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Resumo

Objetivo: Avaliar se o método de identificação rápida descrito por Murdoch e Greenleens
(2004) utilizando garrafas de cultura de sangue FAN com carvão vegetal se aplica às novas
garrafas FAN Plus® com esferas poliméricas adsorventes. Métodos: Foi realizado um estu-
do analítico retrospectivo a fim de identificar presuntivamente Staphylococcus aureus em
garrafas de hemocultura a partir da análise da bacterioscopia direta por coloração de Gram.
Resultados: Um total de 291 lâminas de bacterioscopia que evidenciaram cocos Gram
positivos agrupados semelhantes à Staphylococcus foram analisadas; o teste aplicado re-
velou 51,75% de sensibilidade, 86,15% de especificidade e valores preditivos positivo e
negativo de 66,85% e 76,8% respectivamente. Conclusão: Com base nos resultados, pro-
pomos que mais estudos como estes sejam realizados para verificar se existe um novo
padrão morfológico diferente do descrito por Murdoch para os frascos de hemocultura FAN
Plus®, o que auxiliaria em um diagnóstico mais rápido em casos de bacteremias verdadei-
ras por S. aureus.
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INTRODUÇÃO

O termo bacteremia designa a presença de microrga-
nismos viáveis na corrente sanguínea e é comprovado
laboratorialmente pela hemocultura, que possui um impor-
tante valor preditivo de infecção de corrente sanguínea
(ICS).(1) O laboratório de microbiologia tem um papel impor-
tante na análise de amostras de sangue dos pacientes com
bacteremia, principalmente quando o patógeno e/ou a sus-
ceptibilidade aos antimicrobianos desviam-se do previsto
pelo clínico.(2) O termo bacteremia designa a presença de
microrganismos viáveis na corrente sanguínea e é compro-
vado laboratorialmente pelo exame hemocultura, o qual pos-

sui um importante valor preditivo de infecção de corrente
sanguínea (ICS).(1) O laboratório de microbiologia tem um
papel importante na análise de amostras de sangue dos
pacientes com bacteremia, principalmente quando o pató-
geno e/ou a susceptibilidade aos antimicrobianos desviam-
se do previsto pelo clínico.(2)

As ICS possuem duas classificações, as primárias, que
são aquelas em que a fonte de infecção não é conhecida,
associada normalmente a dispositivos intravasculares, parti-
cularmente os cateteres venosos centrais, e as secundárias,
que ocorrem devido a infecções em outros sistemas que mi-
gram para a corrente sanguínea, sendo os principais focos
primários o pulmão, o trato urinário e a cirurgia abdominal.(3)
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Estas infecções estão entre as mais frequentes no
ambiente hospitalar, representando uma grave complicação
em pacientes críticos, neonatos e imunocomprometidos,
com letalidade atribuída em torno de 35%, além de ocasio-
nar prolongamento da internação hospitalar e custos adicio-
nais elevados por sobreviventes.(4,5)

A hemocultura, apesar dos problemas inerentes às
técnicas e aos resultados, é um dos mais importantes tes-
tes laboratoriais realizados para o diagnóstico de infecções
agudas, principalmente em pacientes hospitalizados, auxi-
liando na terapia antimicrobiana ao permitir a identificação
do microrganismo e a realização do antibiograma.(6,7)

Alguns microrganismos têm alto valor preditivo positi-
vo para bacteremia verdadeira (> 90%), mesmo quando iso-
lado em somente uma amostra, como, por exemplo,
Staphylococcus aureus (S. aureus), Escherichia coli e ou-
tras Enterobacteriaceae, como Neisseria meningitidis,
Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, en-
tre outras. Em contrapartida, microrganismos como Staphy-

lococcus coagulase negativa (SCN), Corynebacterium spp.,
Micrococcus spp., Bacillus spp. e Propionibacterium acnes

são frequentemente associados com contaminação (< 5%
de chance de bacteremia verdadeira).(1,8)

Do ponto de vista epidemiológico, o S. aureus é o
principal agente encontrado em amostras de hemoculturas
nas bacteremias consideradas verdadeiras – cerca de
32%, seguido pelas enterobactérias – 11,22%, bacilos
Gram negativos não fermentadores – 10,20% e os Staphy-

lococcus coagulase negativa, que são isolados em ape-
nas 6,46%.(6)

Atualmente, o gênero Staphylococcus possui 33 es-
pécies, sendo que em torno de 17 destas podem ser isola-
das de amostras biológicas humanas. Geralmente, esse
gênero faz parte da microbiota da pele humana normal e de
outros sítios anatômicos, como intestino, cavidade nasal e
orofaringe.(9,10)

