à saúde e também aos elevados índices de 

mortalidade; ii) Infecções relacionadas ao acesso vascular, que são infecções que 
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ocorrem no sítio de inserção do cateter, sem repercussões sistêmicas. A maioria das 

infecções dessa natureza são infecções relacionadas ao acesso vascular central. O 

risco de infecção, relacionado ao acesso vascular, está associado à localização do 

acesso, solução infundida, experiência do profissional que realiza o procedimento, 

tempo de permanência, tipo e manipulação do cateter, entre outros. Tais fatores 

constituem pontos estratégicos importantes para ações preventivas dessas 

infecções (MESIANO; MERCHÁN-HAMANN, 2007, ANVISA, 2013c). 

 

 

1.4 MULTIRRESISTÊNCIA AOS AGENTES ANTIMICROBIANOS 

 

 

A resistência bacteriana constitui um problema de Saúde Pública mundial que 

desperta a atenção de órgãos governamentais nacionais e internacionais como a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o CDC, a Anvisa e associações de 

controladores de infecções hospitalares. Em virtude das alternativas de tratamento 

tornarem-se muito reduzidas, diversas iniciativas vem sendo tomadas para controlar 

a disseminação das bactérias resistentes. No entanto, constatações de resistência 

bacteriana na comunidade tem sido relatadas e, de forma preocupante, com um 

perfil de acometimento de indivíduos diferentes daqueles hospitalizados, ou seja, 

indivíduos jovens sadios e sem fatores de risco previamente detectados (OLIVEIRA 

et al, 2009). 

São considerados micro-organismos multirresistentes os que apresentam 

resistência a pelo menos um antimicrobiano em três ou mais classes de antibióticos 

(MAGIORAKOS et al, 2012). Estudos realizados pelo CDC demonstram que a taxa 

de infecções graves por bactérias multirresistentes é ainda maior nos países em 

desenvolvimento (OMS, 2012). 

A ampla utilização indevida de antibióticos no ambiente hospitalar e pela 

população extra-hospitalar (comunitária) e agropecuária, constituem uns dos fatores 

que leva ao aumento da resistência microbiana e exige medidas urgentes para 

combater o surgimento de novas cepas bacterianas multirresistentes, inclusive aos 

medicamente antimicrobianos recentemente comercializados, levando a 

consequências importantes, com efeitos diretos na problemática das IRAS. Dados 

da OMS apontam que mais de 50% das prescrições de antibióticos no mundo são 
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inadequadas. O problema, de amplitude mundial, evidencia-se com o aumento do 

número de casos de infecção hospitalar provocados por micro-organismos 

resistentes aos antibióticos disponíveis para uso (ANVISA, 2007, 2010).  

A restrição de acesso a exames microbiológicos acarreta a adoção de 

terapias empíricas sem conhecimento do padrão de resistência local, favorecendo o 

uso desnecessário de antimicrobianos, prolongamento da internação, aumento na 

morbidade e mortalidade e nos custos assistenciais. A insuficiência de políticas 

hospitalares de uso racional de medicamentos e produtos com ação antimicrobiana 

contribui para a seleção e a disseminação de cepas de micro-organismos 

multirresistentes em serviços de saúde (ANVISA, 2005). 

É consenso que a resistência bacteriana tem sido um importante fator no 

aumento dos índices de mortalidade em pacientes criticamente doentes, 

especialmente aqueles atendidos nas UTI, que são mais vulneráveis a serem 

colonizados ou infectados por micro-organismos multirresistentes (TEIXEIRA et al, 

2004, LÓPEZ-PUEYO, 2011). Cerca de 10% dos pacientes internado em hospitais 

infectam-se devido a procedimentos invasivos e/ou a terapia imunossupressora. São 

considerados infectados por micro-organismos multirresistentes os pacientes que 

apresentam cultura positiva e manifestações de processos infecciosos (ANVISA, 

2007, ARAÚJO, 2012). 

A Anvisa, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

e com a Coordenação Geral dos Laboratórios de Saúde Pública – CGLAB/Secretaria 

de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde tem instituído várias medidas para 

monitorar e controlar a resistência microbiana em serviços de saúde no país. Entre 

essas medidas, destacam-se a Rede Nacional de Monitoramento da Resistência 

Microbiana em Serviços de Saúde (Rede RM) (OPAS; OMS/BRASIL, 2009); 

aprovação da Resolução Diretoria Colegiada (RDC) n° 44, de 2010 e 

subsequentemente da RDC n° 20, de 2011, que revogou a RDC n° 44/2010; 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, entre outras 

(ANVISA, 2014c, BRASIL, 2010, 2011). 
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1.5 CORINEBACTÉRIAS DE RELEVÂNCIA CLÍNICA 

 

 

O gênero Corynebacterium pertence à classe Actinobacteria e representa um 

grupo diverso de bactérias Gram-positivas, com um alto conteúdo de G+C no DNA 

(variando de 51% a 63% mol.), possuindo parede celular composta por arabinose, 

galactose, ácido mesodiaminopimélico e cadeias curtas de ácido micólico 

(aproximadamente 22 a 36 átomos de carbono). Há evidências de heterogeneidade 

dentro do gênero, como exemplos, as espécies clinicamente relevantes 

Corynebacterium amycolatum e Corynebacterium kroppenstedtii carecem de ácidos 

micólicos na parede celular e Corynebacterium afermentans e Corynebacterium 

auris possuem acima de 65% de mol. de G+C no DNA (FUNKE et al, 1997, 

KHAMIS; RAOULT; LA SCOLA, 2004, FUNKE; BERNARD, 2011, OLENDER, 2012). 

De acordo com a publicação mais recente da “List of Prokaryotic names with 

Standing in Nomenclature” (EUZEBY, 1997, PARTE, 2014), atualmente são 95 

espécies descritas, nas quais aproximadamente 85 possuem importância médica, 

incluindo espécies patogênicas para animais, como Corynebacterium 

pseudotuberculosis, Corynebacterium kutscheri, Corynebacterium canis, além de um 

grande grupo de espécies que colonizam a pele e membranas mucosas dos seres 

humanos, que em circunstâncias favoráveis, podem causar infecções graves, como 

Corynebacterium jeikeium, Corynebacterium urealyticum, C. amycolatum, 

Corynebacterium striatum, Corynebacterium pseudodiphtheriticum (OLENDER, 

2012). A espécie mais conhecida do gênero é o patógeno humano Corynebacterium 

diphtheriae, agente etiológico da difteria, uma doença toxêmica de evolução aguda. 

Esse micro-organismo vem sendo isolado de infecções invasivas, como endocardite, 

sepse, osteomielite, artrite, entre outras (JANDA, 1998a, SCHRODER et al, 2012, 

TORRES et al, 2013, PEIXOTO et al, 2014). 

As corinebactérias (coryne = clava) são bactérias que tendem a ser 

claviformes quando expostas a meios artificiais de cultura. São não esporuladas, 

sendo afuniladas, sem flagelos e cápsulas. Formas cocobacilares também podem 

ser observadas, dependendo das condições e tempo de cultivo O tamanho pode 

variar de 2 a 6 µm de comprimento e 0,5 a 1,1 µm de diâmetro. Devido à sua forma 

de divisão, ângulos agudos são formados conferindo o aspecto de letras chinesas 
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quando visualizadas em um esfregaço corado pelo método de Gram (JANDA, 

1998a, RENOM et al, 2007, CHUNG et al, 2008, FUNKE; BERNARD, 2011).  

A maioria das espécies são anaeróbias facultativas na sua necessidade de 

crescimento e apresentam metabolismo fermentativo de carboidratos. Algumas 

espécies requerem lipídios para o crescimento, esta necessidade é melhor 

demonstrada pelo reforçado crescimento no meio contendo 0,1-1% de Tween 80 em 

comparação com o meio sem o Tween 80 (JANDA, 1998a, KONEMAN, 2010). 

As corinebactérias pertencerem à microbiota da pele e de mucosas e 

encontram-se amplamente disseminadas no meio ambiente. Tem sido crescente os 

relatos de casos de infecções humanas causadas por algumas espécies do gênero 

Corynebacterium, tanto em países industrializados quanto em desenvolvimento, 

podendo levar a óbito pacientes imunocomprometidos e imunocompetentes. O 

aparecimento de amostras multirresistentes e o aumento do número de casos de 

infecções de origens diversas, algumas fatais, têm contribuído para aumentar o 

interesse por esse grupo de bastonetes Gram-positivos irregulares (BGPI). As 

apresentações clínicas das infecções dependem da espécie envolvida, tendo como 

principais sítios de infecção o trato urinário e respiratório inferior, sítios intravenosos 

(cateter e sangue), liquor, líquido peritoneal, feridas cirúrgicas, além de lesões 

cutâneas, abscessos e secreção ocular (CAMELLO et al, 2002, MARTINS et al, 

2009, FUNKE; BERNARD, 2011). 

Com exceção de C. diphtheriae, a patogenicidade de outras corinebactérias 

de amostras clínicas tem sido subestimada por vários anos. O melhor 

reconhecimento taxonômico das corinebactérias em amostras clínicas e o aumento 

de relatos de casos associando-as com infecções em humanos e também em 

animais mudou esta visão nas últimas décadas. O desenvolvimento da resistência a 

múltiplas drogas provavelmente é reforçado pela pressão seletiva que ocorre no 

ambiente hospitalar e tem consequências para o sucesso do tratamento de 

infecções humanas, especialmente em indivíduos idosos e em pacientes 

imunodeprimidos. Bactérias multirresistentes reduzem a eficácia do tratamento e os 

enfermos permanecem infectados por mais tempo e, por sua vez, propicia a 

propagação destas às outras pessoas (OMS, 2012, SCHRODER et al, 2012). 

As corinebactérias são responsáveis por cerca de 4 a 9% das endocardites 

após troca de prótese ou válvula. A mortalidade entre as endocardites causadas por 

corinebactérias é da ordem de 31%. Estimam-se que sejam responsáveis por 
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apenas 0,2-0,4% dos casos de endocardite de válvula nativa. Os fatores de risco 

reconhecidos para endocardite por Corynebacterium incluem doença cardíaca 

preexistente, histórico de endocardite bacteriana e a presença de dispositivos 

protéticos. Entretanto, na maioria dos laboratórios esses patógenos permanecem 

sendo descartados como meros contaminantes (KNOX; HOLME, 2002, BELMARES 

et al, 2007, GUERRERO et al, 2012, OLENDER, 2012). 

Desde 1970, alguns autores discutem as infecções graves causadas por 

BGPI, a maioria delas associadas com quadros de bacteremia e endocardite em 

pacientes em estado de malignidade ou sob terapia com imunossupressores. Após 

décadas, muitas corinebactérias têm emergido como importantes patógenos 

causadores de várias infecções graves (PETIT et al, 1994, BALCI; EKSI; BAYRAM, 

2002, OLENDER, 2012). 

O aumento do número de pacientes imunocomprometidos e o uso de 

dispositivos invasivos tem elevado a importância clínica dos bacilos Gram-positivos 

em bacteremias, incluindo as causadas pelas corinebactérias. Sem a identificação 

correta do organismo, é difícil determinar qual antibiótico administrar. A vancomicina 

não é universalmente ativa contra bacilos Gram-positivos e os critérios de 

suscetibilidade não estão padronizados (CHUNG et al, 2008).  

Dentre as principais espécies de relevância clínica, podem ser ressaltados os 

clones multirresistentes de C. jeikeium, C. amycolatum e C. urealyticum (RENOM et 

al, 2007). Recentemente, tem sido observado o aumento na resistência aos 

antimicrobianos nas espécies Corynebacterium minutissimum, Corynebacterium 

xerosis, C. pseudodiphtheriticum, C. striatum, Corynebacterium afermentans e 

Corynebacterium macginley e variações geográficas na frequência de isolamento e 

na resistência natural e adquirida (SEWEEL et al, 1995, KNOX; HOLME, 2002, 

BELMARES et al, 2007, MARTINS et al, 2009, BAIO et al, 2013). 

 

 

1.6 IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA 

 

 

Os micro-organismos não possuem características morfológicas suficientes 

que permitam a sua distinção, sendo assim os microbiologistas desenvolveram uma 

variedade de métodos que testam as reações metabólicas, determinam a 
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composição química de estruturas para definir características fenotípicas que 

possibilitam o agrupamento e identificação destes. Os procedimentos convencionais 

para identificação bacteriana nos laboratórios de microbiologia são baseados nas 

características fenotípicas. A primeira etapa para a identificação bacteriana é a 

obtenção de uma cultura pura. A determinação da reação de Gram e morfologia do 

isolado bacteriano são fundamentais para a realização da identificação fenotípica. 

Se houver algum erro na determinação da reação de Gram, os testes subsequentes 

podem ser conduzidos de forma equivocada resultando em uma identificação 

incorreta (SUTTON; CUNDELL, 2004, TORTORA; FUNKE; CASE et al, 2006, BAIO, 

2007). Contrastando com as provas convencionais que são dependentes de 

crescimento bacteriano para a determinação do resultado, os testes com substratos 

cromogênicos ou fluorogênicos detectam enzimas pré-formadas nas bactérias 

(BAIO, 2007).  

Alguns testes automatizados ou semi-automatizados baseados em testes 

fenotípicos tem sido utilizados por laboratórios clínicos. Estes sistemas permitem 

identificar bactérias de relevância clinica mais rápido e corretamente (BOSSHARD et 

al, 2006). Esses sistemas foram desenvolvidos a partir da combinação de provas 

convencionais e enzimáticas com substratos cromogênicos, como por exemplo, os 

sistemas API e VITEK (bioMérieux). Nesses sistemas, diferentes conjuntos de 

substratos miniaturizados são utilizados e proporcionam resultados rápidos e 

permitem a identificação dos principais grupos bacterianos de importância clínica. 

Os perfis metabólicos obtidos são comparados com perfis estabelecidos no banco 

de dados (EIGNER et al, 2005).  

O sistema semi-automatizado API está disponível como um conjunto de 

testes para identificação de leveduras e de bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas. Apresenta-se como um sistema de testes bioquímicos combinados a um 

banco de dados, o APIWEB (BIOMÉRIEUX, 2013).  

O VITEK é um sistema automatizado, usado na identificação de micro-

organismos e em teste de suscetibilidade aos antimicrobianos. Este é constituído por 

um sistema de enchimento/selador de cartões, uma incubadora/leitora, um 

computador e uma impressora. Para a identificação microbiana são utilizados 

cartões projetados para identificação, que contem substratos bioquímicos 

desidratados, onde não é necessário nenhum reagente adicional. Apresenta um 

software que processa e interpreta os resultados. A identificação realizada pelo 
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VITEK 2 abrange mais de 300 espécies microbianas de importância clínica e 

algumas no campo industrial (BIOMÉRIEUX, 2009).  

Esses sistemas compactos apresentam limitações, como por exemplo: i) Nem 

todas as cepas de uma espécie apresentam uma característica particular; ii) 

Algumas cepas podem apresentar resultados diferentes em testes repetidos; iii) Os 

bancos de dados são limitados ou a espécie pode não ter sido descrita; iv) Os 

resultados do teste baseiam-se na interpretação individual e experiência, sendo que 

pequenas alterações na execução do teste podem fornecer resultados falsos 

(BOSSHARD et al, 2004). Apesar dos problemas apresentados, diversos estudos 

demonstram que os sistemas compactos são confiáveis para identificação rápida de 

vários grupos de micro-organismos de origem clínica e assim possuem uma ampla 

aceitação (EIGNER et al, 2005, ALMUZARA et al, 2006, RENNIE et al, 2008). 

As infecções por Corynebacterium são diagnosticadas convencionalmente por 

cultivo seguido por análises fenotípicas. No entanto, a confiabilidade da identificação 

fenotípica é limitada. A identificação das corinebactérias é um dos maiores desafios 

que os laboratórios clínicos enfrentam, devido principalmente a enorme diversidade 

destes micro-organismos e ao número relativamente pequeno de provas 

bioquímicas convencionais disponíveis para sua diferenciação. Alguns laboratórios 

consideram a maioria das corinebactérias como contaminantes de pele e as 

caracterizam como “difteróides” e/ou usam testes de identificação simplificados, que, 

no entanto, podem ter um alcance limitado (JANDA, 1998a, KHAMIS; RAOULT; LA 

SCOLA, 2004, ALMUZARA et al, 2006, CAMELLO et al, 2008). As espécies C. 

amycolatum, C. striatum, C. xerosis e C. minutissimum formam um grupo de 

corinebactérias comumente denominado “Complexo XSMA” e, com exceção de C. 

xerosis, são as espécies de Corynebacterium mais frequentemente isoladas de 

amostras clínicas. Esse grupo é dificilmente caracterizado pelos métodos fenotípicos 

convencionais uma vez que suas características são pouco distintas, necessitando 

assim de técnicas moleculares para realizar sua correta identificação (LETEK et al, 

2006, DALAL; LIKHI, 2008). Até pouco tempo, acreditava-se que C. xerosis fosse a 

bactéria corineforme mais comum da pele. Hoje em dia, dados consideráveis 

indicam que os isolados clínicos de C. xerosis são, em sua maioria, C. amycolatum 

(CLARKE et al, 1999, FUNKE; BERNARD, 2011). Alguns autores recomendam 

alguns testes adicionais (Tabela 1) para diferenciação das espécies pertencentes ao 

“Complexo XSMA”, como a suscetibilidade ao agente vibriostático O/129, 
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fermentação da glicose a 20°C e 42°C e a hidrólise da tirosina (FUNKE et al, 1996; 

WAUTERS et al, 1998; FUNKE; BERNARD, 2011). (LETEK et al, 2006). Nos últimos 

anos, diversos métodos moleculares foram desenvolvidos para identificação precisa 

das espécies de Corynebacterium, como ARDRA-PCR (VANEECHOUTTE et al, 

1995), sequenciamento dos genes 16S rRNA e do fragmento do gene rpoB 

(KHAMIS; RAOULT, LA SCOLA, 2004, KHAMIS et al, 2005); PCR multiplex para 

diferenciar as espécies toxinogênicas de C. diphtheriae, C. ulcerans e C. 

pseudotuberculosis (TORRES et al, 2013); RFLP-PCR para diferenciar C. 

amycolatum de C. striatum (SIERRA et al, 2005); PCR convencional e PCR em 

tempo real do gene divIVA (relacionado celular a divisão celular), para diferenciar C. 

amycolatum de outras espécies relacionadas; PCR em tempo real do gene 

polifosfato-quinase para diferenciar as principais corinebactérias isoladas de 

infecções de prótese articular (CAZANAVE et al, 2012). 

