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RESUMO 

 

dos SANTOS, GAC. Ocorrência de Staphylococcus aureus em amostras de água de 
bebedouros e de aspersores em parques públicos da cidade de São Paulo, Brasil. 2018. 
Dissertação - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
  

Os parques públicos funcionam como equipamentos urbanos que melhoram a qualidade estética, 

funcional e ambiental da cidade, resultando em bem-estar para a população. A água de 

bebedouros e vaporizadores (aspersores) de água dos parques é fornecida pela rede pública de 

abastecimento. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água desses dispositivos de 

acesso à agua, em quatro parques municipais de São Paulo. As coletas foram realizadas durante 

treze meses (n= 552), para a quantificação de Escherichia coli, de bactérias heterotróficas e teor 

de cloro livre cujos resultados foram avaliados com base no padrão de potabilidade preconizado 

pela legislação brasileira vigente. A detecção de Staphylococcus aureus, uma das principais 

bactérias responsáveis por infecções humanas e pela resistência a antimicrobianos no mundo, 

também foi realizada. A avaliação das características dos isolados foi realizada de acordo com o 

preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A confirmação de espécies 

de S. aureus foi através da detecção dos genes nuc e coa, a verificação de virulência das cepas 

foi realizada pela detecção dos genes de virulência, sea, seg e luk-PVL relacionados à expressão 

de enterotoxinas, e a detecção do gene mecA relacionado a resistência a meticilina (MRSA). A 

resistência a antimicrobianos dos isolados, foi realizada por método de disco difusão e a 

avaliação de resistência à vancomicina pelo método de microdiluição em caldo (CIM) com base 

no Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). A presença de S. aureus foi detectada em 

23 amostras distribuídas entre os parques estudados, representando 22,2% das amostras de 

bebedouro e 6,6% das amostras de aspersores, respectivamente. O gene mecA foi detectado em 

73,91% (17/23) dos isolados de S. aureus encontrados em 23 amostras. A expressão de 

resistência a antimicrobianos dos isolados foi diversificada e 17,6 % dos isolados detectamos 

fenotipicamente eram Staphylococcus aureus Resistente a Meticilina (MARSA). Não detectamos 

nenhum dos genes de virulência nas amostras, como também resistência e/ou sensibilidade 

reduzida à Vancomicina. A presença de S. aureus em água potável para o consumo humano 

encontrado neste estudo é um achado inédito, se fazendo necessário a vigilância de água potável 

para o consumo humano para patógenos, como S. aureus. 

 

Palavras-chave; Parques públicos. Staphylococcus aureus. Saúde Pública. Água de consumo. 

Acesso à água.  



ABSTRACT 

 

dos SANTOS, G. Ap. C. [Occurrence of Staphylococcus aureus in water drinking fountains 
and sprinklers samples in public parks in the city of São Paulo, Brazil]. 2018. Dissertation - 
Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

Public parks role as urban facilities is to improve the aesthetic, functional and environmental 

quality of the city, resulting in well-being for the population. Water fountains and mist maker is 

provided by the public water supply. The objective of this study was to evaluate the water quality 

of these water access devices in four parks of the São Paulo city. The samples were collected for 

thirteen months (n=552) for the quantification of Escherichia coli, heterotrophic bacteria and free 

chlorine content. The results were evaluated based on the potability standard recommended by 

the Brazilian normalization. The detection of Staphylococcus aureus, one of the major responsible 

for human infections and antimicrobial resistance in the world, was also performed. The evaluation 

of the characteristics of the isolates was carried out according to the recommendations of the 

National Sanitary Surveillance Agency (ANVISA). Confirmation of S. aureus species was carried 

out through the detection of nuc and coa genes, the virulence of the strains was performed by 

detecting the following genes: sea, seg and luk-PVL related to enterotoxin expression, and the 

detection of mecAc gene related to methicillin resistance. The antimicrobial resistance of the 

isolates was carried out by disc diffusion method and the evaluation of resistance to vancomycin 

by the broth microdilution method (CIM) based on the Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI). The presence of S. aureus was detected in 23 samples distributed among the studied 

parks, representing 22.2% of the drinking water samples and 6.6% of the mist maker samples, 

respectively. Seventeen isolates had mecA detection. The antimicrobial resistance expression of 

the isolates was diverse and 17.6% of the isolates phenotypically detected were Methicillin 

Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). It is not detected any of the studied virulence genes for 

the isolates neither resistance and/or reduced sensitivity to vancomycin. The presence of S. 

aureus in drinking water for human consumption study is an unprecedented finding, put in 

evidence the necessity for surveillance of drinking water for human consumption. 

 

Keywords; Public parks. Staphylococcus aureus. Public health. Consumption water. Access to 

water. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O avanço da urbanização fez com que as pessoas se adaptassem ao longo 

dos anos, quanto à ocupação do solo e a perda de espaços naturais nas grandes 

cidades (KABISCH et al., 2015). Neste contexto, a necessidade humana por 

espaços naturais que propiciem atividades recreativas e de lazer tem aumentado 

cada vez mais (KONG e NAKAGOSHI 2006; BYOMKESH et al., 2012). Esses 

espaços podem ser os espaços verdes urbanos os quais são locais compostos de 

significativa vegetação caracterizando locais seminaturais (JIM e CHEN 2003), tais 

como parques públicos, áreas de preservação, campos esportivos, praças, vias 

verdes incluindo árvores, trilhas e jardins (dentre eles os verticais) (JAMES et al., 

2009 e ROY; BYRNE; PICKERING, 2012).  

Estes espaços construídos desempenham funções importantes, como o 

controle da temperatura, da regulação da umidade do ar (BEDIMO-RUNG; MOWEN; 

COHEN; 2005), da continuidade da biodiversidade (ATTWELL, 2000), refletindo em 

bem-estar das pessoas, além da redução de desequilíbrios ambientais, estes 

provocados pela expansão e desenvolvimento das metrópoles urbanas (CUMMINS 

e JACKSON, 2001; DE VRIES et al., 2003; NOWAK; CRANE; STEVENS, 2006; 

ESCOBEDO; KROEGER; WAGNER, 2011; NORTON et al., 2015). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o parque urbano é 

definido como uma área verde com função ecológica, estética e de lazer, no entanto, 

com uma extensão maior que praças e jardins públicos (MMA, 2016). O Art. 8º, § 1º, 

da Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera área verde, como o espaço de 

domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, 

propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo 

dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização (CONAMA, 2006). Sob 

a ótica da urbanização e qualidade de vida nas metrópoles, os parques urbanos são 

considerados agentes estratégicos na qualidade de vida das pessoas e no conjunto 

das sociedades em crescente urbanização (KAPLAN e CAMACHO 1983; ULRICH, 

1984; CHIESURA, 2004; TSUNETSUGU et al., 2013; KONIJNENDIJK et al., 2013; 

LIN et al., 2014; RAZAK; OTHMAN; NAZIR; 2016).  

Para a população, os parques urbanos prestam serviços ambientais por meio 

da filtragem do ar, redução da poluição sonora e estabilização do microclima 
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(TRATALOS et al., 2007). A saúde ambiental destes espaços está também 

relacionada com a preservação da fauna, da flora, das fontes de água (córrego e 

lagos), da destinação adequada do lixo, da preservação e manutenção dos 

equipamentos urbanos como os bebedouros, ou seja, tudo que constitui estes 

espaços pode vir a repercutir positivamente aos seus visitantes e para a cidade 

(LIMNIOS e FURLAN 2013). 

Ainda, no que dizem respeito às questões sociais, as áreas verdes são 

consideradas ou são compreendidas como espaços que promovem a saúde e bem-

estar (MAAS et al., 2009; VAN DEN BERG, Magdalena et al., 2015; KREKEL; 

KOLBE; WÜSTEMANN; 2016). Um estudo observou dados de morbidade a partir de 

registros médicos e comparou com o percentual de espaços verdes em torno da 

residência de 345.143 pessoas. O estudo detectou uma menor prevalência de 

doenças, especialmente para transtornos de ansiedade e depressão, em indivíduos 

que residiam em áreas mais próximas e com mais espaços verdes disponíveis 

(MAAS et al., 2009). 

Em revisão da literatura conduzida por Van den Berg et al. (2015), estes 

constataram a relação entre quantidade e qualidade de espaços com três desfechos 

de saúde: saúde geral percebida, saúde mental percebida e mortalidade. Os 

resultados mostraram associações positivas entre a quantidade de espaço verde e 

saúde. O acesso a áreas urbanas verdes, como jardins e parques, promove a 

satisfação com a vida em indivíduos que residem próximo a esses locais (KREKEL; 

KOLBE; WÜSTEMANN, 2016).Estudos que analisam espaços verdes urbanos como 

agentes de promoção à saúde têm demonstrado que pessoas que vivem em áreas 

mais verdes tendem a ter melhor condições de saúde mental quando comparadas 

com as que moram em áreas menos verdes (DE VRIES et al., 2003; VAN DEN 

BERG et al, 2010; COOMBES; JONES; HILLSDON, 2010; DE SOUZA ARAÚJO et 

al., 2015). 

Um estudo realizado em Pernambuco (Brasil) verificou a influência do estilo 

de vida na pressão arterial de frequentadores de parque de lazer da cidade de 

Petrolina. Homens com baixa frequência de visitas no parque apresentavam pressão 

arterial maior quando comparados ao grupo que se utiliza desse equipamento 

público com maior frequência (DE SOUZA ARAÚJO et al., 2015). 
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Outros benefícios constatados em outros estudos são a diminuição de 

mortalidade por doenças cardiovasculares (MITCHELL e POPHAM, 2008; 

DONOVAN et al., 2013), redução do estresse (VAN DEN BERG et al., 2010), 

diminuição de problemas respiratórios (LOVASI et al., 2008), fortalecimento do 

sistema imunológico (HANSKI et al., 2012) e melhora da capacidade cognitiva (HAN, 

2009; BERMAN et al., 2008). 

Estes espaços também possuem a capacidade de influenciar de modo 

positivo na dinâmica da sociedade de uma forma geral, pois estes locais públicos 

têm sido vistos como ambientes de oportunidade para interações sociais (COLEY; 

SULLIVAN; KUO; 1997).  