O S. aureus, a espécie mais virulenta do gênero
Staphylococcus, é agente de doenças que vão desde sim-
ples infecções a doenças mais graves. Sua patogenicidade
consiste na combinação da virulência mediada por suas
toxinas, seu caráter invasivo e seu perfil de resistência aos
antibióticos.(11)

A bacteremia por este microrganismo pode causar
infecções em sítios anatômicos distantes, como endocardite,
osteomielite, pioartrite, formação de abscessos metastá-
ticos, em particular em pele, tecidos subcutâneos, pulmões,
fígado, rins e cérebro.(10)

Este microrganismo está entre os principais causa-
dores de infecções adquiridas em hospitais, causando gran-
de mortalidade e morbidade em todo o mundo; além dis-
so, o crescimento do número de pacientes com S. aureus

resistente à meticilina (MRSA) tem aumentado nas últimas
décadas, o que agrava ainda mais o prognóstico.(12)

O grupo de SCN que compõe a microbiota normal
da pele mantém uma relação simbiótica ou comensal com
os seus hospedeiros, podendo, em sua grande maioria,
quando isolados em hemocultura, representar contamina-
ção, sendo o principal fator a coleta inadequada da amos-
tra.(13) Segundo Guilarde et al.,(5) em seu trabalho publica-
do em 2007, este grupo representa aproximadamente 70%
dos contaminantes mais comumente isolados em culturas
de sangue. Em alguns casos, os SCN agem como pató-
genos oportunistas de pacientes imunocomprometidos ou
submetidos a procedimentos invasivos em ambientes hos-
pitalares.(14)

A presença de Staphylococcus em hemocultura é
sugerida inicialmente por meio da observação de cocos
Gram positivos agrupados (CGPA) na coloração de Gram,
realizada a partir dos frascos de hemocultura detectados
como positivos por equipamentos automatizados com
monitoramento contínuo. A demonstração de cocos Gram
positivos agrupados na bacterioscopia, realizada a partir
do frasco de hemocultura positiva, constitui um dilema clíni-
co comum. Como a maioria dos casos acabará por revelar
ser SCN, a iniciação sistemática de tratamento antibac-
teriano empírico precoce não seria justificada por causa da
toxicidade, custo e pressão seletiva. Por outro lado, mesmo
o atraso mínimo no início do tratamento apropriado poderia
ser prejudicial em caso de bacteremia verdadeira causada
por S. aureus.(15)

Os métodos fenotípicos convencionais para identifica-
ção de cocos Gram positivos são relativamente demora-
dos, pois requerem um mínimo de 18-24 horas devido à ne-
cessidade de aguardar o crescimento do microrganismo
após a inoculação em meios de cultura convencionais; ocor-
rendo o crescimento de colônias, a identificação é então
realizada por meio de provas bioquímicas manuais ou sis-
tema de automação.(16-18)

Segundo Murdoch e Greenlees,(18) é possível diferen-
ciar S. aureus de SCN a partir das garrafas de hemocultura
FAN® com carvão vegetal – bioMerrieux® (BMX) (apare-
lho automatizado Bact/Alert®) – por meio da morfologia
microscópica apresentada na bacterioscopia, que é reali-
zada a partir do caldo contido no frasco. As principais ca-
racterísticas analisadas são o tamanho das células bacte-
rianas e o número de células em um agrupamento típico;
deve-se conhecer previamente se o frasco de hemocultura
utilizado para realizar a bacterioscopia é aeróbico ou
anaeróbico.

Em 2012, a BMX® alterou a composição dos frascos
de hemocultura para o aparelho Bact/Alert®. Este novo meio
de hemocultura passou a ser formulado com Esferas
Poliméricas Adsorventes (FAN Plus®) e substituiu o meio
até então utilizado, o FAN® com carvão vegetal.

Diante da relevância do tema abordado, o objetivo
deste trabalho foi verificar se a metodologia descrita por

Avaliação da aplicabilidade do método descrito por Murdoch e Greenleens para identificação presuntiva de Staphylococcus aureus utilizando
garrafas de hemocultura com carvão em garrafas FAN Plus® com esferas poliméricas adsorventes
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Murdoch e Greenlees(19) para identificação de S. aureus

em frascos de hemocultura FAN® com carvão vegetal se
aplica aos novos frascos FAN Plus® e observar a con-
cordância entre os resultados obtidos, calculando a sen-
sibilidade, especificidade e os valores preditivos positi-
vo e negativo do método por meio da análise de dados
estatísticos.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de estudo analítico e retrospectivo por meio
da análise da bacterioscopia de lâminas feitas a partir de
frasco de hemocultura positiva com visualização de cocos
Gram positivos agrupados, armazenadas no Laboratório
de Análises Clínicas do Hospital Regional de Mato Grosso
do Sul – LAC/HRMS no período de janeiro a outubro de
2015.