 

 
 

 

 

1.7 IMPORTÂNCIA DE TÉCNICAS MOLECULARES NO DIAGNÓSTICO 

LABORATORIAL DE CORINEBACTÉRIAS 

 

 

As modificações taxonômicas das corinebactérias são frequentes conforme 

aumenta o grau de conhecimento relativo às suas características fenotípicas e 

genotípicas, dificultando a valorização microbiológica e clínica do isolamento, a 

escolha do esquema de identificação para o diagnóstico laboratorial, a identificação 

Tabela 1 

Testes complementares para a diferenciação de espécies pertencentes ao “Complexo XSMA” 

Espécies O/129 Glicose 20°C Glicose 42°C Hidrólise da tirosina 

C. xerosis S1 +2 -3 - 

C. striatum S + + + 

C. minutissimum S - + +4 

C. amycolatum R5 - + - 
1 S: sensível; 2 + positivo; 3 – negativo; 4: a maioria das estirpes hidrolisa a tirosina; 5 R: a maioria 
das estirpes é resistente ao composto vibriostático O/129. 
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de gênero e espécies, além da antibioticoterapia (COYLE; LIPSKY, 1990, MISTRY 

et al, 2006, CAMELLO et al, 2008, FUNKE; BERNARD, 2011, OLENDER, 2012).  

Apesar de poucos laboratórios disporem de recursos materiais e profissionais 

qualificados para a caracterização fenotípica e/ou genotípica de BGPI, 

particularmente nos países em desenvolvimento, estudos tem demonstrado a 

necessidade de metodologias moleculares para conclusão da identificação de 

corinebactérias. Como exemplo, podemos ressaltar o fato das espécies C. striatum, 

C. minutissimum e C. xerosis serem bioquimicamente relacionadas à espécie C. 

amycolatum, dificultando a diferenciação pelos testes fenotípicos (KHAMIS; 

RAOULT; LA SCOLA, 2004, FUNKE; BERNARD, 2011). 

A identificação bacteriana baseada em métodos moleculares surgiu como 

alternativa ou complemento para os procedimentos de identificação fenotípica 

(BOSSHARD et al, 2006). As metodologias envolvendo ácidos nucléicos 

revolucionaram a identificação e classificação dos micro-organismos. O 

sequenciamento da subunidade ribossomal 16S rRNA possibilitou um grande 

avanço na taxonomia bacteriana e passou a ser empregado na classificação de 

procariotos e em estudos filogenéticos (WOESE, 1987, WOESE; KANDLERT; 

WHEELIS, 1990, ROSSELLÓ-MORA, 2005).  

Em bactérias, os genes ribossomais são transcritos do operon ribossomal 

30S, esta molécula é clivada pela enzima RNAse III formando as subunidades 16S, 

23S e 5S. O tamanho do operon ribossomal (rrn), a sequência nucleotídica e a 

estrutura secundária desses três genes ribossomais são conservados dentro das 

espécies bacterianas (RAJENDHRAN; GUNASEKARAN, 2010).  

O gene 16S rRNA possui aproximadamente 1500 pares de bases e é 

composto de regiões variáveis e conservadas. Em geral, a comparação das 

sequências do gene 16S rRNA permite a diferenciação entre gêneros de organismos 

(KHAMIS; RAOULT; LA SCOLA, 2004, BAIO, 2007). Esta é a metodologia de 

escolha para determinação do gênero bacteriano (CLARRIDGE, 2004, PETTI, 

2007). 

A utilização do gene 16S rRNA para fins de identificação tem sido ampla, uma 

vez que este gene é universal para bactérias e uma grande quantidade de 

sequências deste gene está disponível em banco de dados de sequências de 

nucleotídeos permitindo assim a comparação das sequências de estirpes 
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bacterianas desconhecidas (CLARRIDGE, 2004, RIVAS et al, 2004, MIGNARD; 

FLANDROIS, 2006).  

A presença de múltiplas cópias no operon ribossomal e sua heterogeneidade 

dentro do genoma são consideradas como fator limitante para o uso na identificação 

de espécies. O número de cópias do operon ribossomal no genoma bacteriano pode 

variar de 1 a 15. As sequências dessas múltiplas cópias são praticamente idênticas 

na maioria dos casos com 1-2% de divergência. Para espécies estreitamente 

relacionadas, somente o sequenciamento do gene 16S rRNA não é suficiente para 

diferenciação dessas espécies (SCHLEIFER, 2009). Além disso, espécies diferentes 

podem compartilhar identidade completa da sequência do gene 16S rRNA (SATOMI; 

LA DUC; VENKATESWARAN, 2006). Nestes casos, outros genes conservados 

(housekeeping) do genoma bacteriano podem realizar a discriminação das espécies 

estreitamente relacionadas (PETTI, 2007, RICHERT; BRAMBILLA; 

STACKEBRANDT, 2007). 

A análise de genes housekeeping (genes codificadores de enzimas 

essenciais para a manutenção da função celular) como o gene rpoB (codificador da 

subunidade beta da enzima RNA polimerase) serve como ferramenta complementar 

ao sequenciamento do gene 16S rRNA para identificação (RAJENDHRAN; 

GUNASEKARAN, 2010). O gene rpoB possui aproximadamente 3000 pb e é 

utilizado para a análise taxonômica e identificação bacteriana. Em estudos 

anteriores, o gene rpoB foi utilizado para estudar vários gêneros bacterianos, 

incluindo Bartonella spp., Staphylococcus spp., membros da família 

Enterobacteriaceae e Mycobacterium spp., por exemplo (KHAMIS; RAOULT; LA 

SCOLA, 2004, ADÉKAMBI; DRANCOURT; RAOULT, 2009).  

Em 2004, Khamis, Raoult e La Scola estudaram a sequência do gene rpoB de 

espécies de Corynebacterium e determinaram as regiões de variabilidade 

delimitadas por regiões conservadas. Os pesquisadores desenharam primers 

universais para a amplificação de uma região pequena (aproximadamente 434-452 

pb) mas discriminativa na identificação das espécies de Corynebacterium (Figura 1). 

Com base nos resultados obtidos a partir das análises das sequências do gene rpoB 

Khamis e colaboradores (2005), propuseram que dois isolados de Corynebacterium 

pertencem a mesma espécie se apresentarem acima de 95% de similaridade para 

este gene.  
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A introdução de métodos moleculares, incluindo a análise da sequência dos 

genes 16S rRNA e rpoB tem constituído uma forma de identificação confiável de 

espécies Corynebacterium (KHAMIS; RAOULT; LA SCOLA, 2004, KHAMIS et al, 

2005, VENEZIA et al, 2012, BERNARD et al, 2013). O gene rpoB emergiu como 

candidato para análises filogenéticas e identificação bacteriana, principalmente para 

micro-organismos estreitamente relacionados. Junto com o gene 16S rRNA, o gene 

rpoB pode ajudar a definir uma nova espécie ou subespécie (ADÉKAMBI; 

DRANCOURT; RAOULT, 2009). 

 
 
Figura 1. Representação gráfica das regiões de variabilidade (eixo y) no gene rpoB de 
Corynebacterium. 
                      

          Fonte: (KHAMIS; RAOULT; LA SCOLA, 2004). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O INCQS é uma unidade da Fiocruz que atua em áreas de ensino, de 

pesquisa e de tecnologias de laboratório relativas ao controle da qualidade de 

insumos, produtos, ambientes e serviços sujeitos à ação da Vigilância Sanitária. Age 

em estreita cooperação com a Anvisa e com Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde, entre outros parceiros. Desta forma, o INCQS tem como missão contribuir 

para a promoção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, atuando como 

referência nacional para as questões científicas e tecnológicas relativas ao controle 

da qualidade de produtos, ambientes e serviços vinculados à vigilância sanitária. 

É preocupante o aumento contínuo das taxas de mortalidade relacionadas a 

infecções por bactérias multirresistentes, em todos os continentes, isto por que as 

infecções por micro-organismos multirresistentes prolonga a duração da 

enfermidade, aumentando o risco de morte. Devido ao crescente número de 

indivíduos imunocomprometidos, tem ocorrido um aumento de relatos de infecções 

invasivas por corinebactérias que eram consideradas apenas como colonizadores do 

ambiente, da microbiota humana ou de animais. A aplicação das metodologias 

moleculares para a identificação de BGPI tem se tornado ferramenta fundamental 

para a identificação destas bactérias de origem clínica e ambiental, dada a 

dificuldade de identificação pelas metodologias convencionais e automatizadas 

baseadas em características fenotípicas. A caracterização genotípica é importante 

para avaliação das metodologias fenotípicas que são amplamente utilizadas nos 

laboratórios clínicos. A abordagem molecular tem sido ferramenta útil no diagnóstico 

de infecções causadas por micro-organismos fastidiosos ou aqueles que podem ser 

facilmente identificados erroneamente usando métodos de identificação fenotípica. 

Deste modo a utilização da análise das sequências do gene 16S rRNA e de outros 

genes conservados (housekeeping) para caracterizar os BGPI de origem clínica, 

proporcionarão resultados confiáveis nas identificações desses patógenos, 

auxiliando, portanto, na determinação de ações preventivas de riscos e danos a 

saúde da população.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAL 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal o isolamento, caracterização 

fenotípica e molecular de estirpes de corinebactérias isoladas de espécimes clínicos 

oriundos de sítios intravenosos, analisadas rotineiramente no Laboratório de Difteria 

e Corinebactérias de Importância Clínica (LDCIC) e no Laboratório de Bacteriologia 

(LABAC) do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ), no período de 2010 a 2013. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 

Realizar a caracterização fenotípica de bastonetes Gram-positivos e catalase-

positivos sugestivos de corinebactérias utilizando métodos bioquímicos 

convencionais, sistemas comerciais API Coryne (bioMérieux) e VITEK 2 

(bioMérieux); 

Realizar a caracterização molecular de bastonetes Gram-positivos e catalase-

positivos utilizando a metodologia da análise do gene 16S rRNA; 

Realizar a caracterização molecular de estirpes relacionadas ao gênero 

Corynebacterium utilizando a metodologia da análise do gene rpoB; 

Analisar comparativamente os resultados obtidos nas identificações das 

estirpes bacterianas pelas duas metodologias fenotípica e genotípica; 

Determinar os perfis de suscetibilidade aos agentes antimicrobianos utilizados 

no tratamento de infecções por micro-organismos Gram-positivos; 

Determinar as espécies de corinebactérias e a presença de cepas 

multirresistentes encontradas nos sítios intravenosos; 

Correlacionar as espécies de corinebactérias caracterizadas genotipicamente 

com as unidades hospitalares e os sítios de isolamento. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 ESTIRPES BACTERIANAS E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

 

 

Neste estudo foram analisadas 60 estirpes bacterianas de bastonetes e/ou 

coco-bacilos Gram-positivos irregulares sugestivas de corinebactérias, isoladas de 

sítios intravenosos durante o período de 2010 a 2013 (Tabela 2), pertencentes às 

coleções de culturas do LDCIC/UERJ. Deste total, 5 estirpes foram oriundas de 

outras instituições hospitalares. Tais estirpes foram encaminhadas ao LDCIC/UERJ, 

que atua como Centro Colaborador da Difteria e Corinebactioses. Estas amostras 

foram estocadas a -20° C e -80° C em Skim milk (Difco) contendo 10% de glicerol e 

à temperatura ambiente em meio de Cystine Tryptone Ágar (CTA). O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética aprovado sob o n° 01247512.3.0000.5259, versão 

2/HUPE/UERJ. 

 

 

Tabela 2 

Dados das 60 estirpes bacterianas utilizadas neste estudo 

Estirpe 
Mês e Ano 
isolamento 

Unidade Hospitalar1 Sexo/Idade2 Sítio 
Bactéria 

associada3 
2080 03/2010 Hemodiálise/HUPE M/41 Sangue Staphylococcus sp. 

2089 04/2010 CTI Geral/HUPE M/64 
Pta. de 
cateter 

Não 

2091 04/2010 DIP/HUPE F/40 Sangue Acinetobacter sp. 

2092 04/2010 CTI Geral/HUPE M/NI Sangue NI 

2103 05/2010 DIP/HUPE F/NI 
Pta. de 
cateter 

Não 

2111 05/2010 Hosp. das Laranjeiras M/27 Sangue Não 

2124 08/2010 Dermatologia/HUPE F/30 Sangue 
SCN e 

Pseudomonas 
aeruginosa 

2125 A 08/2010 Enf. NI/HUPE F/61 Sangue Não 

2130 08/2010 
Dermatologia/ 

HUPE 
F/30 Sangue Não 

2219 01/2011 UI Clínica/HUPE M/85 Sangue Não 

2228 02/2011 Un. coronariana/HUPE F/92 Sangue Não 

2230 02/2011 UI Clínica/HUPE M/56 Sangue Não 

2237 03/2011 UI Clínica/HUPE M/56 Sangue Não 

2243 03/2011 AMI/HUPE F/NI Sangue Não 

2244 03/2011 CTI Geral/HUPE M/69 
Pta. de 
cateter 

Não 
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Tabela 2 (continuação) 

Dados das 60 estirpes bacterianas utilizadas neste estudo 

Estirpe 
Mês e Ano 
isolamento 

Unidade 
Hospitalar1 

Sexo/Idade2 Sítio 
Bactéria 

associada3 

2245 03/2011 CTI Geral/HUPE M/78 
Pta.de 
cateter 

Não 

2248 04/2011 Plantão Geral/HUPE F/15 Sangue Não 

2255 04/2011 Enf. 18/HUPE F/62 
Pta. de 
cateter 

Não 

2260 04/2011 
Un. 

coronariana/HUPE 
M/77 Sangue Não 

2263 05/2011 Enf. 15/HUPE F/NI Sangue NI 

2273 05/2011 Hematologia/HUPE M/58 Sangue Não 

2282 06/2011 Enf. 12/HUPE F/77 Sangue Não 

2285 06/2011 CTI/HUPE F/36 
Cateter 
venoso 

Não 

2287 A 06/2011 Enf. 12/HUPE F/NI Sangue NI 

2287 B 06/2011 Enf. 12/HUPE F/NI Sangue NI 

2296 07/2011 
Hosp. Mun. De 

Jesus 
M/NI 

Cateter 
venoso 

NI 

2297 07/2011 
Hosp. Cardoso 

Fontes- 
M/62 Sangue Não 

2298 07/2011 
Hosp. Cardoso 

Fontes- 
F/58 Sangue Não 

2305 08/2011 Cardiologia/HUPE M/77 
Pta. de 
cateter 

SCN 

2308 08/2011 Hematologia/HUPE M/NI Sangue Não 

2314 08/2011 CTI Geral/HUPE F/75 Sangue Não 

2316 08/2011 Ortopedia/HUPE M/17 Sangue SCN 

2324 10/11 Pneumologia/HUPE F/73 Cateter SCN 

2325 10/11 CTI Geral/HUPE M/70 
Pta. de 
cateter 

Não 

2346 01/12 Enf. 17/HUPE M/70 Sangue SCN (MRS) 

2354 02/2012 Enf. 17/HUPE M/32 Sangue Não 

2369 03/12 Nefrologia/HUPE M/23 
Swab de 

orifício de 
cateter 

Não 

2372 04/2012 Nefrologia/HUPE F/45 Sangue Não 

2376 04/2012 UTI Neonatal/HUPE F/3meses 
Pta. de 
cateter 

Não 

2385 05/2012 Hematologia/HUPE M/16 Sangue Não 

2387 05/2012 Hematologia/HUPE M/51 Sangue Não 

2390 05/2012 UCIPG/HUPE F/63 
Pta. de 
cateter 

Não 

2401 06/2012 Cir. Torácica/HUPE M/62 Sangue Não 

2404 06/2012 Urologia/HUPE M/75 
Pta. de 
cateter 

Escherichia coli/ 
SCN 

2407 06/2012 Lacen Noel Nuttels NI/NI Sangue Não 

2422 08/2012 Plantão Geral/HUPE M/59 Sangue SCN 

2425 08/2012 Hematologia/HUPE F/10 Sangue Não 

2430 09/2012 Obstetrícia/HUPE F/19 Sangue 
Staphylococcus 

aureus 

2431 09/2012 Plantão geral/HUPE M/74 Sangue Não 

2432 09/2012 Pediatria/HUPE F/10 Sangue Não 
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1 AMI: Ambulatório; Cir. Torácica: Cirurgia Torácica; CTI: Centro de Terapia Intensiva; DIP: Doenças 
Infecto-Parasitárias; Enf: Enfermaria; Hosp.: Hospital; Inst. Instituto; Lacen: Laboratório Central; Mun. 
Municipal; Nac.: Nacional; UCIPG: Unidade Clínica Intermediária do Plantão Geral; Un. Coronariana: 
Unidade Coronariana; UI: Unidade Intermediária; 2 F: feminino; M: masculino; 3 MRS: Staphylococcus 
meticilina-resistente; SCN: Staphylococcus coagulase-negativa. 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA 

 

 

As estirpes bacterianas foram cultivadas em ágar sangue (Columbia Agar 

Base acrescido de 5% de sangue desfibrinado de carneiro) por 24h a 48h e 

submetidas à coloração de Gram, caracterização da morfologia colonial, teste da 

catalase e provas bioquímicas convencionais, além dos sistemas comerciais API 

Coryne (bioMérieux, France) e VITEK 2 (bioMérieux, France). 

 

 

 

Tabela 2 (continuação) 

Dados das 60 estirpes bacterianas utilizadas neste estudo 

Estirpe 
Mês e Ano 
isolamento 

Unidade Hospitalar1 Sexo/Idade2 Sítio 
Bactéria 

associada3 

2439 11/2012 UCIPG/HUPE M/83 
Pta. de 
cateter 

Não 

2440 11/2012 Neurologia/HUPE M/80 
Pta. de 
cateter 

SCN 

2441 11/2012 UCIPG/HUPE M/64 Sangue Não 

2443 A 12/2012 CTI Geral/HUPE F/78 
Pta. de 
cateter 

Não 

2443 B 12/2012 CTI Geral/HUPE F/78 
Pta. de 
cateter 

Não 

2444 12/2012 DIP/HUPE M/27 
Pta. de 
cateter 

SCN (MRS) 

2451 01/2013 Ginecologia/HUPE F/85 Sangue Não 

2454 02/2013 UCIPG/HUPE F/57 
Pta. de 
cateter 

SCN/Klebsiella. 
pneumoniae 

2459 03/2013 Enf. 15/HUPE F/41 
Pta. de 
cateter 

Não 

2477 05/2013 
Inst. Nac. de 
Cardiologia- 

M/41 Sangue Não 

2509 08/2013 CTI Geral/HUPE M/54 Sangue Não 

7057 09/2012 Un.Coronariana/HUPE F/60 Sangue Não 

7058 09/2012 Un.Coronariana/HUPE F/60 Sangue Não 

7059 09/2012 Un.Coronariana/HUPE F/60 Sangue Não 

7060 09/2012 Un.Coronariana/HUPE F/60 Sangue Não 
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4.2.1 Provas bioquímicas convencionais 

 

 

Todas as estirpes foram submetidas à identificação pelos testes bioquímicos 

convencionais. Foram realizadas as seguintes provas bioquímicas: hidrólises da 

esculina e ureia, redução de nitrato, metabolização dos carboidratos em meio de 

CTA contendo 1% da solução dos seguintes açúcares: glicose, maltose, sacarose, 

ribose, frutose, xilose, manose, arabinose, trealose, galactose e manitol; atividades 

de DNase, gelatinase e pesquisa de fator CAMP (JANDA, 1998a; CAMELLO, 2008; 

KONEMAN, 2010; FUNKE; BERNARD, 2011). Para as estirpes bacterianas 

pertencentes ao Complexo XSMA (formado pelas espécies C. xerosis, C. striatum, 

C. minutissimum e C. amycolatum) foram realizados os seguintes testes adicionais: 

suscetibilidade ao agente vibriostático O/129 (150 µg/disco - 2,4-diamino-6,7-

disopropylpepteridine) (Oxoid), hidrólise da tirosina e fermentação da glicose a 20°C 

e 42°C (WAUTERS et al, 1998, ALMUZARA et al, 2006, FUNKE; BERNARD, 2011). 