 A Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap), órgão paulista, 

que atuou de 1974 até 2014, nas áreas de capacitação, pesquisa e consultoria em 

gestão pública, realizou em 2013, uma pesquisa intitulada: “Pesquisa parques 

urbanos e praças de São Paulo conhecimento, uso e satisfação dos cidadãos”. 

Foram entrevistadas 1.099 pessoas, distribuídas proporcionalmente por todo o 

Estado de São Paulo. Foi constatado que 43,2% dos usuários dos Parques têm 

entre 35 e 59 anos, sendo que a população que menos utiliza são os idosos acima 

de 60 anos (15,7%). Mostra ainda que a população com maior escolaridade é 42,3% 

(FUNDAP, 2013). A relação dos paulistanos com os parques atualmente se encontra 

tão rotineira que, o Parque do Ibirapuera, o mais famoso e premiado parque da 

capital, autointitulado como a “praia do paulistano” onde seus visitantes têm refúgio, 

descanso e lazer (O PARQUE IBIRAPUERA, 2013).  

Em 2014, o Parque do Ibirapuera foi premiado como o 8° melhor parque do 

mundo pelo Travellers’ Choice 2014, onde a avaliação se baseou nos pontos 

turísticos e parques de todo o mundo, durante o período de um ano. Em 2015, o 

jornal britânico The Guardian publicou uma matéria intitulada “Os 10 melhores 

parques do mundo”, onde o Ibirapuera estava entre eles, destacando-se por sua 

diversidade paisagística dentro da metrópole (THE GUARDIAN 2014). 

O município de São Paulo possui mais de 100 parques municipais 

administrados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente do município, sendo eles 

distribuídos por todas as zonas e áreas da cidade, proporcionando um espaço de 

convivência da população em sua região (LIMNIOS e FURLAN 2013).  
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Os parques devem possuir infraestrutura para oferecer conforto e bem-estar 

aos usuários tais como sanitários e bebedouros1 de uso público. Os parques mais 

novos e de maior concentração de público também contam com vaporizadores2 

(também chamados de aspersores, nebulizadores e totems). Ambos instalados em 

diversos parques da cidade de São Paulo, bebedouros e aspersores são 

abastecidos com água proveniente da rede de abastecimento público, para consumo 

de água potável e o outro com a formação de aerossóis para refrescamento 

conferindo conforto térmico (PREFEITURA, 2011). 

A portaria brasileira 2914, que dispões dos critérios de potabilidade de água, 

estabelece padrões microbiológicos, físicos, químicos e radioativos (BRASIL, 2011). 

A legislação brasileira, por meio do Anexo 1 da Portaria de Consolidação GM/MS 5 

de 28/09/2017 do Ministério da Saúde (MS) (Origem: PRT MS/GM 2914/2011), 

determina que a qualidade bacteriológica da água para consumo humano seja 

avaliada mediante análise de bactérias indicadoras de contaminação fecal como 

Escherichia coli que deve estar ausente na água potável.  

A mesma Portaria determina padrões para o monitoramento de bactérias 

heterotróficas na água que não deve exceder a 500 unidades formadoras de colônia 

(UFC) por mililitro (mL), em 20% das amostras mensais analisadas. As bactérias 

heterotróficas são consideradas como um grupo de bactérias indicadoras de 

formação de biofilme (BRASIL, 2011). A legislação ainda preconiza parâmetros 

quanto ao teor de cloro residual, cujo valor mínimo é de 0,2 mg/L de cloro residual 

livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou ainda de 0,2 mg/L de dióxido de cloro 

em toda a extensão do sistema de distribuição, incluindo reservatório e rede, e o 

valor máximo em qualquer ponto do sistema de abastecimento seja de até 2 mg/L 

(Quadro 1). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 O Bebedouro pode ser definido como um dispositivo ligado à rede de água especificamente utilizado 
para o consumo de água potável. 
2 Os aspersores são equipamentos com aproximadamente 2,35 metros de altura, com mecanismo de 
climatização com micro aspersão de água com acionamento individual 
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Quadro 1-Padrão microbiológico da água para consumo humano. 

Critério microbiológicos para água de consumo humano 

Tipo de água Parâmetro VPM1 

Água para consumo humano Escherichia coli2 

Ausência em 100ml 

Água 
tratada 

Na saída de tratamento Coliformes totais3 

No sistema de 
distribuição: 

reservatório e rede 

Escherichia coli 

Coliformes 
totais4 

Sistemas que abastecem 
menos de 20.000 

habitantes 

Apenas uma amostra, 
entre as amostras 

examinadas no mês, 
poderá apresentar 
resultado positivo 

Abastecem a partir de 
20.000 habitantes 

Ausência em 100ml em 
95% das amostras 

analisadas 
Notas: 1Valor máximo permitido; 2 Indicador de contaminação fecal; 
 3 Indicador de eficiência de tratamento; 4Indicador de integridade do sistema de distribuição 
(reservatório e rede). 
Fonte: Adaptado da Portaria de Consolidação GM/MS 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde (MS) 
(Origem: PRT MS/GM 2914/2011). 

 

 

O biofilme em tubulações na rede de distribuição de água potável pode ser 

composto de uma vasta comunidade microbiana (MORITZ; FLEMMING; 

WINGENDER; 2010) e dentre os micro-organismos presentes, pode ocorrer micro-

organismos oportunistas com capacidade (SUN et al., 2014). Esses micro-

organismos quando encontro condições ambientais (nutrientes, temperatura) ideais, 

para sua sobrevivência criam-se condições ideais para a formação de biofilmes nas 

redes de distribuição (WHO, 2017). 

O biofilme se caracteriza pela formação de agregados polimicrobianos e 

sua matriz é o material extracelular, produzida pela variedade de organismos 

presentes, compondo um conglomerado de diferentes tipos de biopolímeros, 

conhecidos como substâncias poliméricas extracelulares (EPS) (FLEMMING; 

WINGENDER, 2010).  

O EPS é responsável pela adesão às superfícies e pela afinidade das 

moléculas no biofilme. O modo de vida de cada biofilme depende da concentração 

microbiana, afinidade, capacidade de interação, especificidade e da natureza dos 

componentes individuais, o que contribui a biodiversidade dessas comunidades 

microbianas (LASA; PENADÉS, 2006). 

Biofilmes compostos por bactérias oportunistas, em questão, por 

Staphylococcus aureus (S. aureus) podem ser preocupantes, devido ao seu caráter 
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patogênico e de virulência, que podem desencadear processos infecciosos 

(DAROUICHE, 2004). 

 Reconhecido como um dos principais agentes bacterianos em comunidade 

no mundo, S. aureus, destaca-se como bactéria oportunista devido a reprodução de 

clones epidêmicos, fatores de virulência reforçada (IWATSUKI et al., 2006) e a 

multirresistência a antimicrobianos em escala global (WHO, 2017). 

2. Staphylococcus aureus: CARACTERÍSTICAS GERAIS  
 

 Staphylococcus aureus (S. aureus) é uma bactéria do gênero Staphylococcus 

que atualmente (2018), segundo a List of Prokaryotic names with Standing in 

Nomenclature compreende cerca de 53 espécies e 28 subespécies incluídas no 

gênero (EUZÉBY, 2010).  

 S. aureus é diferenciado de outras espécies estafilocócicas com base nos 

resultados positivos para os testes de coagulase, catalase, manitol e 

desoxiribonuclease (DNAse) (LEVY et al., 2004). O genoma estafilocócico consiste 

em um cromossomo circular (de aproximadamente 2,8kb) (IANDOLO; STEWART, 

1998), os genes que expressam a virulência e a resistência aos antimicrobianos são 

encontrados tanto no cromossomo (FITZGERALD; HOLDEN, 2016; HOLDEN et al., 

2004) como também nos elementos extracromossômicos (FISCHETTI, 2006).  

A composição genética é responsável pelos fatores de virulência e auxiliam 

na transferência horizontal de genes (DAVIES; DAVIES, 2010), que cria semelhança 

entre cepas distintas, na transferência de material genético, as características 

adquiridas podem ser provocadas por mutações pontuais em genes existentes, 

podendo evoluir independentemente da linhagem (OCHMAN; LAWRENCE; 

GROISMAN, 2000), especialmente se tratando de resistência a antimicrobianos 

(DAVIES; DAVIES, 2010). Essa transferência genética pode ocorrer entre cepas 

estafilocócicas, cepas da mesma espécie ou até mesmo outras espécies Gram 

positivas por via extracromossomal (GIEDRAITIENĖ et al., 2011; SCHABERG, 

ZERVOS, 1986).  

A parede celular bacteriana estafilocócica é composta por peptídeoglicano 

que atua semelhante a uma endotoxina. As proteínas ligadas à parede celular 

bacteriana desempenham um papel importante na capacidade de colonização no 
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tecido do hospedeiro (DIDELOT; WALKER; PETO; CROOK; WILSON, 2016), 

proteínas que atuam como sensores ambientais, regulando o fluxo de nutrientes e 

íons através da membrana citoplasmática, como também o efluxo de toxinas e 

outras moléculas (KOVACS-SIMON et al., 2011; BUIST et al., 2008). Atuam na 

adesão superficial (adesinas), participando na síntese, degradação e remodelação 

enzimática do envelope celular durante o crescimento e reprodução (divisão) 

bacteriana, e também como resposta ao estresse ambiental (KOVACS-SIMON et al., 

2011; ZHEN et al., 2009; BUIST et al., 2008; STOCK et al., 2000; NAVARRE e 

SCHNEEWIND, 1999).  

A maioria dos estafilococos produzem microcápsulas, tratam-se de 

polissacarídeos capsulares, glicopolímeros altamente variáveis que estão ligados a 

parede de peptídeoglicano (CHAN et al., 2014; YOTHER, 2011). Estão presentes 

em todos os micro-organismos Gram-positivos, encontrado na maioria das cepas 

patogênicas (RAJAGOPAL; WALKER, 2015), além de promoverem o aumento da 

virulência da bactéria, tornando-a resistente à fagocitose (O'RIORDAN e LEE, 2004).  