De acordo com a rotina do setor de microbiologia do
LAC/HRMS, após a coleta de hemocultura, os frascos
(aeróbios e anaeróbios) foram incubados em sistema de
monitoramento contínuo automatizado Bact/Alert® (BMX®).
A partir dos frascos sinalizados pelo equipamento como
positivos, lâminas para bacterioscopia por coloração de
Gram foram confeccionadas e armazenadas para posterior
análise. Foram incluídas na pesquisa todas as lâminas que
evidenciaram cocos Gram positivos agrupados (sugestivo
de Staphylococcus).

As hemoculturas sinalizadas como positivas foram
também semeadas em meio sólido e, após incubação apro-
priada e crescimento do microrganismo, foi realizada a iden-
tificação por meios de provas manuais e/ou equipamento
automatizado Vitek 2® (BMX®).

Com base nas características descritas por Murdoch
e Greenlees,(19) foi então realizada a análise da bacterios-
copia para a identificação presuntiva de S. aureus ou SCN.
As características observadas que direcionaram a identifi-
cação presuntiva encontram-se em:  Figuras 1 e 2 (Frasco
Anaeróbio) e Figuras 3, 4 e 5 (Frasco Aeróbio).

Todas as lâminas foram avaliadas e tiveram os seus
resultados descritos antes da verificação da identificação
realizada por métodos convencionais no sistema de intranet
utilizado no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Soul
Produção®. Posteriormente os dados foram comparados
para verificar a sensibilidade, especificidade, valor pre-
ditivo positivo e negativo da técnica de identificação pre-
suntiva.

A pesquisa foi autorizada pela Diretoria de Ensino,
Pesquisa e Qualidade Institucional do Hospital Regional de
Mato Grosso do Sul, telefone(067) 3378-2909, situado na
Avenida Engenheiro Luthero Lopes,36, Aero Rancho - Se-
tor 5, CEP 79084-180 e também pelo Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade Anhanguera Uniderp. Nú-
mero de autorização: 062968/2015.

Figura 2. Staphylococcus coagulase negativo (Células <1 μm): Cocos

grandes, em tétrades e pequenos aglomerados de até 16 cocos.(19)

Figura 1. Staphylococcus aureus (Célula <1 μm): Cocos pequenos em

grandes agrupamentos dispostos de maneira irregular. (200-300

células).(19)

Figura 3. Staphylococcus aureus (Célula 1 μm): Cocos grandes, em

aglomerados apertados, onde células individuais não podem ser

visualizadas.(19)
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RESULTADOS

Um total de 291 lâminas de bacterioscopia por colo-
ração de Gram realizadas a partir das hemoculturas positi-
vas evidenciando CGPA semelhantes à Staphylococcus fo-
ram analisadas. A identificação convencional revelou 86
amostras positivas para S. aureus e 159 para SCN. Foram
excluídas dos resultados um total de 46 lâminas, as quais,
após identificação convencional e por apresentarem resul-
tado misto de S. aureus e SCN, não viessem a interferir no
resultado final.

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos por meio da
identificação presuntiva para dois analistas.

Os resultados obtidos neste estudo a partir da identifi-
cação presuntiva, utilizando as características descritas por
Murdoch e Greenlees,(19) apresentaram uma média de sen-
sibilidade de 51,75% especificidade de 86,15% e valores
preditivos positivo e negativo de 66,85% e 76,8% respecti-

Figura 4. Staphylococcus coagulase negativo (Normalmente células

<1 μm): Cocos de tamanhos variados, em tétrades ou aglomerados

pequenos de até 16 células.(19)

Avaliação da aplicabilidade do método descrito por Murdoch e Greenleens para identificação presuntiva de Staphylococcus aureus utilizando
garrafas de hemocultura com carvão em garrafas FAN Plus® com esferas poliméricas adsorventes

Figura 6. Staphylococcus aureus na garrafa anaeróbia: Cocos grandes

em agrupamentos apertados onde não se observam células individuais.

