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INTRODUÇÃO
Staphylococcus aureus é um microrganismo Gram-positivo, parte da microbiota humana, mas que também pode produzir infecções
clínicas, como pneumonias e septicemias. Este tem desenvolvido resistência a praticamente todas as classes de antibióticos
disponíveis para uso clínico, incluindo resistência a tratamento com vancomicina1. A daptomicina é um antimicrobiano que se liga à
membrana celular bacteriana, inibindo a síntese de proteínas, causando morte celular. Para avaliar a eficácia dos antimicrobianos,
pode empregar-se modelos de infecção in vitro, com base nas curvas de morte celular bacteriana, como realizado neste trabalho2.

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

PROBIC-FAPERGS

Avaliar o perfil de morte bacteriana  de S. aureus em função do tempo, frente a concentrações constantes do fármaco daptomicina 
em um modelo de infecção in vitro.

OBJETIVO

As time-kill curves evidenciaram recrescimento do microrganismo com concentrações constantes de 0,25x CIM, 0,5x CIM e 1x CIM.
No entanto, com concentrações constantes de 3x CIM, 5x CIM e 10x CIM não houve recrescimento no período de 48 horas de
experimento, evidenciando uma redução > 3 Log10 UFC/mL na população microbiana.

A concentração inibitória mínima (CIM) determinada pelo teste de susceptibilidade foi de 0,5 µg/mL para o MRSA, como ilustra a
Figura 5, com fase lag do microrganismo de 40 minutos, indicando que após esse período de tempo, o microrganismo inicia o
processo de divisão celular, resultado em um crescimento exponencial de seu número.

Figura 5. Teste de susceptibilidade do MRSA Figura 6. Time kill curves do MRSA frente a diferentes múltiplos da CIM

CONCLUSÃO

Foi possível determinar uma CIM da daptomicina para MRSA de 0,5 µg/mL e, a partir de 3x CIM, observou-se a morte microbiana 
sem recrescimento no sistema de infecção in vitro.
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•Cepa de MRSA ATCC® 33591

•Inóculo padronizado em 108 UFC/mL3

Método de Microdiluição para 
teste de suceptibilidade2:

Inóculo + diferentes 
concentrações de daptomicina 

em placa de 96 poços. Revelação 
com reagente resazurina.

Fase lag de crescimento do MRSA:
Plaqueadas alíquotas em função 
do tempo de incubação (20 min, 

40 min, 1h, 1,5h, 2h e 2,5h).

Perfil de morte bacteriana:
Concentrações constantes de daptomicina 0,25x 
CIM a 10x CIM + inóculo, além de um controle 
positivo (sem fármaco). Análises em duplicata.

503010CIM 0,5 µg/mL 

Figura 1. Preparo do inóculo padronizado

Figuras 2 e 3. Adição do inóculo na placa 96 poços e 
plaqueamento das diferentes diluições

Figura 4. Frascos do perfil de morte bacteriana na estufa