 

 

4.2.2 Sistema API Coryne  

 

 

Todas as estirpes bacterianas foram submetidas à identificação pelo sistema 

API Coryne (REF 20900, bioMérieux, France). Para a preparação da galeria foi 

adicionada água destilada (aproximadamente 5 mL) nos alvéolos da caixa de 

incubação para criar uma atmosfera úmida. A galeria foi retirada da embalagem e 

colocada na caixa de incubação identificada. O inóculo foi preparado a partir de uma 

cultura pura de cada estirpe, semeada em ágar sangue, com crescimento de 24-48 

horas a 37°C. Foi preparada uma suspensão bacteriana equivalente ou superior a 

escala 6 de McFarland na ampola API Suspension medium, composta de água 

desmineralizada. Posteriormente esta suspensão foi distribuída nos substratos NIT 

(nitrato) a GEL (gelatina). Cerca de 0,5 mL desta suspensão foi inoculada na ampola 

API GP Medium contendo meio enriquecido (composição: L-Cistina, Triptona bovina, 

cloreto de sódio, sulfito de sódio, vermelho de fenol, água desmineralizada e pH 7.4-

7.8) e homogeneizada bem, na qual foi distribuída nos substratos O (oxidativo) a 

GLYG (glicogênio). Nos substratos URE (urease), O a GLYG foi adicionado óleo 
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mineral estéril para criar uma condição de anaerobiose. A caixa de incubação foi 

fechada e incubada a 37°C por 24 horas. Após o período de incubação foi 

adicionada uma gota dos seguintes reagentes abaixo nos respectivos substratos e a 

leitura realizada após 10 minutos:  

- Substratos NIT (Redução de nitrato a nitrito): Reagentes NIT1 e NIT2 

- Substrato PYZ (pyrazinamidase): Reagente PYZ 

- Substratos PyrA (pyrrolidonil arilamidase); PAL (fosfatase alcalina); βGUR 

(beta-glucuronidase); βGAL (beta-galactosidase); αGLU (alfa-glucosidase); βNAG 

(N-acetil-β-glucosaminidase): Reagentes ZYM A e ZYM B 

Após a leitura das provas enzimáticas a galeria de testes foi incubada por 

mais 24h e foi realizada a leitura definitiva das demais provas bioquímicas. A prova 

da catalase foi realizada utilizando uma gota de peróxido de hidrogênio a 3% nos 

substratos ESC (esculina) ou GEL (gelatina). O resultado positivo ou negativo 

atribuído a cada substrato na ficha de resultado, foi observado através da mudança 

de coloração do substrato segundo a bula API Coryne. A identificação foi obtida a 

partir da comparação do perfil numérico ao sistema de identificação online apiweb. 

 

 

4.2.3 Sistema VITEK 2 

 

 

Todas as estirpes foram submetidas à identificação pelo sistema VITEK 2. O 

cartão utilizado para identificação foi o ANC (Anaerobe and Corynebacterium), com 

exceção das estirpes 7057 a 7060 (não produtoras da enzima catalase), onde o 

cartão GP (Gram Positive) foi utilizado. No cassete com os tubos VITEK foram 

adicionados 3 mL de solução salina do VITEK 2 a 0,45% para preparação do 

inóculo. Antes do preparo o Densichec Plus (fotocolorímetro) foi calibrado utilizando 

a solução salina pura e as escalas 0, 0.5, 2 e 3 de McFarland. As estirpes 

bacterianas foram cultivadas em ágar sangue e incubadas a 37°C por 24-48 horas. 

Uma suspensão homogênea foi preparada a partir dessa cultura e a turvação 

ajustada para 2,7-3,3 da escala de McFarland pelo Densichec Plus. Os cartões 

foram abertos e colocados no cassete, de forma que o canudo do cartão ficasse 
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dentro do inóculo. O cassete foi então levado a câmara de vácuo no aparelho VITEK 

2. Posteriormente, o cassete foi transferido para a segunda câmara para leitura. 

Após a leitura do código de barras dos cartões, esses foram identificados no 

computador e os resultados obtidos após 5-6 horas. 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO GENOTÍPICA 

 

 

4.3.1 Extração do DNA Total  

 

 

As estirpes bacterianas foram inoculadas em tubos contendo 3 mL de caldo 

BHI e incubados a 37°C por 24-48 horas. Alíquotas de 2 mL de cultura de cada 

estirpe foram transferidas para um microtubo e centrifugados a 3000 rpm por 5 min. 

O sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspenso em 500 µl de água 

ultrapura isenta de RNase e DNase estéril (Promega) e submetida a banho-maria 

fervente (100°C) por 15 min. Após esta etapa, a suspensão foi imediatamente 

congelada a -20°C. Este material foi posteriormente descongelado e centrifugado 

(14000 rpm por 15 segundos). O sobrenadante transferido para outro microtubo e 

armazenado a -20°C e posteriormente utilizado na reação da reação em cadeia pela 

polimerase (BAIO et al, 2013). 

 

 

4.3.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)  

 

 

Para a amplificação dos genes 16S rRNA e rpoB do genoma das estirpes 

bacterianas, a PCR foi realizada em um volume final de 50 µl. As reações individuais 

foram compostas de água ultra pura isenta de DNase e RNase estéril, tampão de 

reação 1X, 3 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada dNTP (dNTP set [dATP, dCTP, dGTP, 

dTTP] 10mM), 100 ng de cada iniciador (Tabela 3), 1,5 U da enzima Taq polimerase 

(Promega) e 5 µl do DNA obtido pela extração por choque térmico, como descrito 
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anteriormente. As reações foram realizadas nas seguintes condições: pré-

desnaturação a 94°C por 2 min, seguido por 35 ciclos a 94°C por 1 min, 55 °C por 1 

min e 72ºC por 2 min e uma etapa final de extensão a 72ºC por 7 min (WATTS et al, 

2000, KHAMIS et al, 2005, BAIO et al, 2013).  

 

 

          a amplificação; s sequenciamento 

 

 

4.3.3 Eletroforese em Gel de Agarose  

 

 

Os géis de agarose foram preparados a 2% dissolvendo a agarose ultrapura 

(Invitrogen) em tampão TAE 1X (Bio-Rad). Foram aplicados 7 µl do produto da PCR 

e 1 µl de marcador de peso molecular (Invitrogen) nos poços do gel. A eletroforese 

foi realizada em tampão de corrida TAE 1X sob uma corrente de 55 volts por 60 min. 

Após a corrida o gel foi corado com brometo de etídio (10 mg/mL) e observado sob 

luz ultravioleta e registrado em foto com o equipamento ImageQuant 300 (GE). Para 

os produtos purificados foram aplicados 2 µl do DNA purificado com 1 µl do tampão 

de corrida (Invitrogen) e 2 µl do marcador de massa molecular (Invitrogen) nos 

poços.  

 

Tabela 3  

Iniciadores utilizados para as reações de amplificação e sequenciamento dos genes conservados 

Gene 
Fragmento 

(pb) 
Iniciador 

Sequência do iniciador 
5’-3’ 

Referência 

16S 
rRNA 

1500 PA a,s AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 
Watts et al, 

2000 

  PH a,s AAGGAGGTGATCCAGCCGCA 
Watts et al, 

2000 

  519R s GTATTACCGCGGCGGCTG 
Jonhson, 

1994 

  1242F s CACACGTGCTACAATGG 
Jonhson, 

1994 

  1831 s GAGGAACACCGATGGCGAAGG 
Watts et al, 

2000 

  1832 s GCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTT 
Watts et al, 

2000 

rpoB 400 2700F a,s CGWATGAACATYGGBCAGGT 
Khamis et al, 

2004 

  3130R a,s TCCATYTCRCCRAARCGCTG 
Khamis et al, 

2004 
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4.3.4 Purificação dos Produtos de PCR 

 

 

Os produtos de PCR foram purificados utilizando o kit PureLink PCR 

(Invitrogen). A purificação foi realizada conforme as instruções do fabricante, com 

exceção da utilização do isopropanol. No protocolo sugerido pelo fabricante os 

reagentes deveriam ser diluídos com isopropanol, contudo esse diluente foi 

substituído por etanol absoluto (Merck). Para purificação dos produtos de PCR com 

bandas inespecíficas foi empregado o E-gel (Invitrogen), um sistema de eletroforese 

em gel de agarose corado com SYBR Safe. Utilizou-se o gel CloneWell 0,8% 

(Invitrogen), o protocolo foi seguido conforme as instruções do fabricante. 

 

 

4.3.5 Sequenciamento e análise das sequências nucleotídicas  

 

 

Os produtos purificados foram utilizados como molde de DNA para a reação 

de sequenciamento de suas duas fitas com o sistema comercial (BigDye Terminator 

Cycle Sequencing Ready Reaction Kit - Applied Biosystems) conforme as 

recomendações dos fabricantes. Posteriormente os produtos desta reação foram 

precipitados com 80 µl de uma solução com 75% de isopropanol, centrifugados por 

45 min a 4000 rpm a 21ºC e o sobrenadante desprezado pela inversão cuidadosa da 

placa em papel de filtro. A placa foi invertida em cima de outro papel de filtro, 

centrifugada por 1 min a 900 rpm a 21ºC. A placa foi levada ao termociclador para 

secagem a 75ºC por 5 min. Os sedimentos foram ressuspensos em 10 µl de 

formamida, centrifugados por 1 min a 900 rpm a 21ºC, incubados por 5 min a 95ºC e 

resfriados imediatamente em banho de gelo. Após a corrida no sequenciador (ABI 

PRISM 3100 Applied Biosystems DNA Sequencer), as sequências nucleotídicas 

foram analisadas e editadas utilizando o programa SeqMan versão 7.0 (DNASTAR 

Lasergene) e comparadas àquelas depositadas no banco de sequências GeneBank 

e Ribosomal Database Project II (RDP-II).  
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4.4 SUSCETIBILIDADE AOS DIVERSOS AGENTES ANTIMICROBIANOS  

 

 

A partir de uma cultura pura de cada estirpe, uma suspensão equivalente a 

0,5 da escala de McFarland em salina a 0,85% foi preparada. O método utilizado foi 

o teste de difusão em ágar no meio de ágar Mueller-Hinton suplementado com 5% 

de sangue desfibrinado de carneiro e incubado a 37°C por 24 horas. Para as 

estirpes com crescimento lento, a leitura final foi realizada com 48 horas. Os micro-

organismos foram submetidos aos seguintes antimicrobianos (Oxoid), indicados 

rotineiramente nas infecções por micro-organismos Gram-positivos: penicilina G 10U 

(PEN), tetraciclina 30 µg (TET), ampicilina 10 µg (AMP), rifampicina 5 µg (RIF), 

gentamicina 10 µg (GEN), linezolida 30 µg (LZD), cefotaxima 30 µg (CTX), imipenem 

10 µg (IPM), ciprofloxacina 5 µg (CIP), eritromicina 15 µg (ERI), clindamicina 2 µg 

(CLI), vancomicina 30 µg (VAN) e trimetoprim-sulfametoxazol 25 µg (SXT). Como 

ainda não há um padrão definido para interpretação desses resultados, foi utilizada a 

tabela M-45 do CLSI 2007. Para as cepas suscetíveis foram usados os pontos de 

corte sugeridos para bactérias excluídas da tabela 2A a 2K. Para penicilina e 

ampicilina foram utilizados os pontos de corte para Staphylococcus e para os demais 

agentes antimicrobianos, o ponto de corte para outros micro-organismos que não 

Haemophilus sp. e Neisseria gonorrhoeae (MARTINEZ-MARTINEZ, 1994, 

CAMELLO et al, 2002, CLSI, 2007b, MARTINS et al, 2009). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA  

 

 

5.1.1 Testes bioquímicos convencionais  

 

 

Todas as 60 estirpes foram submetidas à caracterização morfo-tintorial pela 

coloração de Gram, sendo todas caracterizadas como bastonetes ou coco-bacilos 

Gram positivos. A produção da enzima catalase só não foi observada nas estirpes 

7057 a 7060. Devido à características intrínsecas de tais estirpes, estas não foram 

submetidas aos testes bioquímicos convencionais por não ter sido possível obter 

crescimento bacteriano suficiente. Portanto, não foram incluídas nas avaliações 

pelas 3 metodologias fenotípicas. 

Os resultados da caracterização bioquímica de 56 estirpes estão 

apresentados na Tabela 4. Acima da numeração de todas as estirpes estão a 

identificação genotípica. A última coluna traz o resultado da identificação fenotípica 

convencional. Todas as estirpes cresceram em ambiente aeróbio e nenhuma 

hidrolisou a esculina ou fermentou os carboidratos xilose e arabinose. Os demais 

testes bioquímicos apresentaram resultados variáveis para as estirpes avaliadas.  

As análises das sequências dos genes 16S rRNA e rpoB foram utilizadas 

como metodologias de referência para avaliação da identificação das estirpes 

utilizando a caracterização fenotípica convencional. A metodologia fenotípica 

convencional identificou corretamente o gênero de 43 (76,79%) estirpes. Duas 

(3,57%) estirpes foram identificadas como corineformes (2314 e 2385) (Tabela 4). 

Sete (12,5%) estirpes não foram identificadas e 4 (7,14%) tiveram a identificação do 

gênero equivocada (Figura 2). Com relação à identificação do gênero 

Corynebacterium, as espécies de C. urealyticum, C. minutissimum e C. diphtheriae 

foram identificadas corretamente. Das 4 estirpes de C. jeikeium, uma não foi 

identificada e 3 foram identificadas corretamente. Para as espécies de C. 

amycolatum e C. striatum, apenas 4 (26,66%) e 9 (42,86%) estirpes foram 

identificadas corretamente quanto à espécie, respectivamente (Figura 3). 
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Os resultados da hidrólise da tirosina, fermentação da glicose a 20°C e 42°C 

e suscetibilidade ao O/129 utilizados para a diferenciação de amostras pertencentes 

ao Complexo XSMA estão apresentados nas Tabelas 5 e 6. A estirpe de C. 

minutissimum (2422), também pertencente ao Complexo XSMA, apresentou os 

seguintes resultados: hidrólise da tirosina positiva, não fermentou a glicose a 20°C e 

42°C e foi suscetível ao O/129. 

 

 

5.1.2 Sistema API Coryne 

 

 

A identificação pelo sistema semi-automatizado API Coryne é feita por um 

perfil numérico que é comparado ao banco de dados fornecendo um resultado com 

maior probabilidade. Segundo o critério de identificação recomendado pelo APIWEB, 

as 56 estirpes avaliadas apresentaram os seguintes resultados: 9 (16,7%), excelente 

identificação do gênero; 5 (8,83%), muito boa identificação; 14 (25%), boa 

identificação do gênero; 7 (12,5%), fraca discriminação; 4 (7,14%), perfil duvidoso; 

15 (26,79%), identificação aceitável e 2 (3,57%), identificação incorreta (Figura 4).  

Os resultados obtidos pelo sistema API Coryne foram também avaliados em 

paralelo com a identificação obtida pelas análises do sequenciamento de genes 

(Tabela 7). Assim, das 56 estirpes avaliadas pelo sistema API Coryne, 48 (85,70%) 

foram identificadas corretamente quanto ao gênero e 6 (10,7%) foram identificadas 

incorretamente quanto ao gênero. Para as estirpes 2387 e 2509 (3,6%), o sistema 

API Coryne indicou a possibilidade de dois gêneros, sendo um destes o gênero 

correto (Figura 5). Com relação à identificação do gênero Corynebacterium, as 

espécies de C. urealyticum e C. diphtheriae foram identificadas corretamente. Das 4 

estirpes de C. jeikeium, 3 foram identificadas corretamente e para uma estirpe o 

sistema API Coryne indicou a possibilidade de dois gêneros 

(Corynebacterium/Turicella). Para as espécies de C. amycolatum e C. striatum, 8 

(53,33%) e 16 (76,19%) das estirpes foram identificadas como C. striatum/C. 

amycolatum, respectivamente (Figura 6). 

As estirpes 7057 a 7060 foram identificadas como Erysipelothrix rusiopatiae 

utilizando o sistema API Coryne (Tabela 7). 
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Tabela 4  

Resultados dos testes bioquímicos convencionais.  

 Testes bioquímicos1  

Estirpe Esc NO3 Ure Gli Mal Sac Man Mtl Ter Xil Ara Rib Fru Gal DNAse CAMP Gel Identificação fenotípica 

Arthrobacter albus/comunsii  

2248 -2 - - - - - - - - - - - - - - - +3 C. afermentans 

Brevibacterium casei  

2092 - F4 - + + + + - - - - - + - - - - NI5 

2314 - - F - - - - - - - - - - - + - + Corineforme 

Brevibacterium celere/sanguinis  

2080 - + F - - - - - - - - - - - - - + NI 

2385 - - - - - - - - - - - - - - - - - Corineforme 

Brevibacterium massiliense/ravenspurgense  

2219 - - - F - - - - - - - - - - + - - Corynebacterium sp. 

2346 - - - - - - - - - - - - - - - - - C. afermentans 

2451 - - - - - - - - - - - - - - + - - NI 

Corynebacterium amycolatum  

2124 - - - + + + - - - - - + - + - - - C. minutissimum 

2125 A - F - + + + - - - - - - - - - - - Complexo XSMA 

2244 - + - - - - - - - - - - - - - - - 
Corynebacterium 
propinquum 

2255 - - - F F - - - - - - - F - - - - C. amycolatum 

2263 - - - + F F - - - - - - - + - - - C. minutissimum 

2282 - + - F F - - - - - - F - - - - - Complexo XSMA 

2287 A - + - F F - - - - - - F - - - - - Complexo XSMA 

2298 - - - F F F - - - - - - F - - - - Corynebacterium sp. 

2305 - - - F F - - - - - - F F - - - - Complexo XSMA 

2354 - - - + F F F - - - - + + - - - - Corynebacterium sp. 

2369 - + - + + - F - + - - + + - - - - C. amycolatum 

2404 - - - + + - + - - - - + + - - - - Complexo XSMA 
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Tabela 4 (continuação)  

Resultados dos testes bioquímicos convencionais.  