A virulência de S. aureus é definida por diversos fatores de virulência, dentre 

eles, as toxinas destacam-se pela capacidade de lesionarem as membranas 

biológicas, levando à morte celular, dificultando a cascata do sistema complemento 

ao reconhecimento pelas células de defesa do hospedeiro (OTTO, 2014).  

 S. aureus produz uma variedade de toxinas, cuja finalidade é evitar a morte 

bacteriana pelos mecanismos de defesa do hospedeiro. Essas toxinas podem ser 

codificadas em elementos genéticos móveis (por exemplo, transposons, 

bacteriófagos e plasmídeos) (FROST, et al., 2005), podendo levar uma diversidade 

de toxinas em diferentes isolados (OTTO, 2014). As leucotoxinas clássicas de S. 

aureus funcionam mediadas pelo receptor, atacando os leucócitos do hospedeiro e a 

leucocidina Panton-Valentine (PVL, constituída por proteínas LukS e LukF), estão 

associadas por infecções de cepas de S. aureus resistentes à meticilina associadas 

à comunidade (VANDENESCH et al., 2003) e a infecções cutâneas graves 

(SHALLCROSS et al., 2013; LÖFFLER et al., 2013; GILLET et al., 2002). Porém, 

estudos posteriores ainda discutem o papel da PVL no desfecho em comunidade e 

clínico. Isso porque, a intensidade da PVL entre isolados de S. aureus resistentes à 

meticilina varia, dependendo da origem (ambiente ou clínico) e área geográfica. 

(BHATTA et al., 2016). 
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As enterotoxinas são toxinas que se destacam por interferirem na função de 

receptores, especialmente no funcionamento gastrointestinal provocando vômitos e 

diarreia, quando secretadas (HENNEKINNE; DE BUYSER; DRAGACCI, 2012). As 

enterotoxinas estafilocócicas (SEs: sea, see, seg, sei, ser e a set) estão envolvidas 

nas principais causas de intoxicação alimentar (ARGUDÍN; MENDOZA; RODICIO, 

2010). A enterotoxinas sea é a causa mais comum de intoxicações alimentares 

estafilocócicas em todo o mundo (ARGUDÍN; MENDOZA; RODICIO, 2010) e está 

comumente associada ao processo inflamatório em intoxicações agudas (ORTEGA 

et al., 2010). Já a expressão da enterotoxinas seg até o momento não está muito 

bem esclarecido (POCSFALVI et al., 2008).  

Muitas enzimas são secretadas por S. aureus cujo efeito é a degradação 

celular do hospedeiro, as quais interferem nas cascatas metabólicas ou em 

mecanismos de sinalização do sistema imune (OTTO, 2014). S. aureus produz duas 

coagulases: estafilocoagulase e o fator von Willebrand (vWF). Ambas auxiliam na 

formação de coágulos de fibrina após a ligação à protrombina3 com diversas 

proteínas plasmáticas. 

A reação enzimática converte o fibrinogênio em fibrina (OTTO, 2014; 

THOMER; SCHNEEWIND; MISSIAKAS, 2013) resultando na formação de coágulos 

de fibrina na superfície das células de S. aureus, dificultando a fagocitose, 

resultando na formação de abscesso no hospedeiro (CHENG et al., 2010; 

VANASSCHE et al., 2013). A nucleasse, enzima específica de S. aureus, tem suas 

funções associadas a patogênese, no que se refere a redução da atividade 

antibacteriana dos mecanismos extracelulares dos neutrófilos (CAO et al, 2017; 

BRINKMANN e ZYCHLINSKY, 2012; NOVICK, 1991).  

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano (do 

inglês: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)), S.aureus é uma bactéria 

da microbiota humana e de outros mamíferos, que na maioria das vezes, não 

provoca danos à saúde. Entre tanto, algumas vezes pode causar infecções graves 

ou fatais (CDC, 2008). 

Essas infecções incluem:  

 Bacteremia ou sepses: disseminação do patógeno pela corrente sanguínea; 

 Pneumonia; 

                                                           
3 Formação de um complexo denominado estafilotrombina. 
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 Endocardite: infecções que acometem epitélio e/ou válvulas cardíacas, podendo 

agravar a uma condição de insuficiência cardíaca ou acidente vascular cerebral; 

 Osteomielite: infeção que acomete o tecido ósseo, que pode ser desencadeada 

pelo patógeno já instalado na corrente sanguínea ou transmissão por contato 

direto com material, objeto ou mamífero contaminado pelo mesmo;  

 Dermatites: infecções de pele, eczema;  

 Diarréias e vômitos, provocados pela ingestão de S. aureus e/ou suas toxinas. 

(CDC, 2008). 

Em 2012, um registro epidemiológico idealizado pela Organização Mundial da 

Saúde, realizou um levantamento de infecções causadas por influenza e outras 

condições clínicas em diversos países. Observou-se o agravamento da saúde em 

quadros de gripe e infecções secundárias por S. aureus, a progressão da doença 

em alguns casos levando a fasciste necrosante (WHO, 2012). 

2.1.  S. aureus: Resistência a antimicrobianos  

A resistência a múltiplos antimicrobianos entre patógenos, como Staphylococcus 

aureus é reflexo da evolução de espécies bacterianas. Essa evolução quanto a 

resistência antimicrobiana é originada por múltiplos fatores (LOWY, 2003). Esses 

fatores podem ser desencadeados por mecanismos que consequentemente 

contribuem para a resistência de S. aureus, estes que podem ser mediantes a 

inativação do fármaco, exclusão do antimicrobiano por sistemas de efluxo ou outros 

mecanismos que modifiquem o alvo (MCCALLUM; BERGER-BÄCHI; SENN, 2010). 

Os diversos mecanismos que contribuem para aquisição de resistência em cepas 

de S. aureus, podem se originar da mutação de gene cromossomal e aquisição da 

resistência através de genes de outros micro-organismos como a conjugação, 

transdução ou transformação (ITO et al., 2003). 

A parede celular é o alvo de numerosos antimicrobianos, a maioria dos quais 

está envolvida no bloqueio ou ruptura da biossíntese de peptídeoglicano que 

mantém a forma e o crescimento celular. Algumas das reações enzimáticas 

extracelulares que ocorrem na síntese da parede celular são associadas as 

proteínas de ligação à penicilina (PBPs), que são o principal alvo dos 
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antimicrobianos beta-lactâmicos e os glicopeptídeos (MCCALLUM; BERGER-

BÄCHI; SENN, 2010). 

Os beta-lactâmicos são conhecidos pela presença, em sua estrutura química, do 

anel beta–lactâmico, uma classe farmacológica amplamente utilizada e conhecida 

por interferir na estrutura da parede celular bacteriana como parte de seu modo de 

ação (PARK e STROMINGER, 1957). A variação de antimicrobianos beta-lactâmicos 

se deve a alterações nas cadeias laterais do anel beta-lactâmico e constam dessa 

classse: i) Penicilinas: Penicilinas semi-sintéticas, Aminopenicilinas, 

Carboxipenicilinas, Ureidopenicilinas e, ii) Monobactâmicos e Carbapenêmicos 

(WILLIAMS, 1999).  

As cefalosporinas são antimicrobianos beta-lactâmicos que foram introduzidos 

inicialmente para o tratamento de infecções estafilocócicas resistentes à 

penicilinase. Estruturalmente o anel beta-lactâmico das cefalosporinas está ligado a 

um anel de di-hidrotiazina, conferindo maior resistência a beta-lactamases 

comparado à penicilina. Em geral desempenham boa atividade contra proteínas alvo 

(PBPs), e invasão nas células bacterianas. Possuem ampla diversidade, quanto a 

suas propriedades antimicrobianas, a cada geração de cefalosporinas introduzida, 

trazia vantagens sobre a geração anterior:  

 Primeira geração: atividade microbiana contra bactérias Gram-positivas; 

 Segunda geração: atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas; 

 Terceira geração: diminuição da atividade antimicrobiana de bactérias 

Gram-positivas, porém aumento da atividade antimicrobiana em bactérias 

Gram-negativas;  

 Quarta geração: aumento da atividade antimicrobiana em bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas. (PRESCOTT, 2013). 

O gene codificador da beta-lactamase, localizado em um grande plasmídeo, 

geralmente está associado com genes adicionais de resistência a antimicrobianos 

(por exemplo, gentamicina e eritromicina) (LOWY, 2003). Mecanismos de resistência 

de S. aureus à penicilina são mediados pelo gene blaZ, que codifica a beta-

lactamase, sintetizada quando o micro-organismo está exposto a antimicrobianos do 

grupo beta-lactâmico. A beta-lactamase hidrolisa o anel beta-lactâmico da penicilina, 

tornando inativo ao antimicrobiano (PEACOCK; PATERSON, 2015). 
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Outro mecanismo de resistência a beta-lactâmicos é mediado pelo gene mecA, 

componente móvel genético, do cassete estafilocócico que codifica a síntese em 

específico da proteína de ligação à penicilina 2a (PBP2a) (DAUM et al., 2002; 

CHAMBERS; DELEO, 2009). A PBP2a codificada por mecA mantém a biossíntese 

da parede celular tornando-a resistentes aos beta-lactâmicos (DAUM et al., 2002; 

DELEO, 2009). O PBP2a possui baixa afinidade por antimicrobianos beta-

lactâmicos, o que permite a sobrevivência do micro-organismo a altas concentrações 

desses agentes. Assim, como a resistência à meticilina é determinada pela presença 

de mecA, o que confere resistência a todos os antimicrobianos beta-lactâmicos, 

incluindo as cefalosporinas (PEACOCK; PATERSON, 2015). A meticilina foi a 

primeira penicilina semissintética, resistente a degradação diante a ação da beta-

lactamase e sua finalidade era o tratamento de infecções por cepas produtoras de 

penicilinase (AL-MEBAIRIK et al., 2016). As proteínas de ligação à penicilina (PBPs) 

são essenciais nas funções enzimáticas ligadas à membrana as quais estimulam a 

reação de transpeptidação, fazendo a ligação cruzada de cadeias de peptidoglicano 

da parede bacteriana. A PBP2a destaca-se das demais PBPs não apenas por seu 

papel na resistência microbiana como também na reação de transpeptidação (LIM e 

STRYNADKA, 2002). 