Figura 5. Staphylococcus aureus na garrafa aeróbica: Coco de tamanhos

variados, presença de tétrades e cocos individuais distribuídos de maneira

espalhada ou pequenos agrupamentos de cocos sobrepostos.

Tabela 1.Identificação presuntiva (IP) pela coloração de Gram comparada à identificação convencional (IC) de Staphylococcus aureus

em garrafas de hemocultura para Bact/Alert®

Analista Tipo de fracos para

hemocultura

IP positiva para S. aureus/

 IC positiva para S. aureus

(% Sensibilidade)

IP negativa para S. aureus -

Sugestivo de SCN/

IC negativa para S. aureus -

Sugestiva de SCN

VPP *(%) VPP *(%)

A1 Todos 47/86 (54,7%) 138/159 (86,8%) 47/68 (69,1%) 47/68 (69,1%)

Aeróbica 16/40 (40%) 69/82 (84,1%) 16/29 (55,2%) 16/29 (55,2%)

Anaeróbica 31/46 (67,4%) 69/77 (89,6%) 31/39 (79,5%) 31/39 (79,5%)

A2 Todos 42/86 (48,8%) 136/159 (85,5%) 42/65 (64,6%) 136/180 (75,6%

Aeróbica 13/40 (32,5%) 69/82 (84,1%) 13/26 (50%) 69/96 (71,9%)

Anaeróbica 29/46 (63%) 67/77 (87%) 29/39 (74,4%) 67/84 (79,8%)

*Valor Preditivo Positivo; ** Valor Preditivo Negativo
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vamente, diferentemente dos resultados obtidos no artigo
usado como base – sensibilidade e especificidade de 89%
e 98% e valores preditivos positivo e negativo de 93% e
91,5% respectivamente.

DISCUSSÃO

Existem poucos trabalhos na literatura referentes à
identificação rápida de S. aureus e SCN pelas característi-
cas apresentadas por estes microrganismos na bacterios-
copia por coloração de Gram realizada a partir do caldo da
garrafa de hemocultura.

Murdoch e Greenlees(19) descreveram que obtiveram
desempenho semelhante ou melhor do que alguns outros
métodos rápidos, tais como o teste de coagulase em tubo
(CT) de duas horas, a detecção de endonuclease termo-
estável, e testes imunológicos, e, ainda, com a vantagem
de serem capazes de fornecer um resultado imediatamente
após a detecção de uma cultura de sangue positiva e sem
nenhum custo extra.

Dadas as expressivas diferenças encontradas nos
valores de sensibilidade e especificidade entre o descrito
por Murdoch e Greenlees(19) e o presente trabalho, pode-se
sugerir que a alteração realizada pela BMX® na composi-
ção do meio utilizado nos frascos de hemocultura de FAN®
com carvão vegetal para FAN Plus® com esferas poliméricas
adsorventes tenha causado a alteração nas características
apresentadas pelo S. aureus.

Deve-se levar em consideração que as identificações
realizadas pelos dois analistas apresentaram uma alta pre-
cisão – o que revela bom entendimento dos critérios esta-
belecidos pelos autores referenciados. Assim, a baixa ca-
pacidade discriminatória da metodologia avaliada para dis-
tinguir S. aureus de SCN indica que os critérios morfológicos
desenvolvidos por Murdoch(19) para o meio FAN® não fo-
ram aplicáveis ao meio FAN Plus® em nosso estudo.

Após o término das análises, todas as lâminas em que
os dois analistas afirmaram que a identificação presuntiva
era compatível com SCN, embora a identificação convenci-
onal tenha revelado ser S. aureus, foram revistas e consta-
tou-se a existência de novos padrões para o S. aureus tan-
to para frasco aeróbio como anaeróbio (Figuras 5 e 6), fato
que justifica a baixa sensibilidade encontrada em nosso
estudo. Porém, esses padrões apresentaram similaridades
com os padrões apresentados para SCN na descrição
estabelecida por Murdoch e Greenleens,(19) dificultando a
diferenciação entre eles. Além disso, a existência de mais
de um tipo de padrão para o S. aureus acaba por tornar a
análise complexa, requerendo grande experiência por par-
te do analista para obter resultados fidedignos.