 Testes bioquímicos  

Estirpe Esc NO3 Ure Gli Mal Sac Man Mtl Tre Xil Ara Rib Fru Gal DNAse CAMP Gel Identificação fenotípica 

Corynebacterium amycolatum  

2407 - - - F F - F - F - - F F - - - - Complexo XSMA 

2443 A - - - F F - F NR6 - - - F F - - - - C. amycolatum 

2459 - + - + F - + - - - - + + - - - - C. amycolatum 

Corynebacterium diphtheriae  

2111/HC06 - + - + + + + - - - - + + + + - - C. diphtheriae 

2477/HC07 - + - + + - - - - - NR + + - + - - C. diphtheriae 

Corynebacterium jeikeium 

2325 - - - F - - - - - - - - - - - - - C. jeikeium 

2443 B - - - F - - - NR - - - NR - - - - - C. jeikeium 

2444 - - - F - - - NR - - - NR - - - - - C. jeikeium 

2509 - - - - - - - - - - - - - - - - - NI 

Corynebacterium minutissimum 

2422 - - - + + + + - - - - - + - F - - C. minutissimum 

Corynebacterium simulans 

2273 - + - + - F F - - - - - F - - + - Corynebacterium sp. 

Corynebacterium striatum 

2089 - + - + + + + - + - - + - - - - - NI 

2091 - F + + - - - - - - - + - - - + - NI 

2103 - - - + - - + - - - - - + + - - - NI 

2130 - + - + - + + - - - - + - + - + - C. macginley 

2228 - + - + - + - - - - - - + + - + - Complexo XSMA 

2230 - - - + - + + - - - - - + + - - - 
Corynebacterium 
argentoratense 

2237 - - - + - + + - - NR - NR + NR - + - C. striatum 

2243 - - - + - + + - - - - - - F - + - C. striatum 

2245 - - - + - + + - - - - - - + - + - Complexo XSMA 
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Tabela 4 (continuação)  

Resultados dos testes bioquímicos convencionais.  

 Testes bioquímicos  

Estirpe Esc NO3 Ure Gli Mal Sac Man Mtl Tre Xil Ara Rib Fru Gal DNAse CAMP Gel Identificação fenotípica 

Corynebacterium striatum  

2285 - - - + - F F - - - - - F + - - - Complexo XSMA 

2296 - - - + - + F - - - - - + + - + - C. striatum 

2308 - - - + - + + - - - - - - + - F - C. striatum 

2316 - - - + - F + - - - - - F + - + - C. striatum 

2324 - - - + - - + - - - - - + + - - NR C. striatum 

2376 - + - + - + + - - - - - + + - - - Complexo XSMA 

2390 - - - + - + - - - - - - + + - - - Complexo XSMA 

2401 - - - + - - + - - - - - + + - - - C. argentoratense 

2425 - F - + - + F - - - - - + F - - - Complexo XSMA 

2432 - - - + - + - - - - NR NR NR - - + - C. striatum 

2439 - - - + - + + NR - - - - F + - + - C. striatum 

2454 - - - + - + + - - - - - - + - - - C. striatum 

Corynebacterium urealyticum 

2260 - - + - - - - - - - - - - - - - - C. urealyticum 

2287 B - - + - - - - - - - - - - - - - - C. urealyticum 

2431 - - + - - - - - - - - - - - - - - C. urealyticum 

Microbacterium oxydans/paraoxydans/liquefaciens 

2387 - - - + + - - + - - NR - - - + - - Leifsonia aquatica 
1 Ara (arabinose); CAMP: pesquisa de fator CAMP; DNAse: produção da enzima desoxirribunuclease; ESC: hidrólise da esculina;  Fru (frutose); Gal (galactose); 
Gel: hidrólise da gelatina; Gli (glicose); Mal (maltose); Man (manose); Mtl (manitol); NO3: redução do nitrato a nitrito; Rib (ribose); Sac (sacarose); Tre (trealose); 
URE: hidrólise da uréia; Xil (xilose); 2 – negativo; 3 + positivo; 4 F: fraca positiva; 5 NI: não identificada; 6 NR: não realizado.  

 
 

 

  

  



48 

 

Figura 2. Avaliação da identificação fenotípica convencional quanto ao gênero em comparação com a 
metodologia de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Avaliação da identificação fenotípica convencional para as espécies Corynebacterium 
striatum e Corynebacterium amycolatum em comparação com a metodologia de referência. 
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1 NT: não realizado; 2 S: sensível; 3 + positivo; 4 - negativo. 

 

 

 

 
Tabela 6 
Testes complementares para as estirpes de Corynebacterium amycolatum. 

Estirpes 
Suscetibilidade 

ao O/129 
Hidrólise da 

tirosina 
Fermentação da 

glicose 20°C 
Fermentação da 

glicose 42°C 
2124 S1 NR2 NR NR 

2125 A S NR NR NR 
2244 S NR NR NR 
2255 R3 -4 - - 
2263 S NR NR NR 
2282 R NR - - 

2287 A R - - - 
2298 R - +5 + 
2305 S - - - 
2354 R NR - + 
2369 R - - - 
2404 S - - - 
2407 S - - + 

2443 A R - + NR 
2459 R - - + 

 

1 S: sensível; 2 NR: não realizado; 3 R: resistente; 4 – negativo; 5 + positivo;. 

 
 

 

Tabela 5 
Testes complementares para as estirpes de Corynebacterium striatum. 

Estirpes 
Suscetibilidade 

ao O/129 
Hidrólise da 

tirosina 
Fermentação da 

glicose 20°C 
Fermentação da 

glicose 42°C 
2089 NR1 NR NR NR 
2091 NR NR NR NR 
2103 NR NR NR NR 
2130 S2 NR NR NR 
2228 S +3 + -4 

2230 S - + + 
2237 S - + + 
2243 S + + + 
2245 S + + - 
2285 S + + - 
2296 S + + + 
2308 S + + - 
2316 S + + + 
2324 S + + - 
2376 S + - - 
2390 S + + - 
2401 S - + - 
2425 S - + - 
2432 S - NR - 
2439 S + + - 
2454 S - + + 
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Figura 4. Identificação baseada nos critérios do sistema API Coryne. 
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Tabela 7 
Comparação dos resultados obtidos pelo sistema semi-automatizado API Coryne com os obtidos pelo 
sequenciamento dos genes 16S rRNA e rpoB. 

Estirpe API Coryne % 
Observação gerada 

pelo API Coryne 
Identificação 
genotípica 

2080 Rhodococcus spp. 94 Fraca discriminação B. sanguinis/celere 

2089 C. striatum/amycolatum 64 Perfil duvidoso C. striatum 

2091 C. striatum/amycolatum 73 Perfil duvidoso C. striatum 

2092 Brevibacterium spp. 66 Fraca discriminação B. casei 

2103 C. argentoratense 79 
Boa identificação no 

gênero 
C. striatum 

2111 
(HC06) 

C. diphtheriae biotipo 
gravis 

98 Boa identificação C. diphtheriae 

2124 Corynebacterium grupo G 77 
Muito boa identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2125 A Corynebacterium grupo G 77 
Muito boa identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2130 Corynebacterium grupo G 56 
Muito boa identificação 

no gênero 
C. striatum 

2219 C. propinquum 68 Fraca discriminação 
B. ravenspurgense/ 

massiliense 

2228 C. striatum/amycolatum 87 Identificação aceitável C. striatum 

2230 C. striatum/amycolatum 64 Perfil duvidoso C. striatum 

2237 C. striatum/amycolatum 87 Identificação aceitável C. striatum 

2243 C. striatum/amycolatum 87 Identificação aceitável C. striatum 

2244 C. striatum/amycolatum 65 
Excelente identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2245 C. striatum/amycolatum 87 Identificação aceitável C. striatum 

2248 Arthrobacter spp. 47 Fraca discriminação A. albus/cuminsii 

2255 C. jeikeium 73 
Excelente identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2263 C. striatum/amycolatum 89 Identificação aceitável C. amycolatum 

2273 C. striatum/amycolatum 99 Boa identificação C. simulans 
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Tabela 7 (continuação) 
Comparação dos resultados obtidos pelo sistema semi-automatizado API Coryne com os obtidos pelo 
sequenciamento dos genes 16S rRNA e rpoB. 

Estirpe API Coryne % 
Observação gerada 

pelo API Coryne 
Identificação 
genotípica 

2282 C. striatum/amycolatum 82 
Excelente identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2285 C. striatum/amycolatum 87 Identificação aceitável C. striatum 

2287 A C. striatum/amycolatum 82 
Excelente identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2287 B C. urealyticum 96 Boa identificação C. urealyticum 

2296 C. striatum/amycolatum 89 Identificação aceitável C. striatum 

2298 C. striatum/amycolatum 55 
Boa identificação no 

gênero 
C. amycolatum 

2305 C. jeikeium 73 
Excelente identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2308 C. striatum/amycolatum 89 Identificação aceitável C. striatum 

2314 
Microbacterium spp./L. 

aquatica 
48 Fraca discriminação B. casei 

2316 C. striatum/amycolatum 97 Boa identificação C. striatum 

2324 C. afermentans/coyleae 75 Identificação incorreta C. striatum 

2325 C. jeikeium 94 Boa identificação C. jeikeium 

2346 C. propinquum 70 Perfil duvidoso 
B. massiliense/ 
ravenspurgense 

2354 Corynebacterium grupo G 77 
Muito boa identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2369 C. striatum/amycolatum 82 
Excelente identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2376 
Corynebacterium 

macginley 
97 Boa identificação C. striatum 

2385 Arthrobacter spp. 38 Fraca discriminação B. sanguinis/celere 

2387 
Microbacterium spp./L. 

aquatica 
99 Boa identificação Microbacterium spp. 

2407 C. striatum/amycolatum 82 
Excelente identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2422 C. striatum/amycolatum 89 Identificação aceitável C. minutissimum 

2425 C. striatum/amycolatum 87 Identificação aceitável C. striatum 

2431 C. urealyticum 96 Boa identificação C. urealyticum 

2432 C. striatum/amycolatum 87 Identificação aceitável C. striatum 

2439 C. striatum/amycolatum 87 Identificação aceitável C. striatum 

2443A C. jeikeium 73 
Excelente identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2443B C. jeikeium 94 Boa identificação C. jeikeium 

2444 C. jeikeium 94 Boa identificação C. jeikeium 

2451 C. propinquum 56 Identificação incorreta 
B. massiliense/ 
ravenspurgense 

2454 C. striatum/amycolatum 87 Identificação aceitável C. striatum 

2459 C. striatum/amycolatum 82 
Excelente identificação 

no gênero 
C. amycolatum 

2477 
(HC07) 

C. diphtheriae biotipo 
gravis 

98 Boa identificação C. diphtheriae 

2509 C. auris/Turicella otitidis 74 Fraca discriminação C. jeikeium 

7057 E. rusiopatiae 95 Boa identificação Abiotrophia defectiva 

7058 E. rusiopatiae 95 Boa identificação Abiotrophia defectiva 

7059 E. rusiopatiae 95 Boa identificação Abiotrophia defectiva 

7060 E. rusiopatiae 81 Identificação aceitável Abiotrophia defectiva 
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Figura 5. Avaliação da identificação realizada pelo sistema API Coryne quanto ao gênero em 
comparação com a metodologia de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Avaliação da identificação realizada pelo sistema API Coryne para as espécies 
Corynebacterium striatum e Corynebacterium amycolatum em comparação com a metodologia de 
referência. 
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5.1.3 Sistema VITEK 2 

 

 

Todas as estirpes foram submetidas à identificação pelo VITEK 2, utilizando a 

cartão ANC. Segundo os critérios recomendados pelo Manual “Informação de 

Produtos ANC – Ref. 24321A” (BioMérieux), das 56 estirpes analisadas, 34 (60,71%) 

apresentaram excelente identificação, 7 (12,5%) muito boa identificação, 3 (5,36%) 

boa identificação, 6 (10,71%) baixa discriminação e 2 (3,58%) identificação 

aceitável. Quatro estirpes (2219, 2346, 2376 e 2422) não foram submetidas à 

identificação pelo VITEK 2 por não ter sido possível criar uma suspensão bacteriana 

homogênea, uma vez que as colônias não solubilizaram na salina (Figura 7). 

Segundo o referido critério, valores iguais ou superiores a 96% de 

probabilidade são considerados para identificação correta ao nível de espécie. 

Assim, das 34 (60,71%) estirpes que apresentaram excelente identificação (≥96%) 

25 (73,53%) foram identificadas corretamente quanto à espécie determinada pela 

análise do sequenciamento dos genes.  

Os resultados obtidos pelo VITEK 2 foram comparados aos obtidos pelas 

análises das sequências dos genes 16S rRNA e rpoB, conforme mostrado na 

Tabela 8. Assim, das 56 estirpes avaliadas pelo sistema VITEK 2, 46 (82,15%) 

foram identificadas corretamente quanto ao gênero, 6 (10,71%) foram identificadas 

incorretamente quanto ao gênero e 4 (7,14%) estirpes não puderam ser submetidas 

a esse sistema (Figura 8). Com relação à identificação do gênero Corynebacterium, 

as espécies de C. urealyticum, C. diphtheriae e C. jeikeium foram identificadas 

corretamente. Para a espécie de C. striatum, 11 (52,38%) estirpes foram 

identificadas corretamente, 9 (42,86%) estirpes foram identificadas 

equivocadamente e 1 (1,64%) não pode ser avaliada pelo sistema VITEK 2. Para a 

espécie C. amycolatum, 11 (73,33%) estirpes foram identificadas corretamente e 4 

(26,67%) foram identificadas incorretamente (Figura 9). 

As estirpes 7057 a 7060 foram identificadas equivocadamente pelo sistema 

VITEK 2 quando comparadas com a caracterização genotípica. As estirpes 7057 e 

7059 foram identificadas como Alloiococcus otitis/Granulicatella elegans. A estirpe 

7058 foi identificada como Gemella sanguinis/G. elegans. A estirpe 7060 foi 

identificada como G. elegans.  
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Figura 7. Identificação baseada nos critérios do sistema VITEK 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 
Comparação dos resultados obtidos pelo sistema automatizado VITEK 2 com os obtidos pelo 
sequenciamento dos genes 16S rRNA e rpoB. 

Estirpe VITEK 2 % 
Observação gerada 

pelo VITEK 2 
Identificação genotípica 

2080 
C. aerofaciens

1
/C. 

jeikeium/ 
P. acnes

2
 

- Baixa discriminação B. sanguinis/celere 

2089 C. striatum 94 Muito boa identificação C. striatum 

2091 C. striatum 94 Muito boa identificação C. striatum 

2092 P. acnes 91 Boa identificação B. casei 

2103 C. striatum 97 Excelente identificação C. striatum 

2111 
(HC06) 

C. diphtheriae 99 Excelente identificação C. diphtheriae 

2124 C. amycolatum 99 Excelente identificação C. amycolatum 

2125 A C. amycolatum 99 Excelente identificação C. amycolatum 

2130 
C. 

striatum/amycolatum/ 
Minutissimum 

- Baixa discriminação C. striatum 

2219 NR3   
B. 

ravenspurgense/massiliense 

2228 C. minutissimum 97 Excelente identificação C. striatum 

2230 C. minutissimum 97 Excelente identificação C. striatum 

2237 C. minutissimum 97 Excelente identificação C. striatum 

2243 C. striatum 94 Muito boa identificação C. striatum 

2244 C. jeikeium 96 Excelente identificação C. amycolatum 

2245 C. minutissimum 95 Muito boa identificação C. striatum 

2248 
C. 

pseudodiphtheriticum/ 
P. acnes 

- Baixa discriminação A. albus/cuminsii 

2255 C. amycolatum 97 Excelente identificação C. amycolatum 

2260 C. urealyticum 99 Excelente identificação C. urealyticum 

2263 
C. amycolatum/C. 

jeikeium 
- Baixa discriminação C. amycolatum 

2273 C. jeikeium 96 Excelente identificação C. simulans 
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Tabela 8 (continuação) 
Comparação dos resultados obtidos pelo sistema automatizado VITEK 2 com os obtidos pelo 
sequenciamento dos genes 16S rRNA e rpoB. 

Estirpe VITEK 2 % 
Observação gerada 

pelo VITEK 2 
Identificação genotípica 

2282 C. amycolatum 99 Excelente identificação C. amycolatum 

2285 C. minutissimum 97 Excelente identificação C. striatum 

2287 A C. amycolatum 99 Excelente identificação C. amycolatum 

2287 B C. urealyticum 99 Excelente identificação C. urealyticum 

2296 C. minutissimum 90 Boa identificação C. striatum 

2298 
C. amycolatum/C. 

jeikeium 
- Baixa discriminação C. amycolatum 

2305 C. jeikeium 96 Excelente identificação C. amycolatum 

2308 C. minutissimum 97 Excelente identificação C. striatum 

2314 P. acnes 88 Identificação aceitável B. casei 

2316 C. striatum 95 Muito boa identificação C. striatum 

2324 C. minutissimum 96 Excelente identificação C. striatum 

2325 C. jeikeium 99 Excelente identificação C. jeikeium 

2346 NR   
B. 

massiliense/ravenspurgense 

2354 C. amycolatum 93 Muito boa identificação C. amycolatum 

2369 C. amycolatum 96 Excelente identificação C. amycolatum 

2376 NR   C. striatum 

2385 
C. aerofaciens/C. 

jeikeium/ 
P. acnes 

- Baixa discriminação B. sanguinis/celere 

2387 C. minutissimum 87 Identificação aceitável Microbacterium spp. 
2390 C. striatum 98 Excelente identificação C. striatum 

2401 C. striatum 97 Excelente identificação C. striatum 

2404 C. amycolatum 99 Excelente identificação C. amycolatum 

2407 C. amycolatum 97 Excelente identificação C. amycolatum 

2422 NR   C. minutissimum 

2425 C. striatum 99 Excelente identificação C. striatum 

2431 C. urealyticum 99 Excelente identificação C. urealyticum 

2432 C. striatum 98 Excelente identificação C. striatum 

2439 C. striatum 94 Muito boa identificação C. striatum 

2443 A C. amycolatum 99 Excelente identificação C. amycolatum 

2443 B C. jeikeium 97 Excelente identificação C. jeikeium 

2444 C. jeikeium 99 Excelente identificação C. jeikeium 

2451 P. acnes 90 Boa identificação 
B. 

massiliense/ravenspurgense 

2454 C. striatum 98 Excelente identificação C. striatum 

2459 C. amycolatum 97 Excelente identificação C. amycolatum 

2477 
(HC07) 

C. diphtheriae 99 Excelente identificação C. diphtheriae 

7057 A. otitidis/G. elegans - Baixa discriminação A. defectiva 

7058 
G. sanguinis/G. 

elegans 
- Baixa discriminação A. defectiva 

7059 A. otitidis/G. elegans - Baixa discriminação A. defectiva 

7060 G. elegans 95 Muito boa identificação A. defectiva 
                       1 Collinsela aerofaciens; 2 Propionibacterium acnes; 3 NR: não realizado. 
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Figura 8. Avaliação da identificação realizada pelo sistema VITEK 2 quanto ao gênero em 
comparação com a metodologia de referência. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Avaliação da identificação realizada pelo sistema VITEK 2 para as espécies 
Corynebacterium striatum e Corynebacterium amycolatum em comparação com a metodologia de 
referência. 
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5.2. CARACTERIZAÇÃO GENOTÍPICA  

 

 

Utilizando a técnica da PCR, os genes 16S rRNA e rpoB foram amplificados 

para as 60 estirpes. Foram obtidos amplicons do gene 16S rRNA de 

aproximadamente 1500 pb. As sequências do gene 16S rRNA determinadas 

variaram de 1295 pb a 1507 pb. Estas sequências foram editadas e submetidas ao 

BLAST – NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) e ao SEQUENCE MATCH - 

Ribosomal Database Project (http://rdp.cme.msu.edu/) para determinação da 

similaridade destas com as sequências depositadas. Foi possível determinar os 

seguintes gêneros bacterianos, além de Corynebacterium (78,32%): Abiotrophia 

(6,67%), Arthrobacter (1,67%), Brevibacterium (11,67%) e Microbacterium (1,67%) 

(Figura 10).  