A vancomicina é um glicopeptídeo utilizado no tratamento de infecções 

causadas por S. aureus resistentes à meticilina e beta-lactâmicos, porém suscetíveis 

à vancomicina (WALSH e HOWE, 2002). O mecanismo de resistência pode ser 

variável, entretanto se resume na inibição da biossíntese da parede celular 

(TOMASZ, 2014). Embora nos últimos anos, outros medicamentos mais recentes 

tenham mostrado boa resposta contra as cepas MRSA, à vancomicina continua 

sendo o antimicrobiano de escolha para o tratamento de infecções graves por MRSA 

(MCGUINNESS; MALACHOWA; DELEO, 2017). 

A resistência a antimicrobianos de S. aureus tem sido uma importante 

preocupação em saúde pública em todo o mundo (ORTEGA et al., 2010). No 

primeiro semestre de 2017, divulgou-se a primeira lista de patógenos prioritários em 

caráter global de resistência a antimicrobianos, a classificação de prioridade se deve 

a urgência de novos antimicrobianos e foi organizado em três categorias de 

prioridade: crítica, alta ou média. A categoria crítica inclui bactérias multirresistentes, 
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com alta periculosidade em instituições de assistência à saúde, cujos pacientes 

fazem uso de dispositivos de suporte respiratório e cateteres intravenosos. As 

categorias de prioridade alta e média incluem bactérias que estão cada vez mais 

resistentes a antimicrobianos utilizados em infecções comuns. S. aureus foi 

classificado na prioridade alta, a qual inclui bactérias que estão cada vez mais 

ampliando resistência as opções de antimicrobianos disponíveis, sendo micro-

organismos responsáveis por doenças de baixa complexidade, mas que podem 

evoluir para doenças mais graves (WHO, 2017). 

Aspectos referentes aos riscos associados à resistência microbiana em 

achados ambientais têm sido discutidos (MANAIA, 2017). Outros aspectos 

interessantes que vem sendo discutidos são: (i) transferência de genes que possam 

conferir resistência microbiana, os quais possam ser transferidos a outros micro-

organismos; (ii) e o risco de genes de resistência a antimicrobianos do ambiente 

serem transmitidos para seres humanos (FERRI et al., 2017). Aspectos como estes 

necessitam serem abordados para que se possa compreender melhor como 

diversos processo, em especial o tratamento de diversos tipos de água e a utilização 

dos recursos ambientais estão de alguma forma contribuindo para a presença de 

micro-organismos resistentes a antimicrobianos no ambiente (MANAIA, 2017; 

KAESEBERG et al., 2018).A resistência microbiana é estimulada por alguns 

mecanismos, como a produção de enzimas que inativam ou transformam o princípio 

ativo dos antimicrobianos, alteração do sítio de ação bacteriano, alterações na 

bomba de fluxo celular da bactéria, adaptação da permeabilidade da membrana 

bacteriana (GUIMARÃES et al., 2010).  

 

2.2. S. aureus: biofilme 

 

A presença de estafilococcos em superfícies sólidas resulta da estrutura de 

ácido teicóicos que atuam como receptores de ligação associando-se a outros 

micro-organismos (GROSS et al., 2001) e proteínas de superfície envolvidas na 

aderência de superfícies estáticas (CUCARELLA et al., 2001). S. aureus possui um 

grupo de proteínas associadas a formação do biofilme (bap), codificadas pelo 

gene bap, sendo que diversos dos seus componentes proteicos já foram 
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detectados em vários habitats incluindo lagos de água doce, água salobra, 

reservatórios de água potável e estações de tratamento de águas 

residuais (OTZEN; NIELSEN, 2008). Mecanismos que conferem patogenicidade a S. 

aureus, presentes em biofilmes, ocorrem pela capacidade de aderência às células 

do hospedeiro pela atuação de proteínas de superfície celular e maturação do 

biofilme (OTTO, 2006). Biofilmes contendo bactérias do gênero Staphylococcus sp, 

são resistentes a alterações ambientais, portanto quando invadem as células do 

hospedeiro são capazes de se disseminar, proliferando-se e desenvolvendo 

processos infecciosos (OTTO, 2006; HØIBY, 2010). 

Diversos estudos têm evidenciado o aumento da presença de micro-

organismos oportunistas em tubulações de água potável, sugerindo o risco de 

infecções por esses agentes patogênicos (MARRAS et al., 2007; BILLINGER et al., 

2009, CDC, 2011; COLLIER et al., 2012; WANG et al., 2014; VAN DER WIELEN et 

al., 2016). Micro-organismos com capacidade patogênica, como S. aureus e outras 

espécies de Staphylococcus podem ser transportados nas tubulações, adaptando-se 

a água potável, aumentando as condições de multiplicação em todo sistema de 

tubulações (FALKINHAM; PRUDEN; EDWARDS; 2015). Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (World Health Organization, WHO), o risco à saúde humana no 

consumo de água potável, contendo S. aureus é desconhecido (WHO, 2017), já que 

são raros os estudos sobre a presença desses micro-organismos sobrevivendo em 

água de consumo humano. No entanto, outras fontes de água potável já têm sido 

relacionadas a infecções por S. aureus (ARMSTRONG et al., 1981; KESSIE et al., 

1998; KAZAKOVA, 2005; SEYEDMONIR; YILMAZ; ICGEN; 2015), como em águas 

de piscinas, de hidromassagens, de spas e de esgoto (ARMSTRONG et al., 1981; 

KESSIE et al., 1998; HARAKEH et al., 2006; PAPADOPOULOU et al., 2008).  

 Diante do exposto, dada a importância que os parques adquiriram ao longo 

do desenvolvimento urbano na cidade para a sociedade, sendo ambientes de 

convívio em comunidade, de aglomeração de pessoas onde pode haver problemas 

de saúde e a escassez de dados referente a S. aureus em bebedouros e 

aspersores, justifica-se o presente estudo como forma de auxiliar na prevenção de 

eventuais agravos à saúde da população usuária dos parques.
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3. OBJETIVOS 
 

3.1.  Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa foi detectar a presença de Staphylococcus aureus na 

água de bebedouro e no biofilme dos aspersores dos parques municipais da cidade 

de São Paulo. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar ocorrência de S. aureus nas amostras de água de bebedouro e biofilme 

dos aspersores nos parques públicos da cidade. 

 Verificar a ocorrência de cepas de S. aureus nas amostras de água de 

bebedouro e biofilme dos aspersores nos parques públicos da cidade 

resistentes a antimicrobianos; 

 Quantificar E. coli e bactérias heterotróficas nas amostras de água de 

bebedouro e biofilme dos aspersores nos parques públicos da cidade; 

 Verificar a concentração de cloro residual nas amostras de água de bebedouros 

nos parques públicos da cidade. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. Amostragem 
 

As fontes de água para consumo humano e de biofilmes de aspersores, foram 

avaliadas em quatro parques municipais da cidade de São Paulo, escolhidos com 

base na localização, frequência de usuários, utilização de bebedouros e aspersores 

(Tabela 1). 

A coleta das amostras de água de bebedouros e de biofilme dos vaporizados 

ocorreu de março de 2017 até março de 2018, com frequência quinzenal, 

perfazendo um total de 552 amostras, incluindo água dos bebedouros (468) e 

biofilme dos aspersores (84).  

O estudo de campo teve o apoio da Secretaria do Verde e Meio Ambiente 

(SVMA) da Cidade de São Paulo, cuja autorização cedida pelo Departamento de 

Parques e Áreas Verdes (DEPAVE -5), corresponde ao processo administrativo de 

n° 2017-0.021.265-2 (Anexo 1).  

 

Tabela 1-Características dos parques municipais selecionados para estudo. 

Parques 
Ano de 

Implantação 
Área (m²) 

Quantidade de 
bebedouros 

Quantidade de 
Aspersores 

Aclimação 1986 112.000 6 1 

Buenos Aires 1987 25.000 3 1 

Ibirapuera 1954 1.584.000 3 3 

Piqueri 1976 97.200 6 0 

FONTE: DEPAVE -5 (2017). 

 

4.1.1. Locais de coletas 

 

Parque da Aclimação 

O Parque da Aclimação (Figura 1), localizado no bairro que leva o mesmo 

nome ocupa uma área de cerca de 112.000 m² composto por um lago central 

artificial, diversas espécies de aves, vegetação de diversas espécies nativas e 

pequenos bosques (SCHOENLEIN; MOREIRA; GOMES, 2015). 
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Os sanitários ficam localizados próximo, as duas das seis saídas que o 

parque possui, os bebedouros (Figura 2) em sua maioria estão localizados em torno 

do lago central e da pista de caminhada. O aspersor está localizado próximo às 

quadras poliesportivas. 

 

 

Fonte: Google Earth (2017) 

Figura 1- Mapa satélite do parque Aclimação. 

Fonte: Autor (2017). 

Figura 2- Equipamentos de uso público (à esquerda aspersores e a direita 
bebedouro) no parque Aclimação. 



    21 
  

Parque Buenos Aires 

Criado inicialmente como praça em 1987 foi considerado parque apenas em 

1992 (Figura 3).  

 

 

Localizado na área nobre da região central da cidade, no bairro Higienópolis, 

possui jardins e gramados. Segundo o guia de parques da Prefeitura (2014), o 

parque recebe diariamente cerca de 4.000 pessoas de diferentes idades e 

interesses.  

O Parque possui três bebedouros que estão distribuídos próximos a um dos 

portões de acesso a Av. Angélica, dentro do parquinho infantil e a praça de 

apresentações do local, sendo que nenhuns dos bebedouros estão localizados 

próximo aos sanitários. O parque possui um aspersor que está localizado próximo 

aos equipamentos de exercício ao ar livre. 

