
 

     Staphylococus epidermidis está relacionado às infecções hospitalares decorrentes do uso de 

cateter venoso central (CVC),sendo a formação de biofilme  o maior fator de virulência.  

     A formação de biofilme pode ser avaliada no laboratório através de métodos fenotípicos e 

genotípicos.   

 

 

     Comparar método genotípico com método fenotípico para avaliação da formação de biofilme 

entre isolados de S. epidermidis isolados de CVC de pacientes hospitalizados.  

                                                                   

     

 Técnica fenotípica: microplaca                          Técnica genotípica:  

    PCR dos genes icaA  - 188pb 

                              icaD  - 198 pb 

      

 

        

 A avaliação da capacidade de formação de biofilme pode influir no tratamento, uma vez 

que bactérias produtoras de biofilme apresentam níveis de resistência mais elevados. 

                        

        Total de isolados: 164 S. epidermidis 
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      A grande maioria dos isolados 

portaram ambos os genes icaA e icaD. 

    Considerando a microplaca o padrão 

ouro, o método genotípico (icaA /icaD) 

apresentou sensibilidade de 97% e 

especificidade de 72%.  

 

    A pesquisa através de PCR pode ser 

usada para triagem na detecção de 

biofilme e apresenta vantagens em 

termos de tempo  e facilidade de 

procedimento. 
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          Detecção dos genes icaD (1-3) e icaA (5-7);  

 ica D (198pb) -   1: icaD+ ; 2: controle negativo 

ATCC 12228; 3: controle positivo ATCC 35984;  

 icaA (188pb) -   5:  icaA+; 6: controle negativo 

ATCC 12228; 7: controle positivo ATCC 35984      

 4 e 8: marcador molecular (100pb) 
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Microplaca: 65% (107/164) positivos. 

Genes icaA e icaD (PCR): 97% (104/107) das 

amostras formadoras de biofilme. 
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