Foram obtidos amplicons do gene rpoB de aproximadamente 400 pb. As 

sequências determinadas variaram de 346 pb a 432 pb. Estas sequências foram 

editadas e submetidas ao BLAST – NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) para 

determinação da similaridade destas com as sequências depositadas. As estirpes 

pertencentes a outros gêneros, que não Corynebacterium apresentaram valores 

abaixo de 90% com sequências depositadas no banco.   

Os pontos de corte considerados na identificação das estirpes utilizando as 

análises dos genes 16S rRNA e rpoB foram de 98,70% e 95%, respectivamente. As 

similaridades das sequências dos genes 16S rRNA e rpoB estão apresentados nas 

Tabelas 9 a 12.  

As estirpes pertencentes aos gêneros Arthrobacter, Microbacterium e 

algumas do gênero Brevibacterium não tiveram a espécie determinada utilizando 

estas análises. 

Utilizando a análise do gene 16S rRNA foi possível determinar a espécie de 

97,87% das estirpes de Corynebacterium. Para a determinação da espécie da 

estirpe 2422 (C. minutissimum) foi necessária a análise da sequência do gene rpoB. 

A caracterização genotípica possibilitou a identificação da espécie de 47 estirpes de 

Corynebacterium, sendo elas: C. striatum (44,68%), C. amycolatum (31,91%), C. 

jeikeium (8,51%), C. urealyticum (6,39%), C. diphtheriae (4,26%), C. simulans 

(2,12%), e C. minutissimum (2,12%) (Figura 11). 
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Figura 10. Gêneros bacterianos caracterizados neste estudo utilizando a análise das sequências do 
gene 16S rRNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 
Identificação genotípica de Corynebacterium striatum pelo sequenciamento dos genes 16S rRNA e 
rpoB. 
Estirpe % similaridade 16S rRNA pb % similaridade rpoB pb 

2089 99,69 Corynebacterium striatum 1305 97,11 Corynebacterium striatum 418 

2091 99,38 Corynebacterium striatum 1299 97,12 Corynebacterium striatum 417 

2103 99,77 Corynebacterium striatum 1306 96,65 Corynebacterium striatum 419 

2130 99,32 Corynebacterium striatum 1477 98,56 Corynebacterium striatum 419 

2228 99,37 Corynebacterium striatum 1430 97,11 Corynebacterium striatum 418 

2230 99,35 Corynebacterium striatum 1399 97,13 Corynebacterium striatum 419 

2237 99,44 Corynebacterium striatum 1453 97,13 Corynebacterium striatum 419 

2243 99,77 Corynebacterium striatum 1295 97,12 Corynebacterium striatum 417 

2245 99,77 Corynebacterium striatum 1308 97,12 Corynebacterium striatum 417 

2285 99,69 Corynebacterium striatum 1304 97,01 Corynebacterium striatum 415 

2296 99,44 Corynebacterium striatum 1442 99,28 Corynebacterium striatum 419 

2308 98,96 Corynebacterium striatum 1421 97,11 Corynebacterium striatum 419 

2316 99,61 Corynebacterium striatum 1305 97,12 Corynebacterium striatum 419 

2324 99,69 Corynebacterium striatum 1296 96,89 Corynebacterium striatum 414 

2376 99,12 Corynebacterium striatum 1483 97,12 Corynebacterium striatum 416 

2390 99,39 Corynebacterium striatum 1480 98,04 Corynebacterium striatum 412 

2401 99,45 Corynebacterium striatum 1311 97,12 Corynebacterium striatum 419 

2425 99,77 Corynebacterium striatum 1307 99,28 Corynebacterium striatum 420 

2432 99,77 Corynebacterium striatum 1310 99,28 Corynebacterium striatum 419 

2439 99,76 Corynebacterium striatum 1309 97,13 Corynebacterium striatum 419 

2454 99,30 Corynebacterium striatum 1456 97,10 Corynebacterium striatum 415 
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Tabela 10 
Identificação genotípica de Corynebacterium amycolatum pelo sequenciamento dos genes 16S rRNA 
e rpoB.   
Estirpe % similaridade 16S rRNA pb % similaridade rpoB pb 

2124 99,07 Corynebacterium amycolatum 1414 99,50 Corynebacterium amycolatum 406 

2125 A 99,00 Corynebacterium amycolatum 1503 98,78 Corynebacterium amycolatum 404 

2244 99,14 Corynebacterium amycolatum 1490 98,77 Corynebacterium amycolatum 406 

2255 99,07 Corynebacterium amycolatum 1507 98,77 Corynebacterium amycolatum 406 

2263 99,07 Corynebacterium amycolatum 1425 99,25 Corynebacterium amycolatum 406 

2282 99,14 Corynebacterium amycolatum 1486 98,77 Corynebacterium amycolatum 406 

2287 A 99,14 Corynebacterium amycolatum 1489 98,77 Corynebacterium amycolatum 407 

2298 98,84 Corynebacterium amycolatum 1465 99,00 Corynebacterium amycolatum 405 

2305 99,07 Corynebacterium amycolatum 1421 98,51 Corynebacterium amycolatum 405 

2354 99,06 Corynebacterium amycolatum 1481 96,52 Corynebacterium amycolatum 405 

2369 99,08 Corynebacterium amycolatum 1488 98,75 Corynebacterium amycolatum 400 

2404 98,93 Corynebacterium amycolatum 1413 99,26 Corynebacterium amycolatum 407 

2407 99,14 Corynebacterium amycolatum 1485 98,76 Corynebacterium amycolatum 406 

2443 A 99,07 Corynebacterium amycolatum 1447 99,00 Corynebacterium amycolatum 406 

2459 99,14 Corynebacterium amycolatum 1484 98,74 Corynebacterium amycolatum 401 

Tabela 11 
Identificação genotípica pelo sequenciamento dos genes 16S rRNA e rpoB  de outras espécies de 
Corynebacterium.  

Estirpe % similaridade 16S rRNA pb % similaridade rpoB pb 

2111/HC06 
99,39 Corynebacterium 

diphtheriae 
1470 

98,53 Corynebacterium 
diphtheriae 

410 

2477/HC07 
99,46 Corynebacterium 

diphtheriae 
1491 

99,28 Corynebacterium 
diphtheriae 

419 

2325 99,72 Corynebacterium jeikeium 1415 100,00 Corynebacterium jeikeium 424 

2443 B 99,79 Corynebacterium jeikeium 1439 96,60 Corynebacterium jeikeium 413 

2444 99,78 Corynebacterium jeikeium 1406 96,53 Corynebacterium jeikeium 405 

2509 99,80 Corynebacterium jeikeium 1497 95,89 Corynebacterium jeikeium  440 

2273 99,52 Corynebacterium simulans 1498 97,60 Corynebacterium simulans 418 

2260 
99,35 Corynebacterium 

urealyticum 
1472 

99,06 Corynebacterium 
urealyticum 

432 

2287 B 
99,43 Corynebacterium 

urealyticum 
1499 

99,29 Corynebacterium 
urealyticum 

425 

2431 
99,45 Corynebacterium 

urealyticum 
1491 

99,29 Corynebacterium 
urealyticum 

425 

2422 
99,02 Corynebacterium 

minutissimum 
99,02 Corynebacterium singulare 

1487 
97,83 Corynebacterium 

minutissimum 
419 
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Tabela 12 

Identificação genotípica pelo sequenciamento do gene 16S rRNA de outros gêneros bacterianos. 

Estirpe % similaridade 16S rRNA pb 

7057 99,07 Abiotrophia defectiva 1444 

7058 99,12 Abiotrophia defectiva 1384 

7059 99,09 Abiotrophia defectiva 1460 

7060 98,96 Abiotrophia defectiva 1492 

2248 
99,18 Arthrobacter cuminsii 

98,92 Arthrobacter albus 
741 

2092 99,57 Brevibacterium casei 1500 

2314 99,72 Brevibacterium casei 1504 

2219 
99,79 Brevibacterium ravenspurgense 

99,65 Brevibacterium massiliense 
1422 

2346 
99,79 Brevibacterium massiliense 

99,52 Brevibacterium ravenspurgense 
1473 

2451 
99,86 Brevibacterium massiliense 

99,58 Brevibacterium ravenspurgense 
1428 

2080 
99,59 Brevibacterium sanguinis 

99,27 Brevibacterium celere 
1501 

2385 
99,92 Brevibacterium sanguinis 

99,77 Brevibacterium celere 
1317 

2387 
99,53 Microbacterium paraoxydans 

98,91 Microbacterium oxydans 
98,78 Microbacterium liquefaciens 

1491 

 

 

 

Figura 11. Avaliação da caracterização genotípica das estirpes de Corynebacterium utilizando as 
análises das sequências dos genes 16S rRNA e rpoB. 
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Uma comparação dos resultados obtidos pelos 4 métodos de identificação 

realizados neste estudo são apresentados na Tabela 13. 

 

 

Tabela 13 

Resultados obtidos pelos métodos de identificação fenotípica e genotípica realizados neste estudo. 

Estirpe 
Identificação 
convencional 

API Coryne VITEK 2 
Identificação 
genotípica 

2080 NI1 Rhodococcus 
spp. 

C. aerofaciens/ 
C. jeikeium/P. acnes 

B.sanguinis/celere 

2089 NI 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. striatum C. striatum 

2091 NI 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. striatum C. striatum 

2092 NI 
Brevibacterium 

spp. 
P. acnes B. casei 

2103 NI C. argentoratense C. striatum C. striatum 

2111 
(HC06) 

C. diphtheriae 
C. diphtheriae 
biotipo gravis 

C. diphtheriae C. diphtheriae 

2124 C. minutissimum 
Corynebacterium 

grupo G 
C. amycolatum C. amycolatum 

2125 A Complexo XSMA 
Corynebacterium 

grupo G 
C. amycolatum C. amycolatum 

2130 C. macginley 
Corynebacterium 

grupo G 

C. striatum/ 
amycolatum/ 
minutissimum 

C. striatum 

2219 
Corynebacterium 

sp. 
C. propinquum NR2 B.ravenspurgense/ 

massiliense 

2228 Complexo XSMA 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. minutissimum C. striatum 

2230 C. argentoratense 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. minutissimum C. striatum 

2237 C. striatum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. minutissimum C. striatum 

2243 C. striatum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. striatum C. striatum 

2244 C. propinquum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. jeikeium C. amycolatum 

2245 Complexo XSMA 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. minutissimum C. striatum 

2248 C. afermentans Arthrobacter spp. 
C.pseudodiphtheriticum 

P. acnes 
A. albus/cuminsii 

2255 C. amycolatum C. jeikeium C. amycolatum C. amycolatum 

2260 C. urealyticum C. urealyticum C. urealyticum C. urealyticum 

2263 C. minutissimum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. amycolatum/ 
C. jeikeium 

C. amycolatum 

2273 
Corynebacterium 

sp. 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. jeikeium C. simulans 

2282 Complexo XSMA 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. amycolatum C. amycolatum 

2285 Complexo XSMA 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. minutissimum C. striatum 

2287 A Complexo XSMA 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. amycolatum C. amycolatum 
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Tabela 13 (continuação) 

Resultados obtidos pelos métodos de identificação fenotípica e genotípica realizados neste estudo. 

Estirpe 
Identificação 
convencional 

API Coryne VITEK 2 Identificação genotípica 

2287 B C. urealyticum C. urealyticum C. urealyticum C. urealyticum 

2296 C. striatum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C.minutissimum C. striatum 

2298 
Corynebacterium 

sp. 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. amycolatum/ 
C. jeikeium 

C. amycolatum 

2305 Complexo XSMA C. jeikeium C. jeikeium C. amycolatum 

2308 C. striatum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. 
minutissimum 

C. striatum 

2314 Corineforme 
Microbacterium 
spp./L. aquatica 

P. acnes B. casei 

2316 C. striatum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. striatum C. striatum 

2324 C. striatum 
C. afermentans/ 

coyleae 
C. 

minutissimum 
C. striatum 

2325 C. jeikeium C. jeikeium C. jeikeium C. jeikeium 

2346 C. afermentans C. propinquum NR 
B. massiliense/ 
ravenspurgense 

2354 
Corynebacterium 

sp. 
Corynebacterium 

grupo G 
C. amycolatum C. amycolatum 

2369 C. amycolatum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. amycolatum C. amycolatum 

2376 Complexo XSMA C. macginley NR C. striatum 

2385 Corineforme Arthrobacter spp. 

C. 
aerofaciens/C. 
jeikeium/ 
P. acnes 

B. sanguinis/celere 

2387 
Leifsonia 
aquatica 

Microbacterium 
spp./L. aquatica 

C. 
minutissimum 

Microbacterium paraoxydans/ 
oxydans/ liquefaciens 

2390 Complexo XSMA 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. striatum C. striatum 

2401 C. argentoratense C. argentoratense C. striatum C. striatum 

2404 Complexo XSMA C. jeikeium C. amycolatum C. amycolatum 

2407 Complexo XSMA 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. amycolatum C. amycolatum 

2422 C. minutissimum 
C. striatum/ 
amycolatum 

NR C. minutissimum 

2425 Complexo XSMA 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. striatum C. striatum 

2431 C. urealyticum C. urealyticum C. urealyticum C. urealyticum 

2432 C. striatum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. striatum C. striatum 

2439 C. striatum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. striatum C. striatum 

2443A C. amycolatum C. jeikeium C. amycolatum C. amycolatum 

2443B C. jeikeium C. jeikeium C. jeikeium C. jeikeium 

2444 C. jeikeium C. jeikeium C. jeikeium C. jeikeium 

2451 NI C. propinquum P. acnes 
B. massiliense/ 
ravenspurgense 

2454 C. striatum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. striatum C. striatum 

2459 C. amycolatum 
C. striatum/ 
amycolatum 

C. amycolatum C. amycolatum 
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Tabela 13 (continuação) 

Resultados obtidos pelos métodos de identificação fenotípica e genotípica realizados neste estudo. 

Estirpe 
Identificação 
convencional 

API Coryne VITEK 2 Identificação genotípica 

2477 
(HC07) 

C. diphtheriae 
C. diphtheriae 
biotipo gravis 

C. diphtheriae C. diphtheriae 

2509 NI C. auris/T. otitidis C. jeikeium C. jeikeium 

7057 NI E. rusiopatiae 
A. otitis/ 
G. elegans 

A. defectiva 

7058 NI E. rusiopatiae 
G. sanguinis/ 
G. elegans 

A. defectiva 

7059 NI E. rusiopatiae 
A. otitis/ 
G. elegans 

A. defectiva 

7060 NI E. rusiopatiae G. elegans A. defectiva 
1 NI: não identificado; 2 NR: não realizado 

 

 

5.4 SUSCETIBILIDADE AOS DIVERSOS AGENTES ANTIMICROBIANOS 

 

 

Os resultados da suscetibilidade aos antimicrobianos são apresentados nas 

Tabelas 14 a 18. Todas as estirpes de C. striatum (Tabela 14) testadas foram 

sensíveis à vancomicina e apresentaram sensibilidade variável aos demais 

antimicrobianos. O perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos das estirpes de C. 

striatum e C. amycolatum estão apresentados nas Tabelas 8 e 9. 

 

 

Tabela 14 

Suscetibilidade aos agentes antimicrobianos das estirpes de Corynebacterium striatum 

 ANTIBIÓTICOS1  

Estirpes PEN TET AMP RIF GEN LZD CTX IPM CIP ERI CLI VAN SXT PS2 

2089 NR3 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR - 

2091 S4 R5 S R NR S NR NR S R R S R - 

2103 R S R R R S R R R R R S R I 

2130 S S R S S S S S R R R S NR - 

2228 R S R S S NR S S R R R S R - 

2230 R S R S S S S S R S R S R V 

2237 R S R S R S S S R R R S R IV 

2243 R S R R R S R R R R R S R I 

2245 R S R R R S R R R R R S R I 

2285 R S R R R S R R R R R S R I 

2296 S S R S R S S S R R R S R VI 

2308 R S R R R S R R R R R S R I 

2316 R S R R R S R R R R R S R I 

2324 R S R S R R R S R R R S R II 
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Tabela 14 (continuação) 

Suscetibilidade aos agentes antimicrobianos das estirpes de Corynebacterium striatum. 

 ANTIBIÓTICOS1  

Estirpes PEN TET AMP RIF GEN LZD CTX IPM CIP ERI CLI VAN SXT PS2 

2376 S R R S S S S S S S S S S VII 

2390 R S R R R S NR S R R R S R - 

2401 R S R S R S R S R R R S R III 

2425 S S S S R S S S R R R S R VIII 

2432 S NR S S NR S S S R R R S R - 

2439 R S R R R S R R R R R S R I 

2454 R S R R R S R R R R R S R I 
1 AMP: ampicilina; CIP: ciprofloxacina; CLI: clindamicina; CTX: cefotaxima; ERI: eritromicina; GEN: 
gentamicina; IPM: imipenem; LZD: linezolida; PEN: penicilina G; RIF: rifampicina; SXT: 
sulfametoxazol-trimetoprim; TET: tetraciclina; VAN: vancomicina; 2 Perfil de suscetibilidade aos 
antimicrobianos; 3 NR: não realizado; 4 S: sensível; 5 R: resistente. 

 

 

Todas as estirpes de C. amycolatum (Tabela 15) testadas foram sensíveis a 

vancomicina e linezolida e apresentaram sensibilidade variável para os demais 

antimicrobianos. 

 

 

Tabela 15 

Suscetibilidade aos agentes antimicrobianos das estirpes de Corynebacterium amycolatum. 