 

Parque do Ibirapuera 

O Parque do Ibirapuera (Figura 4), localizado na zona sul da cidade, no bairro 

de Vila Mariana, compõe a área verde e de lazer de maior importância para a 

população paulistana desde 1988 (Centro de Pesquisas de História Natural, 1988). 

O local possui aproximadamente 1.584.000 m², contendo três grandes lagos ao 

longo da área total (SCHOENLEIN; MOREIRA; GOMES, 2015).  

 

Fonte: Google Earth (2017). 

Figura 3- Mapa satélite do parque Buenos Aires. 
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O parque possui três bebedouros localizados próximos a portões de acesso, e 

distantes dos sanitários, além de três aspersores distribuídos entre as pistas de 

corrida e ciclovia (Figura 5). 

 

 

Parque do Piqueri 

O parque (Figura 6) situado na zona leste da cidade, no bairro do Tatuapé, foi 

fundado em 1976, em uma chácara que trazia o mesmo nome, a qual faz referência 

à comunidade indígena que habitava aquela região. 

Figura 4- Mapa satélite do Parque do Ibirapuera. 

Fonte: Google Earth (2017). 

Figura 5- Bebedouro e aspersor localizados no Parque Ibirapuera. 

Fonte: Autor (2017).  
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Possui área de aproximadamente 97.200 m², que recebe cerca de 2 mil 

pessoas por semana de acordo com a prefeitura do município (PREFEITURA, 

2014). O parque possui cerca de oito bebedouros, localizados ao longo da pista 

principal de caminhada, sendo que dois destes estão próximos aos sanitários 

(Figura 7). 

 

Figura 7- Bebedouro localizado no Parque do Piqueri. 
 

Fonte: Google Earth (2017). 

Fonte: Autor (2017). 

Figura 6- Mapa satélite do Parque Piqueri. 
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A coleta e preservação das amostras foram realizadas segundo os Standards 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (AWWA 2012). 

 As amostras foram coletadas em frascos de polipropileno esterilizados (em 

autoclave a 121 °C por 15 minutos), contendo 0,1ml de tiossulfato de sódio a 1,8%. 

Depois de coletadas, as amostras foram devidamente acondicionadas e analisadas 

em um período máximo de 24 horas. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Microbiologia Ambiental e Resistência a Antimicrobianos (MicroRes), do 

Departamento de Saúde Ambiental, na Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo (FSP-USP). O biofilme dos aspersores foi coletado por 

swab4 com meio de conservação Stuart (Stuart Agar Gel Medium) (COPAN®, 

Califórnia – EUA), para a preservação e transporte adequado até o laboratório.  

 

4.2. Determinação de cloro residual livre 

 

 A análise de cloro residual livre nas amostras de água dos bebedouros foi 

realizada pelo o método colorimétrico (PoliControl®, 2015) (São Paulo – BRA). A 

determinação de cloro residual livre se dá pela comparação visual de cor 

característica da solução tampão (água destilada) e da amostra adicionada ao 

reagente são observadas com auxílio de disco colorimétrico (Figura 8). A indicação 

da presença de cloro residual livre, na água através da comparação visual, é 

expressada em uma escala de: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,8;1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mg/L. 

                                                           
4 Haste flexível com algodão estéril 

Fonte: Autor (2017). 

Figura 8- Avaliação de Cloro pelo método colorimétrico. 
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4.3. Indicadores de qualidade de água 

 

4.3.1. Bactérias Heterotróficas 

 

Para a quantificação de bactérias heterotróficas na água de bebedouro, a 

técnica utilizada foi a de Pour Plate (AWWA 2012) a qual consiste na inoculação de 

0,1 e 1,0 mL das amostras em placa de Petri, em seguida adicionado à placa o meio 

Plate Count Agar (PCA) (Difco®, Michigan-EUA).  As placas foram incubadas a 

35±0,5 °C por 48 horas. Após o período de incubação, observou o crescimento 

bacteriano (Figura 9) e realizado a contagem de unidades formadoras de colônias 

(UFC). Os resultados para bactérias heterotróficas foram expressos por UFC/ml.  

 

 

4.3.2. Escherichia coli 

 

A quantificação de Escherichia coli em água de bebedouro, foi realizada a 

partir da técnica de membrana filtrante (AWWA, 2012). O volume de 100 mL da 

amostra foi concentrado em membrana de 0,45um de porosidade e 47 mm de 

diâmetro, e transferida para o meio de cultura M -Endo Agar (Difco®, Michigan-

EUA).  

Para análise do biofilme coletado dos aspersores, o material contido no swab 

em meio Stuart (Stuart Agar Gel Medium) (COPAN®, Califórnia – EUA), foi 

Figura 9- Crescimento bacteriano em meio Plate Count Agar. 

Fonte: Autor (2017). 
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inoculado em placa com meio de cultura M -Endo Agar (Difco®, Michigan-EUA) por 

método de esgotamento. 

As amostras inoculadas foram incubadas a 35ºC ± 0,5 °C por 24 horas. Após 

período de incubação, foi observada a presença de colônias típicas5 e em seguida, 

transferidas para tubo contendo caldo seletivo EC-MUG (EC Medium with MUG) 

(Difco®, Michigan-EUA) para a confirmação de E. coli. Os tubos contendo as 

colônias inoculadas foram incubados a 44 ± 0,2° C por 24 horas. 

Após o período de incubação foi realizada a leitura da metabolização da 4- 

methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, enzima B-glucoronidase (MUG) (Difco®, 

Michigan-EUA), que evidencia a emissão da fluorescência, observada no material 

inoculado em câmara de luz ultravioleta (365nm), assim confirmando um resultado 

positivo para a presença de E.coli. Os resultados para E. coli e coliformes 

termotolerantes na água e para o biofilme dos aspersores são expressos em 

Presença (P) e Ausência (A). 

 

4.4. Detecção de S. aureus 

 

4.4.1. Investigação Bacteriológica 

 

A detecção de Staphylococcus aureus em água de bebedouro foi realizada a 

partir da técnica de membrana filtrante (AWWA, 2012).  O volume de 100 mL de 

amostra foi concentrado em membrana de 0,45um de porosidade e 47mm de 

diâmetro e transferido para o meio de cultura seletivo Baird Parker Agar (Difco®, 

Michigan-EUA). 

Para análise do biofilme coletado dos aspersores, o material contido no swab 

em meio Stuart (Stuart Agar Gel Medium) (COPAN®, Califórnia – EUA), foi 

inoculado em placa com meio de cultura Baird Parker Agar (Difco®, Michigan-EUA) 

por método de esgotamento. 

As amostras inoculadas foram incubadas a 35ºC ± 0,5 °C por 48 horas. Após 

período de incubação foi observada colônias típicas6 (Figura 10). Nesta primeira 

etapa de análise os resultados na água foram expressos em UFC/mL e para o 

                                                           
5 Colônias típicas de Escherichia coli, apresentam colônias esverdeadas com brilho metálico (Difco®). 
6 Os estafilococos produzem colônias cinzentas escuras a preto, podendo formar um halo em torno 
da colônia esbranquiçado (Difco®). 
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biofilme dos aspersores, os resultados foram expressos em Presença (P) e Ausência 

(A). 

 

 

As colônias típicas foram observadas inoculadas em placas contendo meio de 

enriquecimento de Agar BHI (do inglês: Brain Heart Infusion Agar) (Difco®, 

Michigan-EUA) e incubada “overnight” a 35ºC ± 0,5 °C.  

As provas microbiológicas complementares para confirmação da espécie 

Staphylococcus aureus, foram baseadas no manual de “Microbiologia Clínica para o 

Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde: Detecção e identificação 

de bactérias de importância médica” (ANVISA, 2013). 

O crescimento bacteriano foi submetido a análise por microscopia óptica para 

caracterização morfotintorial pelo método de GRAM (Figura 11). A observação de 

cocos GRAM positivos com aproximadamente 0,5 a 1,5 µm de diâmetro, isolados, 

aos pares, em cadeias curtas, ou agrupados de forma irregular em aspecto de 

“cacho de uvas”, sugerem colônias pertencerem ao gênero bacteriano 

Staphylococcus, determinando a continuidade do rastreamento. Mediante a essas 

Fonte: Autor (2017). 

Figura 10- Colônias típicas de Staphylococcus aureus em Agar BairdParker de 
amostra de água de bebedouro. 



    28 
  

características morfológicas, foi realizado testes complementares, descritos a seguir 

(ANVISA, 2004): 

 

 

 Catalase: As bactérias do gênero Staphyloccus produzem catalase, e o 

teste é realizado, pela adição de peróxido de hidrogênio, a uma colônia 

bacteriana. A produção de catalase pode ser observada pelo surgimento de 

bolhas de oxigênio (TORTORA, 2012). 

 Coagulase7: o crescimento bacteriano em Agar BHI (Brain Heart 

Infusion Agar) (Difco®, Michigan-EUA) de cada amostra, foi inoculado em 

tubo de ensaio contendo 0,5 mL de plasma de coelho (Coagu-plasma) 

(Laborclin®, Paraná – BRA), por 4 a 12 horas à 35°C e mantido em inclinação 

de 90° (Figura 12). 

 Teste DNAse: o crescimento bacteriano em Agar BHI (Brain Heart 

Infusion Agar) (Difco®, Michigan-EUA) de cada amostra, foi inoculado em 

meio diferencial contendo DNA (DNase Test Agar) (Difco®, Michigan-EUA) e 

incubado a 35 ± 2ºC por um período de 18 a 24 horas. Após o período de 

incubação, foi adicionado ao Agar HCℓ (Ácido Clorídrico) a uma concentração 

de 1N de concentração, sobre o crescimento bacteriano durante ± 30 

segundos.  
                                                           
7 A presença da coagulase livre bacteriana em contato com o plasma do teste, reage com o 
fibrinogênio formando a fibrina, que é observada com a formação de coágulo (Figura 13). Esta 
característica é específica do Staphylococcus aureus e o diferencia dos demais estafilococos não 
produtores de coagulase (ANVISA, 2004). 

Fonte: Autor (2016). 