Além da metodologia utilizada neste estudo, outros tra-
balhos têm sido publicados abordando a relevância desse
tema e descrevendo métodos rápidos já disponíveis no mer-

cado que auxiliam na diferenciação de S. aureus e
Staphylococcus coagulase negativa em questão de horas,
reduzindo o tempo de identificação em mais de 24 horas
em relação ao tradicional ensaio.(19,20) Estes métodos, que
podem levar de duas a seis horas, vão desde testes acessí-
veis à rotina de um laboratório pequeno como o teste de
coagulase em tubo (CT) e endonuclease Termoestável, até
a tecnologia mais avançada disponível no mercado, o
Matrix-assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight

Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS).
O teste de CT é um teste simples e considerado pa-

drão-ouro para distinção das espécies de S. aureus e SCN.
A coagulase detectada por esse método é secretada
extracelularmente e reage com uma substância presente no
plasma para formar um complexo que, por sua vez, reage
com o fibrinogênio, formando fibrina.(21) Segundo Chapin e
Musgnug,(20) este método apresenta sensibilidade de 84,1%
e especificidade de 100%.

O teste DNase Termoestável é realizado pelo método
de difusão em agar e, apesar de possuir uma metodologia
mais complexa, demonstra sensibilidade de 96,7% e espe-
cificidade de 100%.(22)

O MALD-TOF MS tem emergido como uma rápida al-
ternativa de identificação bacteriana, seu princípio é basea-
do no peso de proteínas específicas, bastante similar a um
método de identificação molecular, como o sequenciamento
do rDNA. Esta técnica tem demonstrado 97,8% de acurácia,
sendo necessário de quatro a seis horas após a positividade
do frasco de hemocultura para a liberação final do resulta-
do;(16,23) porém, por ser um aparelho de alto custo, essa
tecnologia no Brasil é restrita a poucos laboratórios.

Uma técnica de identificação de bactérias clinicamente
relevantes deve ser rápida, acurada e confiável. Este traba-
lho, entretanto, na tentativa de reproduzir uma técnica que
seria de grande relevância para a prática médica com agi-
lidade e baixo custo para o laboratório, não obteve suces-
so. Portanto, devido à baixa sensibilidade e baixo valor
preditivo positivo encontrado, não aconselhamos o uso desta
metodologia na prática laboratorial para identificação
presuntiva de S. aureus.

CONCLUSÃO

Os dados obtidos revelam que essa metodologia para
identificação presuntiva de S. aureus não se aplica aos no-
vos frascos FAN Plus®, devido à baixa sensibilidade en-
contrada. A expressiva quantidade de resultados falsos ne-
gativos pode prejudicar o paciente devido à possibilidade
de falta de tratamento adequado. Além disso, o baixo valor
preditivo positivo implica a existência de resultados falsos
positivos, podendo acarretar a instituição de antibiotico-
terapia desnecessária com prolongamento do tempo de
internação hospitalar.
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Acreditamos que a baixa sensibilidade do teste pos-
sa ser devida à alteração na composição do meio contido
nos frascos de hemocultura uma vez que o estudo apresen-
tou baixo poder discriminatório entre S. aureus e SCN quan-
do comparado ao artigo de referência.

É inegável que um método rápido de diferenciação
precisa entre S. aureus e SCN seria de grande relevância
clínica, pois forneceria importante informação diagnóstica
que auxiliaria na introdução de antibioticoterapia em tempo
hábil e, no caso de falsa bacteremia por SCN, reduziria o
risco de toxicidade para o paciente, pressão seletiva bacte-
riana e evitaria custos desnecessários para a institui-
ção.(15,24,25)

Com base nos resultados relatados e nos dados da li-
teratura apresentada, propomos que mais estudos como es-
tes sejam realizados a fim de verificar se existe um novo pa-
drão morfológico diferente do descrito por Murdoch e
Greenlees(19) para os frascos de hemocultura FAN Plus®. Este
achado contribuiria grandemente com a rotina laboratorial e
auxiliaria de maneira assertiva no diagnóstico rápido das
bacteremias verdadeiras por S. aureus.
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Abstract

Objective: To assess whether rapid identification method described by

Murdoch and Greenleens (2004) using blood culture bottles FAN with

charcoal applies the new Plus® FAN bottles adsorbent polymer beads.

Methods:  A retrospective analytical study was performed to identify

presumptive Staphylococcus aureus in blood culture bottles from the

analysis of the direct Gram stain Gram staining. Results: A total of 291

Gram stain slides that showed positive cocci grouped similar to

Staphylococcus were analyzed; the applied test showed 51.75%

sensitivity, 86.15% specificity and positive and negative predictive values

of 66.85% and 76.8% respectively. Conclusion: Based on the results,

we propose that more studies like these are carried out to check if there

is a new different morphological pattern described by Murdoch for bottles

FAN Plus® blood culture which would help in faster diagnosis in true

bacteremia cases by S. aureus.
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