 ANTIBIÓTICOS1  

Estirpes PEN TET AMP RIF GEN LZD CTX IPM CIP ERI CLI VAN SXT PS2 

2124 R3 S4 R S S S NR5 S S R R S NR - 

2125 A S R R S S S NR S R R R S NR - 

2244 S S S R S S S S R R R S R IV 

2255 S S S S S S S S S S S S S IX 

2263 R R R S S S S S R R S S S V 

2282 R S R R R S R R R S S S R III 

2287 A R S R R R S R R R R R S R I 

2298 S S S S S S S S R R R S R VII 

2305 S S S S S S S S S NR S S S - 

2354 R S R S S S S R S S S S R VI 

2369 R S R R R S R R R R R S S II 

2404 S S S S S S S S R R R S S VIII 

2407 R S R R R S R R R R R S R I 

2443 A R S R R R S R R R R R S R I 

2459 R S R R R S R R R R R S R I 
1 AMP: ampicilina; CIP: ciprofloxacin; CLI: clindamicina; CTX: cefotaxima; ERI: eritromicina; GEN: 
gentamicina; IPM: imipenem; LZD: linezolid; PEN: penicilina G; RIF: Rifampicina; SXT: 
sulfametoxazol-trimetoprim; TET: tetraciclina; VAN: vancomicina; 2 OS: Perfil de suscetibilidade aos 
antimicrobianos; 3 R: resistente; 4 S: sensível; 5 NR: não realizado. 
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As demais espécies de Corynebacterium (Tabela 16) apresentaram 

sensibilidade a tetraciclina, linezolida e vancomicina.  

 

 

Tabela 16 
Suscetibilidade aos agentes antimicrobianos das estirpes de Corynebacterium. 

 ANTIBIÓTICOS1 
Estirpes PEN TET AMP RIF GEN LZD CTX IPM CIP ERI CLI VAN SXT 

Corynebacterium diphtheriae 

2111 (HC06) S2 S R3 S S S S S S S S S S 
2477 (HC07) S S S S S S S S S S S S NR4 

Corynebacterium jeikeium 

2325 R S R R R S R R R R R S R 
2443 B R S R R R S R R R R R S R 
2444 R S R R R S R R R R R S R 
2509 R S R R R S R R R R R S NR 

Corynebacterium minutissimum 

2422 S S S S S S S S S S R S S 
Corynebacterium urealyticum 

2260 R S R R R S R R R R R S R 
2287 B R S R R S S R R R R R S R 
2431 R S R R S S R R NR R R S NR 

Corynebacterium simulans 

2273 S S S S S S S S S S R S R 
1 AMP: ampicilina; CIP: ciprofloxacin; CLI: clindamicina; CTX: cefotaxima; ERI: eritromicina; GEN: 
gentamicina; IPM: imipenem; LZD: linezolid; PEN: penicilina G; RIF: Rifampicina; SXT: 
sulfametoxazol-trimetoprim; TET: tetraciclina; VAN: vancomicina; 2 S: sensível; 3 R: resistente; 4 NR: 
não realizado. 

 

 

Os demais gêneros (Tabela 17) apresentaram sensibilidade a vancomicina, 

imipenem e linezolida.  

 

 

Tabela 17 

Suscetibilidade aos agentes antimicrobianos das estirpes pertencentes a outros gêneros 

 ANTIBIÓTICOS1 

Estirpes PEN TET AMP RIF GEN LZD CTX IPM CIP ERI CLI VAN SXT 

Arthrobacter albus/comunsii 

2248 R2 S3 R R R S S S R R R S R 

Brevibacterium casei 

2092 S R S NR4 NR S NR NR S R S S R 

2314 R S R S S S S S S S R S R 
Brevibacterium celere/sanguinis 

2080 R S R S S S NR S R S R S NR 
2385 R S R S S S S S S R R S R 
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Tabela 17 (continuação) 

Suscetibilidade aos agentes antimicrobianos das estirpes pertencentes a outros gêneros 

 ANTIBIÓTICOS1 

Estirpes PEN TET AMP RIF GEN LZD CTX IPM CIP ERI CLI VAN SXT 

Brevibacterium massiliense/ravenspurgense 

2219 S R S R S S S S S S S S R 

2346 R R R R S S S S R R R S R 

Microbacterium paraoxydans/oxydans/liquefaciens 

2387 R R R R R S R S R R R S R 
1 AMP: ampicilina; CIP: ciprofloxacin; CLI: clindamicina; CTX: cefotaxima; ERI: eritromicina; GEN: 
gentamicina; IPM: imipenem; LZD: linezolid; PEN: penicilina G; RIF: Rifampicina; SXT: 
sulfametoxazol-trimetoprim; TET: tetraciclina; VAN: vancomicina; 2 R: resistente; 3 S: sensível; 4 NR: 
não realizado. 

 

 

 

Para avaliar a suscetibilidade dos antimicrobianos testados, foram calculadas 

as porcentagens de sensibilidade das estirpes de Corynebacterium (Tabela 18). 

 

 

 

Tabela 18 

Porcentagem de estirpes de Corynebacterium suscetíveis aos agentes antimicrobianos. 

 ANTIBIÓTICOS1 

Espécies PEN TET AMP RIF GEN LZD CTX IPM CIP ERI CLI VAN SXT 
Corynebacterium 
amycolatum 

40 86 33 53 60 100 54 53 27 21 33 100 38 

Corynebacterium 
diphtheriae 

100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 NA2 

Corynebacterium 
jeikeium 

0 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 NA 

Corynebacterium 
minutissimum 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 

Corynebacterium 
urealyticum 

0 100 0 0 67 100 0 0 NA 0 0 100 NA 

Corynebacterium 
simulans 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 

Corynebacterium 
striatum 

30 89 15 50 22 95 44 58 10 10 5 100 5 
1 AMP: ampicilina; CIP: ciprofloxacin; CLI: clindamicina; CTX: cefotaxima; ERI: eritromicina; GEN: 
gentamicina; IPM: imipenem; LZD: linezolid; PEN: penicilina G; RIF: Rifampicina; SXT: 
sulfametoxazol-trimetoprim; TET: tetraciclina; VAN: vancomicina; 2 NA: não aplicado.  
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A distribuição das espécies mais prevalentes, C. striatum e C. amycolatum, 

nas Unidades Hospitalares do HUPE, assim como C. jeikeium e C. urealyticum está 

apresentada na Tabela 19.  

 
 

Tabela 19 
Distribuição das estirpes das espécies de Corynebacterium prevalentes nas unidades hospitalares 
do HUPE. 

Unidade Hospitalar 1 
C. striatum C. amycolatum C. jeikeium C. urealyticum 

AMI 1    

Cardiologia  1   

Coronariana 1   1 

CTI  1    

CTI Geral 2 2 3  

Dermatologia 1 1   

DIP 2  1  

Enf. NI, 12, 15, 17 e 18  7  1 

Hematologia 2    

Nefrologia  1   

Ortopedia 1    

Pediatria 1    

Plantão Geral    1 

Pneumologia 1    

Torácica 1    

UCIPG 3    

UI Clínica 2    

Urologia  1   

UTI Neonatal 1    
1 Unidades do Hospital Pedro Ernesto, Rio de Janeiro: AMI: Ambulatório; CTI: Centro de Terapia 
Intensiva; DIP: Doenças Infectoparasitárias; Enf: Enfermaria; NI: não informado; UCIPG: Unidade 
Clínica Intermediária do Plantão Geral; UI Clínica: Unidade Intermediária clínica; UTI Neonatal: 
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O relato de infecções invasivas por corinebactérias tem aumentado nos 

últimos anos devido ao aumento do número de indivíduos imunocomprometidos e o 

melhor reconhecimento taxonômico das corinebactérias. Algumas corinebactérias 

fazem parte da microbiota normal de pele e de mucosas em humanos e estão 

distribuídas em diferentes nichos ecológicos como solo, esgoto, superfície de 

plantas, sendo algumas delas patogênicas para o homem e para os animais 

(CAMELLO et al, 2002, CHUNG, 2008, MARTINS et al, 2009, GOMES, 2013). 

Até o momento, as INCS causadas por Corynebacterium tem sido relatadas 

com pouca frequência na literatura como relatos de casos, envolvendo os clones 

multirresistentes de C. jeikeium (IFANTIDOU et al, 2010, SATO; UCHIYAMA, 2012); 

C. striatum (CHEN et al, 2012) e C. amycolatum (YOON et al, 2011). Casos de 

bacteremias por cepas atoxinogênicas de C. diphtheriae (FARFOUR et al, 2012, 

WOJEWODA et al, 2012) também tem sido relatados, além de casos de bacteremias 

por espécies pouco isoladas, como Corynebacterium falsenii (TAM; FISHER; 

MILLER, 2010), Corynebacterium ureicelerivorans (FERNANDEZ-NATAL et al, 

2009), Corynebacterium aquatimens (ARAVENA-ROMAN et al, 2012). Neste estudo 

foram caracterizadas 47 estirpes relacionadas a casos de infecções de corrente 

sanguínea causadas pelas espécies C. striatum (44,68%), C. amycolatum (31,91%), 

C. jeikeium (8,51%), C. urealyticum (6,39%), C. diphtheriae (4,26%), C. simulans 

(2,12%), e C. minutissimum (2,12%) (Figura 11). Estudos adicionais serão 

realizados para analisar o relacionamento clonal das estirpes de C. striatum com 

surto nosocomial ocorrido em 2010 (BAIO et al, 2013) no HUPE, utilizando o Pulsed-

field gel electrophoresis (PFGE), uma vez que a maioria das estirpes de C. striatum 

caracterizadas no presente trabalho apresentaram o mesmo perfil de resistência das 

estirpes isoladas neste surto. O relacionamento clonal das estirpes de C. 

amycolatum, C. jeikeium e C. urealyticum também será avaliado em estudos 

posteriores. 

A maioria das estirpes analisadas foi oriundas de pacientes diferentes e 27 

(57,45%) estirpes foram isoladas de sangue. Apenas 5 pacientes apresentaram 

infecção da qual foi isolada mais de uma estirpe de Corynebacterium. Dois pacientes 

tiveram dois eventos de bacteremia causada por C. striatum num intervalo de tempo 
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de 7 e 18 dias (estirpes 2230 e 2237; 2425 e 2432). Em outros três pacientes foram 

observados eventos de bacteremia causada por diferentes espécies: C. amycolatum 

(2124) e C. striatum (2130); C. amycolatum (2282 e 2287A) e C. urealyticum 

(2287B); C. amycolatum (2443A) e C. jeikeium (2443B) (Tabela 2).  

As corinebactérias são comumente consideradas como saprófitas ou 

contaminantes quando isoladas em cultura por serem encontradas no solo, poeira, 

materiais orgânicos ou na água. Por isso, mesmo a detecção no sangue tem sido 

considerada como pseudobacteremia (LEE et al, 2007, RIZVI et al, 2013). Um fator 

de confusão tem sido a possível contaminação durante a punção venosa causada 

pela microbiota colonizante da pele. Por essa razão, são desconsiderados como 

agentes etiológicos em processos infecciosos com graves consequências pelo 

retardamento do início do tratamento. O isolamento de Corynebacterium spp. 

provenientes de pacientes com neutropenia profunda e prolongada, além do cateter 

venoso central de longa permanência (principalmente em leucemias e linfomas), 

pode ser representativo de um processo infeccioso grave e que não deve ser 

negligenciado (VELASCO et al, 1992, THULER et al, 1998).  

Estudos tem demonstrado que as espécies de Corynebacterium e vários 

corineformes, particularmente aqueles pertencentes à microbiota normal da pele, 

são contaminantes proeminentes de materiais clínicos, embora, ocasionalmente, 

seja difícil decidir corretamente em tempo hábil se a recuperação de tais bactérias 

implica em contaminação ou se tem relevância clínica (WEINSTEIN, 2008). Portanto, 

estes micro-organismos devem ser valorizados quando isolados (i) a partir de sítios 

normalmente estéreis, com exceção se recuperados apenas em uma das várias 

amostras colhidas; (ii) a partir de espécimes clínicos colhidos adequadamente, onde 

as espécies de Corynebacterium ou corineformes forem os micro-organismos 

predominantes, e (iii) se um único micro-organismo recuperado a partir de amostras 

de urina, por exemplo, C. urealyticum, tiver uma contagem ≥ 104 UFC/mL ou se a 

contagem do micro-organismo recuperado for ≥ 105 UFC/mL (FUNKE; BERNARD, 

2011, BERNARD, 2012). 

Endocardites causadas por espécies de Corynebacterium são raramente 

encontradas (BELMARES et al, 2007, GUERRERO et al, 2012). C. diphtheriae vem 

sendo isolado de infecções invasivas, como a endocardite infecciosa, que afeta 

pessoas vacinadas e não vacinadas e é principalmente induzida por isolados não 

produtores de toxina (VIGUETTI et al, 2011, PEIXOTO et al, 2013). Endocardite 
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infecciosa por C. diphtheriae atoxinogênico tem sido relatada em diversos países 

(CLINTON et al, 2013, MUTTAIYAH et al, 2011, ZASADA, 2013). No Rio de Janeiro, 

cinco amostras atoxinogênicas já foram isoladas de casos de endocardite, no 

período de 1993 a 2003 (HC01, HC02, HC03, HC04 e HC05). Essas estirpes foram 

caracterizadas por MLST e não apresentaram relacionamento clonal. Recentemente, 

Zasada (2013) relatou um clone de C. diphtheriae atoxinogênico altamente 

patogênico na Polônia. Entre as estirpes caracterizadas neste trabalho, duas foram 

identificadas como C. diphtheriae biotipo gravis atoxinogênicas. A estirpe HC06, 

isolada em 2010, de um caso de endocardite em prótese aórtica em um paciente de 

27 anos. A estirpe HC07 isolada em 2013, em um caso fatal de endocardite em 

válvula aórtica nativa de um paciente com 31 anos de idade. Ambos os casos 

ocorreram no Rio de Janeiro e o relacionamento clonal destas será determinado 

posteriormente (dados não publicados).  

Dentre as corinebactérias, as espécies predominantemente isoladas neste 

estudo foram C. striatum (44,68%) e C. amycolatum (31,91%). A espécie C. striatum 

encontra-se amplamente distribuído no ambiente e é constituinte da microbiota 

normal da pele e de mucosas. No entanto, é potencialmente patogênico em 

circunstâncias específicas, incluindo infecções de pacientes com doenças crônicas, 

hospitalizações frequentes e prolongadas, exposição a antibióticos contra bactérias 

Gram-negativas (que facilita a seleção de bactérias Gram-positivas) e o uso de 

procedimentos invasivos (FUNKE; BERNARD, 2011, GOMILA et al, 2012). C. 

striatum passou a ser reconhecido como um patógeno emergente e tem sido 

relacionado a surtos epidêmicos, apresentando resistência intrínseca à maioria dos 

antibióticos recomendados ao tratamento de outros corineformes (OTSUKA et al, 

2006, RENOM et al, 2007, KONEMAN, 2010, CAMPANILE et al, 2009, BAIO et al, 

2013, SAVINI et al, 2013). Sua transmissão hospitalar tem sido relatada com 

frequente aumento. Embora a importância e a prevalência de C. striatum como 

agente causador de doenças não estejam bem estabelecidas, este organismo tem 

sido responsável por uma variedade de infecções, tanto em indivíduos 

imunocomprometidos tanto em imunocompetentes, incluindo pneumonia, 

septicemia, endocardite, osteomielite, peritonite, artrite e meningite (MASHAVI et al, 

2005, OTSUKA et al, 2006, GOMILA et al, 2012, BAIO et al, 2013).   

Nos últimos anos, a taxa de isolamento de C. amycolatum em espécimes 

clínicos tem aumentado e tem sido uma das espécies de corinebactérias mais 
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comumente isoladas de infecções de prótese articular (LAGROU et al, 1998, 

ESTEBAN et al, 1999, REDDY et al, 2012, CAZANAVE et al, 2012). Neste estudo, 

uma estirpe de C. amycolatum (2125A) foi isolada de um paciente com artrite 

séptica.  

O uso de dispositivos invasivos e a exposição aos antibióticos podem facilitar 

a disseminação sistêmica de C. striatum e C. amycolatum. Estirpes de bastonetes 

Gram-positivos isoladas de espécimes clínicos não devem ser simplesmente 

descartadas como meros contaminantes, especialmente quando obtidas em cultura 

pura de pacientes imunocomprometidos fazendo uso de dispositivos invasivos 

(WONG et al, 2010). A presença de C. striatum e C. amycolatum em infecções de 

prótese articular e fraturas abertas e em osteomielite de vértebras tem sido 

anteriormente relatada (VON GRAEVENITZ et al, 1998, FUNKE; BERNARD, 2011, 

CAZANAVE et al, 2012).  

Bactérias corineformes geralmente incluem bacilos Gram-positivos tanto 

aeróbicos quanto anaeróbicos, não-ácido-resistentes, pleomórficos, não-ramificados 

e ocasionalmente formas cocóides na coloração de Gram. Constituem um grupo 

bastante heterogêneo morfologicamente e com poucas características bioquímicas 

em comum. Uma revisão compreendendo os gêneros que fazem parte do grupo dos 

micro-organismos corineformes evidenciou os gêneros Arthrobacter, 

Corynebacterium, Turicella, Brevibacterium, Cellulomonas, Dermabacter, 

Exiguobacterium, Leifsonia, Microbacterium, Oerskovia Rothia, dentre outros 

(FUNKE et al, 1997, JANDA, 1998b, CAMELLO, 2008, FUNKE; BERNARD, 2011).  

Neste estudo, foram identificados em infecções de corrente sanguínea os 

seguintes gêneros bacterianos, além de Corynebacterium (78,32%): Abiotrophia 

(6,67%), Arthrobacter (1,67%), Brevibacterium (11,67%) e Microbacterium (1,67%) 

(Figura 10). Atualmente, há poucos relatos de bacteremia causada por estes 

gêneros bacterianos (BUSS; STARLIN; IWEN, 2014, ENOCH et al, 2011, SHIGETA 

et al, 2013, SHIN, HONG; SON, 2006, ULRICH et al, 2006). O gênero 

Brevibacterium foi o mais prevalente depois do gênero Corynebacterium, sete 

estirpes foram caracterizadas. As bactérias do gênero Brevibacterium são 

bastonetes Gram-positivos irregulares que apresentam características fenotípicas 

semelhantes as corinebactérias. Espécies deste gênero são considerados 

patógenos oportunistas e casos de bacteremia causados por Brevibacterium spp. 

tem sido quase exclusivamente descritos em pacientes imunocomprometidos. 
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Devido a dificuldade de identificação destes organismos, a prevalência deste gênero 

causando infecções humanas pode estar sendo subestimada (MANETOS et al, 

2011, ULRICH et al, 2006). 