Figura 11- Análise microscópica de amostra submetida a coloração de GRAM. 
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S. aureus contém a enzima desoxiribonuclease, que em contato com o ácido, 

degrada o DNA contido neste meio de cultura, podendo ser observado através da 

formação de um halo (Figura 13) em torno do crescimento bacteriano, diferenciando 

S. aureus dos estafilococos coagulase negativa (SCoN). (ANVISA, 2004). 

 

 

 Teste Manitol: o crescimento bacteriano em Agar BHI (Brain Heart 

Infusion Agar) (Difco®, Michigan-EUA), foi inoculado em Mannitol Salt 

Agar (Difco®, Michigan-EUA), incubado a 35±2ºC por um período de 18 a 

24 horas (ANVISA, 2004).  

Figura 13- Formação de halo transparente em torno de crescimento bacteriano em 
Ágar DNAse, caracterizando presuntivo para Staphylococcus aureus. 
 

Fonte: Autor (2017). 

Figura 12- Formação de fibrina em teste de coagulase de amostra. 

Fonte: Autor (2017). 
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A presença de S. aureus acidifica o manitol, alterando o pH, resultando na alteração 

de cor do meio de cultura de vermelho para amarelo (Figura 14) (Difco®, Michigan-

EUA). 

 

 

Criopreservação 

 Após a identificação presuntivamente como S. aureus, os isolados das 

amostras de água dos bebedouros (104) e biofilme dos aspersores (15), os mesmos 

foram encaminhados para armazenamento em caldo BHI (Brain Heart Infusion) 

(Difco®, Michigan-EUA) (20μl) e glicerol (70%) em micro tubo em freezer a -80°C. 

 

4.4.2. Confirmação da espécie S. aureus 

 

Para a identificação dos isolados suspeitos de pertencer à espécie S. aureus, 

houve a colaboração da Dr.ª Rosemeire C. Zanella do Laboratório de Bacteriologia 

do Instituto Adolf Lutz (IAL), que cedeu as cepas controles de S. aureus (Tabela 2) 

para padronização dos ensaios. Todos os ensaios de PCR foram realizados 

juntamente com os controles positivos, além de repetidos e revisados mais de uma 

vez. 

 

Figura 14- Crescimento bacteriano em Agar Manitol. 

Fonte: Autor (2017). 
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Tabela 2- Cepas padrão, utilizadas como controle de qualidade do ensaio deste 

estudo. 

Cepas controle Gene alvo 

S. aureus (ATCC 2832) Luk - PV 

S. aureus (ATCC 29213 ABP) nuc e seg 

S. aureus (ATCC 43300) coa e mecA 

S. aureus (ATCC 13565) sea 

 

Extração de DNA 

Os isolados crioconservados, foram inoculados em caldo BHI (Brain Heart 

Infusion Broth) (Difco®, Michigan-EUA) e incubados “overnight” a 35ºC ± 0,2 °C.  

A extração do DNA bacteriano dos isolados, foi baseado na metodologia 

usada por COSTA et al., 2005. Foram transferidos 1000μL do inóculo crescido no 

caldo de enriquecimento para um microtubo esterilizado e submetido a centrifugação 

a 13.0000 rpm por 10 minutos.  Após o processo de centrifugação, o sobrenadante 

foi desprezado e o sedimento foi ressuspenso em 25 μL de enzima lítica lisostafina 

(1μg/mL) (Sigma®, Missouri- EUA) e 25 μL de água ultrapura, incubado por 10 

minutos a 37º ± 0,2 °C em banho com agitação. Em seguida foi adicionado 50 μL de 

proteinase K (20 mg / mL em água deionizada esterilizada (Roche®, California-EUA) 

e 150 μL de tampão Tris (0,1 M, pH 7,5) (USB Corp.®, Ohio - EUA) e incubada a 37 

° C por dez minutos em banho com agitação, seguido de incubação em banho-Maria 

a 95 ° C por dez minutos. Após a incubação final, a solução foi centrifugada a 13.000 

rpm por 10 minutos e o sobrenadante foi armazenado. 

 

Reação em Cadeia da Polimerase: PCR Convencional 

 Para amplificação dos genes de interesse (descritos a seguir), foi utilizado o 

ensaio de PCR- Convencional.  Para a realização do ensaio foi utilizado 5 µL de 

DNA de cada amostra adicionado a um volume de 25µL da solução da 

reação:15,8µL de Água ultrapura livre de DNAse irradiada a 30KGray (LGC 

Biotecnologia ®, São Paulo – BRA); 2,5µL de Solução tampão 5x Colorless GoTaq® 

Flexi Buffer (Promega®, Madison - EUA), 1,0µL de Cloreto de magnésio (MgCl2) a 

25 mM (Promega®, Madison - EUA); 1,0µL de cada um dos iniciadores 10µM; 0,5µL 

de solução de dntps a 200 uM (dCTP, dTTP, dGTP e dATP a 100mM, 25 μmol) 
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(Thermo Fisher Scientific®, Massachusetts – EUA) e 0,2µL de GoTaq® Flexi DNA 

Polymerase na concentração de 5u/μL (Promega®, Madison - EUA). 

Os produtos obtidos no ensaio de PCR convencional foram submetidos ao 

ensaio de Eletroforese em gel de Agarose. O produto final da PCR convencional, foi 

distribuído em gel de Agarose a 1,5% (Bio-Rad®, California - EUA) em 1 x tampão 

Tris-borato-EDTA (Tris-borato 0,05 M, EDTA 0,03 M) contendo 2 μL de etídio 

brometo (10 mg / mL) (Biotech®, Suécia - SWE) correndo a 70 V durante 40 minutos 

e visualizado com auxílio de câmara de luz UV. 

 

Iniciadores e condições da reação 

 

Os iniciadores utilizados na identificação dos isolados com características 

compatíveis a S. aureus está descrita na Tabela 3. Os genes coa utilizado no estudo 

de Nagaraj (2014), cujo gene alvo, codifica coagulase, e o gene nuc utilizado por 

Barski (1996)8, corresponde a codifica nuclease, essas características são 

fundamentais do S. aureus.  

 

 

As condições de ciclagem (Tabela 4) utilizadas no ensaio de PCR – Convencional 

para amplificação dos genes coa e nuc foram às mesmas, totalizando 3 horas e 22 

minutos de reação. 

                                                           
8 Barski(1996) descreve o iniciador nuc de seu estudo, com um amplicon de 447pb,  entretanto, 

verificamos através do software BioEdit (Ibis Therapeutics, CA – EUA), o alinhamento 
dessa sequência e o programa nos revelou uma sequência de 278 bp.  

Tabela 3- Iniciadores (primers) utilizados para detectar S. aureus. 

Iniciadores Sequencia (5’ -3’) 
Fonte 

 
Amplicon (pb) 

Coa 
F- CGTTACAAGGTGAAATCGTT 

R- CCATATTGAGAAGCTTCTGTTG 

NAGARAJ et al. 

2014. 
247 

Nuc 
F- GCGATTGATGGTGATACGGTT 

R- AGCCAAGCCTTGACGAACTAAAGC 

BARSKI et al. 

1996. 
278 



    33 
  

 

Os iniciadores utilizados para verificar a virulência dos isolados de S. aureus 

foram os utilizados por Jarraud (2002). Os genes alvo (Tabela 5): sea que codifica 

enterotoxinas; seg que codifica toxinas em processos inflamatórios e luk-PV que 

codifica resposta inflamatória. 

 

 

As condições de ciclagem (Tabela 6) utilizadas no ensaio de PCR – 

Convencional para amplificação do gene sea totalizou 2 horas de reação. 

 

Tabela 4- Etapas da PCR para detecção dos genes coa e nuc. 

Etapa Temperatura (ºC) Tempo (min) Número de ciclos 

Desnaturação inicial  94 00:05:00 1 

Desnaturação 94 00:01:00 

30 Anelamento 55 00:01:00 

Extensão 72 00:01:30 

Extensão final 72 00:08:00 1 

Imersão 10 Indefinido 1 

Tabela 5- Iniciadores (primers) utilizados para detectar virulência nos isolados de 
S. aureus. 

Iniciadores Sequencia (5’ -3’) Fonte Amplicon (pb) 

Sea 
F-  GAAAAAAGTCTGAATTGCAGGGAACA 

R-  CAAATAAATCGTAATTAACCGAAGGTTC 

JARRAUD, 

et al., 2002. 
560 

Seg 
F-  AATTATGTGAATGCTCAACCCGATC 

R- AAACTTATATGGAACAAAAGGTACTAGTTC 

JARRAUD, 

et al., 2002. 
642 

lukS-PV  

lukF-PV 

F- 

ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA 

R- GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC 

JARRAUD, 

et al., 2002. 
433 

Tabela 6- Etapas da PCR para detecção do gene sea. 

Etapa Temperatura (ºC) Tempo (min) Número de ciclos 

Desnaturação inicial 94 00:01:00 1 

Desnaturação 94 00:00:45 

30 Anelamento 55 00:01:00 

Extensão 72 00:01:00 

Extensão final 72 00:01:00 1 

Imersão 10 Indefinido 1 
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As condições de ciclagem (Tabela 7) utilizadas no ensaio de PCR – 

Convencional para amplificação dos genes seg e luk-PV foram as mesmas 

totalizando 1 hora de 37 minutos de reação. 

As condições de ciclagem (Tabela 7) utilizadas no ensaio de PCR – 

Convencional para amplificação dos genes seg e luk-PV foram as mesmas 

totalizando 1 hora de 37 minutos de reação. 

 

 

Para determinar a identificação da espécie (Tabela 8) S. aureus, o gene mecA 

utilizado no estudo de Okuma (2002)9 cujo gene alvo, presente em MRSA (do inglês: 

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus), que codifica a resistência microbiana a 

Meticilina.  

 

 

As condições de ciclagem (Tabela 9) utilizadas no ensaio de PCR – 

Convencional para amplificação dos genes mecA foram as mesmas totalizando 3 

horas e 30 minutos de reação. 