As corinebactérias variam muito na morfologia e nas características 

fenotípicas das diferentes espécies. Algumas provas são utilizadas para diferenciar 

as principais corinebactérias isoladas em amostras clínicas, tais como redução de 

nitrato, urease, DNAse, utilização de diferentes carboidratos e reação de CAMP. As 

corinebactérias são catalase positivas, imóveis, esculina e gelatina negativas, não se 

ramificam e não são álcool-ácido resistentes (JANDA, 1998a, ANVISA, 2004b, 

CAMELLO et al, 2008, FUNKE; BERNARD, 2011). Nossos achados mostraram que 

esses testes referidos como “chave” permitiram a identificação de todas as estirpes 

do gênero Corynebacterium, entretanto, as estirpes dos outros gêneros não foram 

identificadas. Os recentes avanços na identificação das corinebactérias mostraram 

que o gênero apresenta considerável complexidade taxonômica e que os 

marcadores fenotípicos usados no passado para a identificação das espécies desse 

gênero podem ser insuficientes e ambíguos (CAMELLO et al, 2002, OTSUKA et al, 

2006, MEYER; REBOLI, 2009). Deste modo, observamos que apenas 46,81% 

(22/47) das estirpes deste gênero foram identificadas quanto à espécie, utilizando a 

caracterização fenotípica convencional.  

As estirpes 2260, 2287B e 2431 identificadas como C. urealyticum 

apresentaram colônias branco-acinzentadas e puntiformes características da 

espécie. A hidrólise da uréia em meio DAU (Duplo Açúcar Ureia – glicose, maltose e 

uréia) e no API Coryne ocorreu rapidamente (cerca de 20 minutos de incubação a 

37°C). Conforme Funke e Bernard (2011), estirpes desta espécie apresentam a 

característica de hidrólise forte e rápida da ureia, o que facilita a diferenciação das 

outras espécies de Corynebacterium que também hidrolisam a ureia.  

Quanto às espécies mais prevalentes, C. striatum e C. amycolatum, a 

metodologia convencional identificou corretamente apenas 42,86% e 26,66% das 

estirpes, respectivamente (Figura 3). Quando o resultado proporcionado por essa 

metodologia foi “Complexo XSMA”, a identificação correta foi sempre C. striatum ou 

C. amycolatum. A redução do nitrato a nitrito, considerada como prova positiva 

(JANDA, 1998a, KONEMAN, 2010, FUNKE; BERNARD, 2011) para a espécie C. 

striatum foi observada em apenas 6/21 estirpes (Tabela 4). Esta característica 

encontrada na nossa amostragem pode ter gerado um equívoco na identificação 
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fenotípica, entretanto, este dado deve ser considerado na determinação desta 

espécie. 

Os testes complementares (Tabela 1) recomendados para diferenciação das 

espécies pertencentes ao “Complexo XSMA” não auxiliaram na separação destas 

espécies. Os resultados estão apresentados nas Tabelas 5 e 6. Este esquema 

baseado na identificação fenotípica pôde ser avaliado uma vez que utilizamos 

metodologias genotípicas como referência para a identificação das espécies do 

“Complexo XSMA”. Estes testes complementares auxiliaram na identificação de 

apenas duas estirpes de C. striatum e 1 estirpe de C. amycolatum. 

As estirpes também foram caracterizadas pelo sistema comercial API Coryne. 

Este sistema identificou corretamente 85,70% das estirpes quanto ao gênero 

(Figura 5) e 14,28% quanto a espécie. Apenas as espécies de C. urealyticum e C. 

diphtheriae foram 100% identificadas corretamente. Segundo o banco de dados do 

API Coryne, é possível identificar as espécies Corynebacterium accolens, 

Corynebacterium afermentans/coyleae, Corynebacterium argentoratense, 

Corynebacterium auris/Turicella otitidis, Corynebacterium bovis, Corynebacterium 

diphtheriae (biotipos gravis, mitis/belfanti), Corynebacterium glucoronolyticum, 

Corynebacterium grupo F-1, Corynebacterium grupo G, Corynebacterium jeikeium, 

Corynebacterium kutscheri, Corynebacterium macginleyi, Corynebacterium 

propinquum, Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Corynebacterium 

pseudotuberculosis, Corynebacterium renale, Corynebacterium ulcerans, 

Corynebacterium urealyticum e Corynebacterium striatum/amycolatum. É possível 

identificar também estirpes bacterianas pertencentes aos gêneros Arthrobacter, 

Actinomyces, Arcanobacterium, Brevibacterium, Microbacterium, Leifsonia, 

Propionibacterium, Rhodococcus, entre outros (BIOMÉRIEUX, 2013). Deste modo, 

todos os gêneros e espécies de Corynebacterium avaliados neste estudo estavam 

incluídos no banco de dados deste sistema.  

O API Coryne foi o único sistema fenotípico avaliado que identificou estirpes 

de gêneros diferentes de Corynebacterium como Arthrobacter (2248) e 

Brevibacterium (2092) (Tabela 7), entretanto, não separa as espécies C. 

amycolatum e C. striatum. Alguns testes complementares são recomendados para a 

separação das espécies C. amycolatum, C. minutissimum e C. striatum, tais como 

assimilação fenil-acetato e assimilação de N-acetil-glucosamina, porém estes testes 

não são acessíveis em muitos laboratórios. Por ser raramente isolada de espécimes 
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clínicos, a espécie C. xerosis foi excluída do banco de dados deste sistema (FUNKE; 

BERNARD, 2011).  

O sistema automatizado VITEK 2 foi avaliado também na caracterização 

fenotípica das estirpes. O banco de dados para identificação do gênero 

Corynebacterium é mais limitado em comparação com o do sistema API Coryne, 

apenas oito espécies estão incluídas, C. amycolatum, C. diphtheriae, C. jeikeium, C. 

minutissimum, C. pseudodiphtheriticum, C. striatum, C. ulcerans e C. urealyticum. É 

possível também identificar estirpes pertencentes aos gêneros Actinomyces, 

Arcanobacterium, Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, Collinsela, 

Fusobacterium, Microbacterium, Prevotella, Propionibacterium, entre outros. Os 

gêneros Arthrobacter e Brevibacterium, presentes na nossa amostragem, não são 

incluídos neste banco de dados (BIOMÉRIEUX, 2009). Apesar destas limitações, 

este sistema identificou corretamente 82,15% das estirpes quanto ao gênero e 

55,36% quanto a espécie.  

Segundo o manual deste sistema (BIOMÉRIEUX, 2009), o intervalo de 

percentagem de probabilidades no caso de escolha única é de 85% a 99%. Os 

valores mais próximos de 99 indicam uma correspondência mais próxima do padrão 

típico para o micro-organismo em questão, assim, valores iguais ou superiores a 

96% correspondem a excelente identificação e valores entre 93 a 95% a “muito boa 

identificação”. Neste estudo, 60,71% e 12,5% das estirpes apresentaram excelente e 

muito boa identificação, respectivamente, segundo o critério do sistema VITEK 2 

(Figura 7). Todas as estirpes em questão foram identificadas corretamente quanto 

ao gênero. Por outro lado, é interessante ressaltar que 9 (26,46%) e 1 (14,23%) 

estirpes que apresentaram excelente e muito boa identificação pelo VITEK 2, 

respectivamente, não foram identificadas corretamente quanto à espécie, como 

determinado pelas metodologias genotípicas. 

A caracterização genotípica utilizando as análises das sequências dos genes 

16S rRNA e rpoB permitiu a identificação de todas as estirpes isoladas de sítios 

intravenosos e também a avaliação das metodologias fenotípicas convencional e 

sistemas comerciais API Coryne e VITEK 2. Vários estudos tem utilizado a análise 

das sequências do gene 16S rRNA com a finalidade de identificar estirpes de 

importância clínica e diferentes valores de corte têm sido propostos para diferenciar 

espécies (BOSSHARD et al, 2003, CLARRIDGE, 2004, DRANCOURT, 2004, PETTI, 

2007). Neste estudo, a espécie bacteriana foi determinada segundo os parâmetros 
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recomendados por Stackebrandt e Ebers (2006) que foi estabelecido de acordo com 

estudos taxonômicos. Esta análise permitiu a identificação de todas as estirpes 

quanto ao gênero entretanto não possibilitou a identificação da espécie de 7/60 

(11,68%) estirpes que compartilham similaridade acima de 98,70% com mais de 

uma espécie tipo (Tabelas 9 a 12).  

A análise das sequências do gene rpoB tem sido proposta como alternativa 

complementar a análise das sequências do gene 16S rRNA para identificação de 

espécies de Corynebacterium filogeneticamente relacionadas (C. xerosis e C. 

amycolatum, C. freneyi e C. hansenii, C. ulcerans e C pseudodiphthericum) 

(KHAMIS et al, 2005, PALACIOS et al, 2010, FUNKE; BERNARD, 2011, BERNARD 

et al, 2013). Utilizando esta metodologia todas as identificações quanto a espécie do 

gênero Corynebacterium obtidas pela análise das sequências do gene 16S rRNA 

foram confirmadas. Apenas para uma estirpe (2422, C. minutissimum) foi necessária 

a análise da sequência do gene rpoB para definir a espécie. 

A caracterização genotípica proporcionou a identificação de todas as estirpes 

do gênero Corynebacterium. As estirpes pertencentes aos gêneros Arthrobacter, 

Microbacterium e algumas do gênero Brevibacterium apresentaram a identificação 

da espécie indeterminada, pois as espécies indicadas pelas sequências do gene 

16S rRNA compartilham similaridade acima do valor estabelecido para identificação. 

Entretanto, esta análise indicou as possíveis espécies destas estirpes. Além disso, a 

análise da sequência do gene rpoB não auxiliou a identificação das referidas 

estirpes quanto a espécie devido a ausência de depósitos das sequências deste 

gene das cepas tipo em questão disponíveis nos bancos de dados. A análise das 

sequências do gene 16S rRNA é amplamente utilizada na identificação bacteriana 

uma vez que há disponível um amplo banco de dados destas sequências. Isto por 

sua vez ocorre devido à obrigatoriedade de depositar as sequências do gene16S 

rRNA para descrever espécies bacterianas. Sendo assim, quase a totalidade das 

sequências das cepas tipo estão disponíveis em bancos de dados. 

Dentre as estirpes caracterizadas, apenas quatro não produziram a enzima 

catalase e foram identificadas como pertencentes a espécie Abiotrophia defectiva. 

Este gênero é encontrado na microbiota humana fazendo parte do trato 

genitourinário, oral e intestinal, entretanto podem atuar como patógeno oportunista. 

Bacteremia e endocardite infecciosa são as infecções mais frequentemente 

relatadas na literatura científica (RUOFF, 2011). As 4 estirpes de Abiotrophia 
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defectiva causaram endocardite subaguda em um paciente. Estes dados foram 

apresentados num relato do primeiro caso de endocardite infecciosa causado por 

este micro-organismo no Brasil (APÊNDICES A e B). 

A. defectiva é frequentemente associada com hemoculturas negativas devido 

ao crescimento fastidioso. Por causa do seu isolamento pouco frequente, os 

microbiologistas não estão familiarizados com esta espécie bacteriana. Além disso, 

sua aparência cocobacilar pleomórfica e condições de crescimento exigentes tornam 

este micro-organismo difícil de identificar com metodologias bioquímicas (RUOFF, 

2011). A espécie A. defectiva quando cultivada em condições subótimas, pode ser 

facilmente confundida com bastonetes Gram positivos e ser incluído em algoritmos 

de identificação equivocados (ROZEMEIJER et al, 2011). Devido às características 

morfológicas celulares apresentadas na coloração de Gram, neste estudo, as 

estirpes desta espécie foram equivocadamente identificadas pelo sistema API 

Coryne como E. rhusiopathiae. Estas estirpes foram também submetidas a 

caracterização pelo VITEK 2 (cartão GP) que indicou a presença Streptococcus 

nutricionalmente variantes (SNV), porém não identificou corretamente estas estirpes. 

Nossos resultados estão de acordo com Ratcliffe e colaboradores (2013), que 

demonstraram limitações do sistema VITEK 2 na identificação de SNV. A 

identificação correta destas estirpes foi obtida utilizando a análise das sequências do 

gene 16S rRNA.  

Neste estudo, a identificação obtida pelas análises das sequências dos genes 

16S rRNA e rpoB foram utilizadas como metodologias de referência para avaliação 

da identificação das estirpes utilizando diferentes caracterizações fenotípicas. Os 

resultados destas avaliações estão apresentados na Tabela 13 e Figuras 2, 3, 5, 6, 

8 e 9 onde podemos verificar as limitações de cada metodologia. Comparando as 

diferentes metodologias fenotípicas verificamos que apenas 8 (13,33%) estirpes 

apresentaram a mesma identificação. Se considerarmos correta a indicação do 

sistema API Coryne de C. amycolatum/C. striatum, cinco estirpes de C. striatum e 

duas de C. amycolatum também apresentaram identificação semelhante. Embora o 

sistema VITEK 2 tenha tido o melhor desempenho na identificação das espécies 

(55,36%), é interessante observar a não concordância dos diferentes sistemas de 

identificação fenotípica para a maioria das estirpes analisadas.  

A caracterização genotípica foi importante para avaliação das metodologias 

fenotípicas que são amplamente utilizadas nos laboratórios clínicos. A abordagem 
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molecular tem sido ferramenta útil no diagnóstico de infecções causadas por micro-

organismos fastidiosos ou aqueles que podem ser facilmente identificados 

erroneamente usando métodos de identificação fenotípica. 

Diversos estudos tem mostrado um aumento na taxa de resistência aos 

antibióticos entre as espécies de Corynebacterium. Resistência aos β-lactâmicos, 

clindamicina, eritromicina, ciprofloxacino e gentamicina tem sido relatada, levando 

algumas vezes ao uso de vancomicina como droga de escolha. Até o momento, 

vancomicina e teicoplanina são os agentes mais ativos in vitro contra corinebactérias 

(YOON et al, 2011, REDDY et al, 2012). Embora a maioria das corinebactérias seja 

suscetível à penicilina, infecções causadas por cepas resistentes de C. jeikeium, C. 

striatum e C. amycolatum tem sido relatadas (GUERRERO et al, 2012, LAPPA et al, 

2012, FERNANDEZ GUERRERO et al, 2013). Mina e colaboradores (2011) 

relataram o primeiro caso de multirresistência em C. diphtheriae, onde a estirpe 

isolada apresentou resistência a eritromicina, clindamicina, trimetoprim-

sulfametoxazol e tetraciclina e elevada concentração mínima inibitória a 

cloranfenicol, ceftriaxona e cefotaxima. Na amostragem analisada, as estirpes de C. 

diphtheriae foram sensíveis a todos os antibióticos testados, exceto a estirpe HC06 

que foi resistente apenas à ampicilina. A estirpe de C. minutissimum apresentou 

resistência apenas à clindamicina e C. simulans resistência à clindamicina e 

trimetoprim-sulfametoxazol (Tabelas 16 e 18).   

Em infecções ligadas a espécies multirresistentes, o tratamento 

antimicrobiano não está satisfatoriamente estabelecido (BODEY, 1995, FUNKE et al, 

1996, CAMELLO et al, 2002, FUNKE; BERNARD, 2011). C. striatum tem sido 

relacionado a surtos epidêmicos e tem apresentado resistência intrínseca à maioria 

dos antibióticos recomendados ao tratamento de outros corineformes (OTSUKA et 

al, 2006, RENOM et al, 2007, KONEMAN, 2010, CAMPANILE et al, 2009, BAIO et 

al, 2013, SAVINI et al, 2013). A maioria dos casos de endocardite por C. striatum 

resistentes à penicilina tem sido tratada com vancomicina em combinação com a 

substituição da válvula. Para as estirpes de C. striatum e C. amycolatum 

observamos 8 e 9 perfis de suscetibilidade aos antimicrobianos, respectivamente, 

sendo que o perfil I, que foi sensível apenas à tetraciclina, linezolida e vancomicina, 

foi comum à ambas espécies (Tabelas 14 e 15). Interessante observar que tal perfil 

foi predominante no surto ocorrido por C. striatum no HUPE em 2010 (BAIO et al, 
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2013). O perfil de suscetibilidade I também foi observado nas espécies C. jeikeium 

(3/4 estirpes) e C. urealyticum (1/3 estirpes) (Tabela 16).  

C. amycolatum frequentemente mostra multirresistência aos antibióticos 

comumente utilizados, como os β-lactâmicos, macrolídeos e fluoroquinolonas. 

Reddy e colaboradores (2012) mostraram que estirpes de C. amycolatum 

apresentaram variações nos padrões de resistência de acordo com o sítio de 

isolamento, o que não observamos entre as estirpes de C. amycolatum analisadas. 

Os critérios de interpretação de sensibilidade aos agentes antimicrobianos 

para bactérias corineformes ainda não estão estabelecidos. A maioria das 

publicações utilizam os parâmetros recomendados por Funke e colaboradores 

(1996). Deste modo, tais parâmetros foram utilizados para interpretação dos 

resultados dos demais gêneros identificados. Para ilustrar a importância da 

determinação do perfil de suscetibilidade de bactérias corineformes, observamos 

estirpes multirresistentes dos gêneros Arthrobacter (2248), B. 

massiliense/ravenspurgense (2346 e 2451) e Microbacterium isoladas de sítios 

intravenosos (Tabela 17).  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

• As análises das sequências dos genes 16S rRNA e rpoB identificou todas as 

espécies das 47 estirpes do gênero Corynebacterium: C. striatum (44,68%), 

C. amycolatum (31,91%), C. jeikeium (8,51%), C. urealyticum (6,39%), C. 

diphtheriae (4,26%), C. simulans (2,12%) e C. minutissimum (2,12%); 

• A análise da sequência do gene rpoB confirmou a identificação de todas as 

espécies do gênero Corynebacterium obtidas pela análise das sequências do 

gene 16S rRNA. Apenas para a estirpe 2422 (C. minutissimum) foi necessária 

a análise da sequência do gene rpoB para definir a espécie; 

• Utilizando apenas a análise da sequência do gene 16S rRNA foi possível 

determinar o gênero de todas as 60 estirpes isoladas de sítios intravenosos e 

distinguir os seguintes gêneros bacterianos, além de Corynebacterium 

(78,32%): Brevibacterium (11,67%), Abiotrophia (6,67%), Arthrobacter 

(1,67%) e Microbacterium (1,67%); 

• A análise da sequência do gene 16S rRNA determinou a espécie de 86,67% 

(52/60) das estirpes analisadas; 

• O gênero Brevibacterium, raramente descrito em casos de infecções 

humanas, foi o mais prevalente depois do gênero Corynebacterium; 

• As estirpes de A. defectiva foram identificadas apenas pela análise da 

sequência do gene 16S rRNA. Devido às características intrínsecas da 

espécie, as identificações fenotípicas foram equivocadas;  

• Apesar das estirpes pertencentes aos gêneros Arthrobacter, Microbacterium e 

algumas do gênero Brevibacterium apresentarem a identificação da espécie 

indeterminada, a análise das sequências do gene 16S rRNA indicou as 

prováveis espécies; 

• A análise da sequência do gene rpoB não auxiliou a identificação da espécie 

para as estirpes que apresentaram espécie indeterminada devido a ausência 

de depósitos de sequências deste gene nos bancos de dados; 

• A caracterização fenotípica permitiu a identificação do gênero para 76,79% 

utilizando a metodologia convencional e 85,70% e 82,15% pelos sistemas API 

Coryne e VITEK 2, respectivamente; 
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• Quanto à identificação correta da espécie, observamos os valores de 14,28%, 