 

 

 

                                                           
9 O iniciador proposto para o gene alvo foi do estudo de Nagaraj (2014), entretanto não houve 
reprodutibilidade em nossos ensaios, por tanto optamos pelo utilizado por Okuma (2002) que atingiu todos os 
objetivos.  

Tabela 7- Etapas da PCR para detecção dos genes seg e luk-PV. 

Etapa Temperatura (ºC) Tempo (min) Número de ciclos 

Desnaturação 
inicial 94 00:05:00 1 

Desnaturação 94 00:00:45 

30 Anelamento 55 00:00:45 

Extensão 72 00:00:45 

Extensão final 72 00:05:00 1 

Imersão 10 Indefinido 1 

Tabela 8- Iniciador utilizado para detecção do gene mecA. 

Iniciadores Sequencia (5’ -3’) Fonte Amplicon (pb) 

mecA 
F-  CTATCCACCCTCAAACAGG 

R-  CGTTGTAACCACCCCAAGA 

OKUMA, 

2002. 
280 
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Eletroforese em gel de Agarose 

Os produtos obtidos no ensaio de PCR convencional, foram distribuídos em 

gel de Agarose a 1,5% (Bio-Rad®, California - EUA) em 1 x tampão Tris-borato-

EDTA (Tris-borato 0,05 M, EDTA 0,03 M) contendo 2 μL de etídio brometo (10 mg / 

mL) (Biotech®, Suécia - SWE) correndo a 70 V durante 30 minutos e visualizado 

com auxílio de câmara de luz UV (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9- Etapas da PCR para detecção do gene mecA 

Etapa Temperatura (ºC) Tempo (min) Número de ciclos 

Desnaturação 
inicial 

95 00:05:00 1 

Desnaturação 95 00:00:30 

40 Anelamento 50 00:01:00 

Extensão 72 00:02:22 

Extensão final 72 00:05:00 1 

Imersão 10 Indefinido 1 

Figura 15- Eletroforese dos controles positivos de identificação para S. aureus. 

Fonte: Autor (2018). 
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4.4.3. Determinação do perfil de sensibilidade aos antimicrobianos 

 

4.4.3.1. Método de disco-difusão 

A resistência microbiana das cepas de S. aureus foi realizada através do 

método clássico de Kirby e Bauer (1966) de difusão de disco em Agar. As cepas 

cultivadas em caldo BHI (Brain Heart Infusion Broth) (Difco®, Michigan-EUA) a 37 ° 

±2ºC por 24 horas, tiveram a densidade ajustada de acordo com a escala 0,5 de 

McFarland (1,5x108 UFC/mL) através da suspensão direta das colônias (CLSI, 2017) 

em caldo Mueller Hinton (Mueller Hinton Broth) (Difco®, Michigan-EUA). Os inóculos 

devidamente preparados, foram semeados em placas de Petri (150 mm x 20 mm), 

contendo Ágar Muller Hinton (Muller Hinton Agar) (Difco®, Michigan-EUA), seguido 

da aplicação dos discos dos antimicrobianos (DME®, São Paulo, BRA) selecionados 

(Tabela 10) e incubados a 35±2ºC por 24 horas. 

 

 

Tabela 10- Antimicrobianos selecionados para teste de sensibilidade em difusão de 
disco para cepas de S. aureus. 

Antimicrobianos Concentração (μg) 

Zonas de 
inibição 

(mm) 
Grupo farmacológico 

S I R 

Cefoxitina 30 ≥ 22 N/A ≤ 21 Cefamicinas 

Ciprofloxacino 5 ≥ 21 16-20 ≤ 15 Fluoroquinolona 

Clindamicina 2 ≥ 21 15-20 ≤ 14 Lincosamida 

Cloranfenicol 30 ≥ 18 13-17 ≤ 12 Cloranfenicol 

Eritromicina 15 ≥23 14-22 ≤ 13 Macrolídeo 

Gentamicina 10 ≥ 15 13-14 ≤ 12 Aminoglicosídeo 

Penicilina-G 10 ≥ 29 N/A ≤ 18 Penicilina 

Rifampicina 5 ≥ 20 17-19 ≤ 16 Rifamicina 

Sulfazotrim 25 ≥ 16 11-15 ≤ 10 Sulfonamida 

Tetraciclina 30 ≥ 19 15-18 ≤ 14 Tetraciclina 

Oxacilina* 1 ≥ 22 N/A ≤ 21 Penicilina 

* os parâmetros usados para a Oxacilina, são com base na utilização de Cefoxitina (30μ g). 

Fonte: Adaptado de CLSI (2017). N/A= Não Avaliado. 
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Após o período de incubação a leitura do antibiograma foi realizada pela 

medição (mm) de halo de inibição do crescimento bacteriano em torno de cada disco 

antimicrobiano, com o auxílio de paquímetro. A determinação do perfil de 

sensibilidade dos isolados de S. aureus foi realizada com base no Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) de 2017. 

 

4.4.3.2 Microdiluição em caldo 

 

A sensibilidade antimicrobiana à Vancomicina se baseou nos padrões do CLSI 

(2017), técnica de microdiluição em caldo em microplaca. Para a execução da 

técnica, as cepas de S. aureus foram inoculadas em caldo BHI (Brain Heart Infusion 

Broth) (Difco®, Michigan-EUA) a 37 ° ±2ºC por 24 horas, tiveram a densidade 

ajustada de acordo com a escala 0,5 de McFarland (5x105 UFC/mL) através da 

suspensão direta das colônias (CLSI, 2017) em caldo Mueller Hinton (Mueller Hinton 

Broth) (Difco®, Michigan-EUA). Dos inóculos devidamente preparados, 100 μL foram 

distribuídos de cada um nos poços de microplacas estéreis, contendo as 

concentrações de vancomicina, seguido de incubação a 35±2ºC por 24 horas. Além 

disso, foi utilizada a cepa de controle ATCC29213 como controle positivo e como 

controle negativo a incubação apenas do antimicrobiano e o caldo, sem adição de 

cultura conforme ilustrado na figura 16. 

A resistência à vancomicina foi testada em concentrações de 0,5 a 32µg/mL, 

e os CIMs foram lidos manualmente após 24 h de incubação.  

A análise dos resultados do teste e o critério interpretativo (Tabela 11) da CIM para 

definir a sensibilidade de S. aureus se basearam no CLSI (2017).  

 

 

 

Tabela 11- Interpretação da concentração inibitória mínima (CIM) de teste 
sensibilidade ao agente antimicrobiano vancomicina por método de diluição para 
isolados de S. aureus. 

Interpretação Faixa de CIMs 

Cepas sensíveis à Vancomicina  0,5-2µg /mL 

Sensibilidade reduzida à Vancomicina  4-8µg/mL 

Cepas resistentes à Vancomicina ≥ 32µg/mL 

Fonte: Adaptado de CLSI (2017). 
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Figura 16- Ilustração da distribuição de vancomicina para a técnica de microdiluição em microplaca. 
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5. RESULTADOS  

 

Para a investigação de água de bebedouro e de biofilme de aspersores de 

água foram analisadas 552 amostras das quais 468 de água dos bebedouros e 84 

de biofilme dos aspersores. 

Os padrões bacteriológicos de qualidade – E. coli e bactérias heterotróficas - 

de água para consumo humano atenderam os valores estabelecidos pela Portaria de 

Consolidação GM/MS 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde (MS) (Origem: PRT 

MS/GM 2914/2011). Os valores de cloro residual livre (>0,2mg/L) atenderam ao 

estabelecido pela Portaria de Consolidação GM/MS 5 de 28/09/2017 em 84% 

(393/468) das amostras avaliadas. No parque do Ibirapuera 94,8% (74/78) das 

amostras atenderam o valor de cloro residual estabelecido pela portaria de 

potabilidade vigente, seguido das amostras do parque do Piqueri com 90,3% 

(141/156), do parque Buenos Aires com 83,3%(65/78) e do parque da Aclimação 

com 79,4%(124/156). 

 Das 468 amostras de água dos bebedouros foram isoladas 104 cepas 

(22,2%) presuntivamente caracterizadas como pertencentes à espécie S. aureus, 

enquanto que nas amostras de biofilme dos aspersores foram 17,8% dos isolados 

(15/84). Do total dos 119 isolados presuntivamente caracterizados como S. 

aureus,19,3% (23/119) foram confirmados por PCR convencional como S. aureus. 

Estes isolados eram 95,6% (22/23) das amostras de água provenientes dos 

bebedouros de água e 1 isolado proveniente de biofilme de aspersor. 

A tabela 12 apresenta as provas bioquímicas na caracterização presuntiva de 

S. aureus e da PCR para confirmação dos isolados das amostras avaliadas em 

parques localizados no município de São Paulo. 

Os dados amostrais (tabela 13) obtidos pelo teste de qui-quadrado, não 

indicam evidência estatística que a presença de cloro está associada a inibição de 

crescimento de S. aureus nas amostras de água. 
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Tabela 12- Características fenotípica dos isolados de S. aureus das amostras avaliadas e confirmação 
por PCR. 

Parque Dispositivo  

Testes Bacteriológicos 

Ponto Gram 
Coagulase 

Catalase DNAse Mannitol 
PCR 

4h 12h nuc coa 

Aclimação B 1 + + + + + + + + 

Aclimação B 1 + + + + + + + + 

Aclimação B 1 + + - + + + + + 

Aclimação B 1 + + + + + + + + 

Aclimação B 1 + - - + + + + + 

Aclimação B 1 + + + + + + + + 

Aclimação B 1 + + + + + + + + 

Aclimação B 1 + + + + + + + + 

Aclimação B 2 + + + + + - + + 

Aclimação B 4 + + + + + + + + 

Aclimação B 6 + + + + + + + + 

Aclimação B 6 + + - + - + + + 

Aclimação B 6 + + + + - + + + 

Buenos Aires B 2 + - - + + + + + 

Buenos Aires B 3 + + + + + - + + 

Buenos Aires B 3 + + + + + - + + 

Ibirapuera A 1 + + + + + + + + 

Ibirapuera B 2 + + + + + + + + 

Ibirapuera B 3 + - - + + + + + 

Piqueri B 2 + + + + + - + + 

Piqueri B 3 + + - + + - + + 

Piqueri B 3 + + - + + - + + 

Piqueri B 5 + + + + + + + + 
B: Bebedouro; A: Aspersor. 