55,36% e 39,29% para as os sistemas API Coryne, VITEK 2 e  a metodologia 

convencional, respectivamente;  

• Para o gênero Corynebacterium, 46,81%, 17,02% e 65,96% das estirpes 

foram identificadas corretamente quanto à espécie, pela metodologia 

convencional e sistemas API Coryne e VITEK 2, respectivamente;  

• A espécie C. striatum foi identificada corretamente em 42,86% e 52,38% das 

estirpes pela metodologia convencional e sistema VITEK 2, respectivamente;  

• A espécie C. amycolatum foi identificada corretamente em 26,66% e 73,33% 

das estirpes pela metodologia convencional e sistema VITEK 2, 

respectivamente;  

• Utilizando o sistema API Coryne, foram identificadas como C. 

striatum/amycolatum, 76,19% e 53,33% das estirpes de C. striatum e C. 

amycolatum, respectivamente; 

• Quando o resultado proporcionado pela metodologia convencional foi 

“Complexo XSMA”, a identificação correta foi sempre C. striatum ou C. 

amycolatum; 

• O teste da redução do nitrato a nitrito não pode ser considerado como prova 

positiva para a espécie C. striatum, uma vez que foi observado em apenas 

6/21 (28,57%) estirpes; 

• Os testes complementares, fermentação da glicose a 20°C e 42°C, 

suscetibilidade ao O/129 e hidrólise da tirosina, não diferenciaram as 

espécies do “Complexo XSMA”;  

• Apesar do banco de dados do VITEK 2 apresentar limitações em relação ao 

sistema API Coryne, o sistema apresentou melhores resultados na 

identificação de espécies;  

• Das estirpes que apresentaram resultados “excelente” e “muito boa” 

identificação pelo sistema VITEK 2, 9 (26,46%) e 1 (14,23%) estirpes não 

foram identificadas corretamente quanto à espécie;  

• A avaliação dos diferentes métodos fenotípicos mostrou que não houve 

concordância dos resultados de identificação para a maioria das estirpes 

analisadas. Apenas 8 estirpes apresentaram a mesma identificação para as 3 

metodologias analisadas; 
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• As principais espécies do gênero Corynebacterium se encontravam 

amplamente distribuídas nas Unidades Hospitalares, exceto C. jeikeium, onde 

a maioria das amostras foi isolada de pacientes internados no Centro de 

Terapia Intensiva Geral; 

• Em três casos de endocardite infecciosa, foram isoladas seis estirpes das 

espécies C. diphtheriae (dois casos) e A. defectiva (um caso); 

• Uma estirpe de C. amycolatum (2125A) foi isolada de um paciente com artrite 

séptica;  

• As estirpes de C. diphtheriae, C. minutissimum e C.simulans foram sensíveis 

à maioria dos antimicrobianos testados; 

• Oito e nove perfis de suscetibilidade aos antimicrobianos foram encontrados 

para as estirpes de C. striatum e C. amycolatum, respectivamente. O perfil de 

suscetibilidade I foi predominante para essas espécies e observado também 

em C. jeikeium e C. urealyticum.  Este perfil de multirresistência foi 

encontrado no surto ocorrido por C. striatum no mesmo hospital em 2010; 

• Estirpes multirresistentes dos gêneros Arthrobacter, B. 

massiliense/ravenspurgense e Microbacterium foram também isoladas de 

sítios intravenosos;  

• A caracterização genotípica foi importante para avaliação das metodologias 

fenotípicas que são amplamente utilizadas nos laboratórios clínicos. 
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Abstract 

 

A fatal case of aortic valve endocarditis due to Abiotrophia defectiva was reported in 

Brazil. An overview of cases of endocarditis and other human infections related to A. 

defectiva in developing countries was also accomplished. 

 

Introduction 

Abiotrophia sp., previously referred to as nutritionally variant streptococci 

(NVS), are found as part of the normal human microbiota colonizing oral, 

genitourinary, and intestinal tracts. In 1961, the NVS were first observed by Frenkel 

and Hirsch. They noted the growth of satellite colonies next to streaks of 

staphylococci, which provided pyridoxal and other nutrients that the NVS not 

produced [1]. These organisms have been reclassified in two genera, based on 

studies of the 16S rRNA gene sequences. Abiotrophia defectiva is the only species 

belonging to the genus Abiotrophia and Abiotrophia adjacens, Abiotrophia 

balaenoptera and Abiotrophia elegans belong to the genus Granulicatella [2]. A. 

defectiva presents itself mainly as Gram-positive cocci, but ovoid cells, although 

cocobacilli and bacilli may occur, depending on the culture medium. Cells are 

nonsporulating, nonmotile and facultative anaerobic [1].  

Bacteremia and infective endocarditis (IE) are the most frequently reported 

clinical infections due to this pathogen worldwide [3]. Cases of A. defectiva 

endocarditis in patients with native (NVE) or prosthetic heart valves (PVE) may 

occur [4, 5]. This species has been also implicated in intravascular catheter-related 

bloodstream infection [6]. 

Infective endocarditis (IE) has an estimated annual incidence of 3 to 9 cases 

per 100,000 persons in industrialized countries [7]. Although the access to 

microbiology laboratory, echocardiography and epidemiological data of infective 

endocarditis in developing countries are scarce, there were A. defectiva reported 

cases in Asia and South American countries literature during the past 13 years [5, 8, 

9, 10, 11, 12, 13]. 

Accurate identification of A. defectiva is becoming increasingly important for 

studies of antimicrobial susceptibility, clinical and epidemiological investigations. In 

Brazil, the paucity of clinical reports suggests that A. defectiva may be 

underestimated as a cause of human infections and/or either neglected or 
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misidentified in laboratory specimens. Accordingly, the report of this case of fatal 

aortic valve endocarditis due to A.defectiva and the accompanying overview of cases 

of endocarditis related to A. defectiva in developing countries may be of interest for 

clinical practice. 

 

Case report. A fatal case of aortic valve endocarditis due to Abiotrophia defectiva 

was first reported in Brazil (Table 1). A 60 year-old woman residing in Rio de Janeiro, 

Brazil presenting arterial hypertension and diabetes mellitus was admitted to HUPE 

on September 22, 2012 for the investigation of fever, fatigue with mild exertion, aortic 

regurgitation and presence of vegetation on the noncoronary cuspid of the aortic 

valve. Fever began 30 days prior to admission. On August 22, 2012, she had 

cerebral transient ischemic attack without neurologic sequel. An epidemiologic 

antecedent condition occurred four months before hospitalization when she had her 

right third hand finger exposed to pricking by fishbone that remained injured till the 

day of hospitalization. In that opportunity the patient did not undergo surgery or 

dental procedures. On admission physical examination the patient was febrile 

(38.5oC), eupneic and with a divergent arterial pressure (140x46mm) without signs of 

Corrigan´s pulse. On cardiac auscultation, she presented a heart rate sinus 84 beats 

per minute, clear aortic valve closure (A2) sound, diastolic murmur of moderate 

intensity heard best in the third intercostal space along the left sternal border. 

Multiplanar transesophageal and transthoracic echocardiographs showed left 

ventricular (LV) enlargement with LV volume overload, global and segmental VE 

systolic function preserved at rest, and a slightly thickened aortic valve with 

vegetation compatible image on the noncoronary cusp of the aortic valve measuring 

14 mm (Figure 1). For the diagnosis of IE, the modified Duke criteria were 

incorporated to the echocardiography, history, and physical examination information. 

After admission to the Coronary Care Unit and considering the history of community 

acquired IE, the sub-acute evolution, the accident with herringbone and after three 

sets of peripheral blood were sent to microbiology laboratory, the patient was 

empirically treated with intravenous ampicillin-sulbactam (3.0g q6h) plus gentamicin 

(80 mg q8h). On the fourth day of antimicrobial therapy and cardiologic support, 

before having a valve replacement surgery, the patient presented sudden sweating 

and hypotension, being evidenced by electrocardiogram ST-segment elevation in DII, 

DII, a VF and V6, reaching a maximum of 5 mm in DIII and ST-segment depression 
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in V2, V3 and V4, consistent with acute infero-dorso-lateral myocardial infarct. Urgent 

catheterization was performed along with thrombolysis with alteplase, but had to be 

interrupted because of refractory hypotension. The patient suffered cardiac arrest 

and was unresponsive to resuscitation procedures. 

Six sets of blood cultures yielded slow bacterial growth (BacT/ALERT 3D, 

BioMérieux, Durham, NC, USA). Since normal sheep blood agar plates may not 

support the growth of Abiotrophia, the suspect clinical isolates were cultured on 

sheep blood agar with 0.001% pyridoxal (vitamin B6) at 35°C/48-72 h of incubation in 

an aerobic environment supplemented with 5 to 10% carbon dioxide. Gram-positive 

coccobacilli in chains (Figure 2) showed small dysmorphic alpha-hemolytic pinpoints 

colonies that gave negative results for catalase, oxidase, indol and H2S tests [1]. 

Phenotypic characterization performed by the API-Coryne System V3.0 

(bioMérieux, Marcy-l’Etoile, France) identified all four clinical isolates as 

Erysipelothrix rhusiopathiae by the API codes 4 4 0 0 0 0 0 (95.0% probability, 

T=0.53) and 0 4 0 0 0 0 0 (81.4% probability, T=0.53). A low plausibility of 

identification was also observed for the Vitek 2 System (GP card): Alloiococcus otitis / 

Granulicatella elegans (7057 and 7059 isolates), Gemella sanguinis / G. elegans 

(7058 isolate) and G. elegans (7060 isolate). 

Molecular characterization of isolates was accomplished by 16S rRNA gene 

sequencing. DNA extraction, primer design, gene amplification by PCR, and 

sequencing of amplified PCR products were performed as previously described [14]. 

Sequencing reactions were performed with BigDye Terminator v 3.1 cycle 

sequencing kit (Applied Biosystems) on an ABI-3730 Automated DNA Sequencer 

(Applied Biosystems) by standard protocols. The 16S rRNA gene sequences were 

compared to those available in the National Center for Biotechnology Information 

Database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) using the BLAST algorithm and the 

Ribosomal Database Project (RDP-II) (http://rdp.cme.msu.edu). The 16S rRNA 

genes sequences were deposited in GenBank database whose access numbers are: 

KF574953; KF574954, KF574955 and KF574956. The 16S rRNA sequences from 

the clinical isolates exhibited the highest similarity values to the type strain of A. 

defectiva (ATCC 49176), ranging from 98.96%-99.12%. 

Antibiotic susceptibilities to penicillin, erythromycin and vancomycin of A. 

defectiva clinical isolate were interpreted according to Ratcliffe and co-workers [15]. 
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The minimal inhibitory concentrations (MIC) of penicillin, erythromycin and 

vancomycin were 0.032 µg/mL, 0.06 µg/mL and 0.25 µg/mL, respectively. 

 

DISCUSSION 

To our knowledge this is the first reported case in Brazil of fatal aortic valve IE 

due to Abiotrophia defectiva in an elderly patient without previous heart disease. The 

patient gave history of diabetes mellitus, cerebral transient ischemic and pricking by 

fishbone. 

Recently, an increasing number of case reports described A. defectiva 

isolates recovered from invasive and noninvasive infections, during particular 

characteristics including dental procedures [4, 10]. A. defectiva infection mostly had 

occurred in immunocompromised patients although infection was also observed in an 

immunocompetent patient [16]. 

While IE due to A. defectiva was the most commonly reported illness, a variety 

of other manifestations have been increasingly described, including endophthalmitis, 

joint and central nervous system infections [17, 18, 19]. 

Some studies have estimated that A. defectiva is responsible for 5-6% of all 

cases of IE and streptococcal endocarditis [1]. There are several case reports of IE 

caused by A. defectiva in the literature, including children with no underlying heart 

disease [20]. Abiotrophia endocarditis was associated with a high rate of 

embolization and treatment failure. Neurological complications occurred in 20% to 

40% of these cases, including subarachnoid hemorrhage and/or mycotic aneurysm 

[13]. 

After an extensive search in MEDLINE over the past 13 years, we found ten 

well documented cases of endocarditis caused by A. defectiva in developing 

countries with identification of bacterial species (Table 1). Evaluation of patients risk 

factors, antimicrobial therapy administered, sites of infection, complications and 

outcomes indicated that the cases ocurred in three females and seven males, with a 

mean age of 39 years (age range 10-66 years old). Three patients were children 

under12 years of age; two had no underlying cardiac disease as previously 

described by Bhat and co-workers [20]. Half of the patients had a history of heart 

disease, such as rheumatic heart disease and mitral valve prolapse and 80%, the 
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mitral valve was the site of infection. Five patients had complications due to IE, such 

as mycotic aneurism associated subarachnoid hemorrhage, heart failure and emboli. 

All patients were treated with appropriate antimicrobial combination chemotherapy 

and showed no relapse after surgery and / or treatment. In the present case report, 

the patient died despite having been treated with intravenous ampicillin-sulbactam 

plus gentamicin.  

A. defectiva may commensally colonize the cutaneous and mucosal 

surfaces of humans [1]. Since the patient had a hand finger exposed to pricking by 

fishbone that remained injured till the day of hospitalization, we performed a literature 

search of infections, especially endocarditis, associated with pricking by fishbone and 

we did not find the involvement of A. defective in any of the reported cases.  

A. defectiva is often associated with negative blood cultures due to the 

fastidious growth [4]. Because of its infrequent isolation, laboratory personnel are 

often unfamiliar with A. defectiva. Furthermore, its pleomorphic coccobacillar 

appearance and fastidious growth conditions make this organism difficult to identify, 

and biochemical techniques generally fail to classify it [1]. A. defectiva, when grown 

under suboptimal conditions, can easily be mistaken for a Gram-positive rod on Gram 

stain, it should be included in algorithms used to identify Gram-positive rods [17]. 

Because the Gram stain, in this study, the clinical isolates were mistakenly identified 

by the API-Coryne system as Erysipelothrix rhusiopathiae. 

Clinical isolates were subjected to other phenotypic characterization including 

Vitek 2 System (GP card) showed the presence NSV. However, biochemical testing 

has been reported to lead to misidentification this microorganism [1, 17]. In the 

present study, four A. defectiva isolates were of low discrimination with Alloiococcus 

otitis, Granulicatella elegans, Gemella sanguinis by biochemical testing in Vitek 2 

system. Our findings are in agreement with Ratcliffe and co-workers [15] that 

demonstrated the limitations of the Vitek 2 system in the identification of NVS. 16S 

rRNA gene sequencing provided genus and species identification for clinical isolates. 

The molecular approach has been useful tool in diagnosing infection with this 

fastidious microorganism that can easily be misidentified using phenotypic 

identification methods.  
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Conclusions 

In this report, we describe a patient with IE caused by A. defectiva in an 

attempt to increase awareness about this organism and to highlight the difficulties 

encountered in the diagnosis and in the treatment. In case of subacute IE 

endocarditis, especially when etiology is difficult to detect, A. defective should be 

suspected. Similar to observations of Bhat and co-workers [20], our case highlight 

special challenges in management of Abiotrophia endocarditis cases. Nutritional 

supplementation of the growth media and/or newer 16S ribosomal RNA gene 

sequencing may be necessary to identify Abiotrophia as the causative organism. 

Specific antimicrobial therapy and continued surveillance are needed to prevent the 

significant morbidity and mortality associated with this infection.  
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Figure legend 

 

Figure 1. Infective endocarditis due to 

Abiotrophia defectiva. Transthoracic 

echocardiogram (TTE) showed 

peduncular vegetation in ventricular side 

of non-coronary aortic valve cuspid, with 

14 mm diameter. 

 

 

 

 

Figure 2. Microscopic morphology of Abiotrophia 

defectiva revealing pleomorphic Gram-positive 

coccobacilli. Magnification 1,000 X. 
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APÊNDICE C – Trabalho apresentado em congresso 

Table 1. Case reports of infective endocarditis due to Abiotrophia defectiva in developing countries (n=11) 

Country/Reference 
Age(y)/ 

Sex 1 
Epidemiological 

relation 
Previous heart 

disease 

Site of infection/ 
Vegetation size/ 

Surgery 
Therapy 2 

Penicillin 
susceptibility/

MIC 

Complication
s 

Outcome 

Brazil/2014 
This study  

60/F 

Pricking by fishbone; 
Cerebral transient 

ischemic; 
Diabetes mellitus; 

None 
Aortic/ 

14 mm/Yes 
AMP/SUL + 

GEN 
Sensitive/ 

0.032 µg/mL 
Heart failure Death 

Taiwan/2010 [13] 60/M 
Subarachnoid 

hemorrhage and 
hydrocephalus 

NR 3 Mitral/ 
NR/No 

VA, P, GEN NR 
Mycotic 

aneurism 
No relapse 

Taiwan/2007 [12] 

51/M None 
Mitral valve 

prolapse 
Mitral/ 

<10mm/Yes 
P, GEN 

Sensitive/ 
NR 

Splenic 
infarction 

No relapse 

12/F None None 
Mitral/ 

11x3 mm/No 

VA, GEN, 
TOB, RIF, 

CTX 

Sensitive/ 
NR 

None No relapse 

65/M None 
Mitral 

regurgitation 
Mitral/ 

11x10 mm/Yes 
P, GEN 

Resistant/ 
0.125 µg/mL 

None No relapse 

49/M Diabetes mellitus None 
Aortic/ 

15x16 mm/Yes 
P, GEN, CEF 

Sensitive/ 
0.032 µg/mL 

Heart failure No relapse 

Turkey/2006 [5] 66/F Pancytopenia 
Mitral valve 

replacement and 
tricuspidoplasty 

Mitral/ 
0.2x0.3 mm/No 

AMP, GEN 
Resistant/ 

0.25 µg/mL 
None No relapse 

Chile/2004 [11] 37/M None 
Aortic and mitral 

rheumatic 
valvulopathy 

Mitral/ 
20 mm/No 

CEF, GEN, 
VA 

NR None No relapse 

Taiwan/2002 [10] 12/F Dental procedures NR 
Mitral/ 
NR/No 

VA, GEN, 
AMP, TOB, 

CTX, RIF 
NR Emboli 

No relapse; mild 
to moderate 

mitral 
insufficiency 

India/2001 [9] 
 

10/M None None 
Aortic/ 

NR/Yes 
P, CL, GEN NR None No relapse 

India/2000 [8] 28/M NR 
Rheumatic heart 

disease 
Mitral/ 

NR/Yes 

AMP, AMK, 
CEF, GEN, 

CXM 
NR 

Congestive 
heart failure 

No relapse 

1 F, female; M, male; 2 P, penicillin; AMP, ampicillin; AMP/SUL, ampicillin sulbactam; AMK, amikacin; CEF, ceftriaxone; CLO, cloxacilin; CTX,  
cefotaxime; CXM, cefuroxime sodium; GEN, gentamicin; RIF, rifampin; TOB, tobramicin; VA, vancomycin. 3 NR, Not reported; 
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APÊNDICE D – Demais artigos publicados durante o mestrado. 
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