    41 
  

00% 50% 100%

S. aureus

Negativo

Buenos Aires

Ausente Presente

00% 50% 100%

S. aureus

Negativo

Aclimação

Ausente Presente

00% 50% 100%

S. aureus

Negativo

Ibirapuera

Ausente Presente

00% 50% 100%

S. aureus

Negativo

Piqueri

Ausente Presente

Tabela 13- Avaliação da associação de crescimento de S. aureus teor de cloro na água, teste do qui-quadrado (p <0,05). 

Dados observados 

Aclimação S. aureus 
Total 

Buenos Aires S. aureus 
Total 

Ibirapuera S. aureus 
Total 

Piqueri S. aureus 
Total 

Cloro Negativo Positivo Cloro Negativo Positivo Cloro Negativo Positivo Cloro Negativo Positivo 

Ausente 19 13 32 Ausente 10 3 13 Ausente 2 2 
 

Ausente 11 4 15 

Presente 124 0 124 Presente 65 0 65 Presente 74 0 74 Presente 141 0 141 

Total 143 13 156 Total 75 3 78 Total 76 2 78 Total 152 4 156 

  
Dados esperados 

Ausente 29,33 2,67 32 Ausente 12,50 0,50 13 Ausente 3,90 0,10 4 Ausente 14,62 0,38 15 

Presente 113,67 10,33 124 Presente 62,50 2,50 65 Presente 72,10 1,90 74 Presente 137,38 3,62 141 

Total 143 13 156 Total 75 3 78 Total 76 2 78 Total 152 4 156 

p=1,22  p=7,83  p=7,21  p=5,27  

Valor de referência para evidências de associação (p) no teste de qui-quadrado = p< 0,05. 
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A maior frequência de S. aureus nas amostras de água coletadas ocorreu no 

parque da Aclimação, representando 59,15% (13/22) dos isolados de S. aureus, 

seguido do parque do Piqueri com 18,2% (4/22) dos isolados, do parque Buenos 

Aires com 13,6% (3/22) dos isolados e do parque do Ibirapuera com 4,5% (1/22) dos 

isolados. Destaca-se que nas 22 amostras (100%) cuja presença de S. aureus foi 

confirmada os valores de cloro residual estiveram abaixo do preconizado pela 

portaria de potabilidade. A persistência de S. aureus ao longo das coletas, que 

ocorreram em treze meses, com duas coletas por mês totalizando 26 coletas pode 

ser observada na tabela 14, bem como a persistência de S. aureus nos meses 

detectados e a persistência em determinado parque ou bebedouro. 

As amostras de água positivas para S. aureus apresentaram variação quanto 

a concentração do crescimento bacteriano sobre a membrana. As amostras de água 

do parque da Aclimação variaram de 1 a 32 UFC/100mL, 5 a 11 UFC/100mL nas 

amostras do parque Buenos Aires, nas amostras do parque do Ibirapuera e Piqueri 

foi de 1 a 2 UFC/100mL.  

Em relação ao estudo da presença de genes de virulência estudados como sea, seg 

e luk-PVL, estes não foram detectados nos isolados das amostras de água e no 

biofilme.  
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Tabela 14- A persistência de S. aureus detectados em bebedouros. 

Bebedouros  Datas das coletas 

Parques Pontos 24/04/17 08/05/17 22/05/17 05/06/17 26/06/17 04/12/17 05/03/17 19/03/17 

A 

1 + - + + - + - - 

2 - - - + - - - - 

3 - - - + - - - - 

4 + - - + - - - - 

5 - - - + - - + - 

6 - - + + - - + - 

B. A 

1 - _ - - - - - - 

2 - + - - - - - - 

3 + _ - + - - - - 

I 

1 - - - - - - - - 

2 - - + - + - - - 

3 - - - - - - - - 

P 

1 - - - - - - - - 

         

2 - - - - - - - + 

3 - - - - - + - - 

4 - - - - - + - - 

5 + - - - - - - - 

6 - - - - - - - - 

A= Aclimação; B.A= Buenos Aires; I= Ibirapuera; P= Piqueri. 
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Perfil de resistência microbiana: Detecção de gene de resistência mecA e perfil 

de sensibilidade antimicrobianos  

O gene de resistência a meticilina mecA esteve presente em 60,8% (14/23) 

dos isolados de S. aureus. O gene mecA que confere resistência aos 

antimicrobianos meticilina e oxacilina foi detectado em 73,9% (17/23) de S. aureus 

isolados, dentre as quais 72,7% (16/22) das amostras de água e 100% (1/1) do 

biofilme (Tabela 15). Dos isolados de amostras de água que carreavam o gene 

mecA, 50% (11/22) eram de amostras do parque do Aclimação, 9,1% (2/22) do 

parque Buenos Aires, 9,1% (2/22) do parque do Piqueri e 4,54% do parque do 

Ibirapuera (Tabela 15).  

O perfil antimicrobiano mostrou que do total dos isolados (n=23) 56,5% (13/23) 

apresentaram resistência a antimicrobianos em disco de difusão (item 4.4.3.1 do 

capítulo de Métodos), como ilustra a tabela 15.  

Nenhum dos isolados de S. aureus apresentou sensibilidade reduzida à vancomicina 

na avaliação de concentração inibitória mínima. 
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Tabela 15- Perfil de sensibilidade microbiana dos isolados de S. aureus e presença do gene mecA. 

Parque Ponto ID 

PCR Antibiograma 

gene  
mecA 

Cefoxitina Ciprofloxacina Clindamicina Cloranfenicol Eritromicina Gentamicina Penicilina Rifampicina Tetraciclina Sulfazotrim Oxacilina 

Aclimação B 1 - S S S S S S R S R S S 

Aclimação B 1 + S S I S S S S S S S S 

Aclimação B 1 + S S I S R S R S S S S 

Aclimação B 1 + S S R S S S S S S S S 

Aclimação B 1 + S S I I I S S S S S S 

Aclimação B 1 + S S S S S S S S S S S 

Aclimação B 1 + S S S S I S S S S S S 

Aclimação B 1 + S S R S I S S S S S S 

Aclimação B 2 + S S I S I S S S S S S 

Aclimação B 4 - S S R S S S R S S S S 

Aclimação B 6 + S S S S R S R S S R R 

Aclimação B 6 + R S S S S S R S S S R 

Aclimação B 6 + S S S S S S S S S S S 

Buenos 
Aires 

B 2 + S S I S I S S S S S S 

Buenos 
Aires 

B 3 + S S S S S S S S S S S 

Buenos 
Aires 

B 3 - S S S S S S S S R S S 

Ibirapuera A 1 + R S S S S S R S S S R 

Ibirapuera B 2 - S S S S R S R S I S S 

Ibirapuera B 3 + S S S S R S S S R S S 

Piqueri B 2 + S S S S I S I S S S S 

Piqueri B 3 + S S I S I S R S S S S 

Piqueri B 3 - S S I S S S R S S S S 

Piqueri B 5 - S S S S I S R S S S S 

A= aspersor; B= bebedouro; R= resistente; I= intermediário; S= sensível. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem a necessidade de 

melhorias na prática de vigilância da qualidade de água em dispositivos públicos de 

água para consumo humano. Não se detectou a presença de E. coli e as 

concentrações de bactérias heterotróficas estiveram dentro do limite considerado 

tolerável (500 UFC/mL) pela portaria de potabilidade vigente. Para as amostras de 

biofilme de aspersores, não há uma regulamentação que discuta as condições 

higiênicas sanitárias desses dispositivos, porém investigamos a presença de E. coli 

nessas amostras nas quais não se detectou o indicador de contaminação fecal. Em 

relação aos teores de cloro residual, 16% (75/468) das amostras não atendeu ao 

preconizado pela portaria de potabilidade, que estabelece, concentração mínima de 

cloro residual livre em toda a rede de distribuição de 0,2 mg/L (BRASIL, 2011).  

A presença de Staphylococcus aureus foi constada nas amostras de água 

potável para consumo humano em bebedouros e biofilme de dispositivos dos bocais 

dos aspersores dos parques públicos, representando 19,3% (23/119) dos isolados. 

O teor de cloro estava abaixo do limite preconizado na portaria de potabilidade em 

todas as amostras de água contaminadas por S. aureus. A ausência ou 

concentrações baixas de cloro na água contribuem para a proliferação de micro-

organismos e o crescimento de bactérias oportunistas, como S. aureus (BERRY e 

RASKIN, 2006). A distribuição espacial das torneiras, o tempo do fluxo de vazão e 

frequência de uso da água bem como diferenças em sua temperatura, são fatores 

que podem contribuir para que a água fique estagnada fornecendo assim condições 

favoráveis para a proliferação de micro-organismos como também o decaimento de 

cloro (FELFÖLDI et al., 2010). Aspectos estruturais e de manutenção dos 

dispositivos (tubulações antigas, p. ex.) assim como características intrínsecas dos 

micro-organismos e dos nutrientes disponíveis no ambiente também favorecem o 

crescimento bacteriano, inclusive de patógenos oportunistas (THOMAS et al., 2006). 

A evidência de S. aureus na água de beber e no aspersor dos parques pode 

ser devido ao manuseio desses dispositivos de acesso. Em 2011, o guia de água 

potável da OMS não relatava, por falta de evidências, que este patógeno pudesse 

desenvolver infecções, no entanto destaca que as mãos seriam a principal fonte de 

transmissão da bactéria (WHO, 2011). Na revisão desse mesmo guia foi realizado 
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em 2017, essas diretrizes foram revistas e mantidas no que se refere a S. aureus e 

seus potenciais riscos à saúde humana (WHO, 2017). Embora o guia de água 

potável da OMS reconheça que a manipulação das torneiras e aparatos constantes 

nos dispositivos que fornecem água sejam determinantes para a presença desse 

oportunista, são escassos os estudos que investiguem sua presença em água de 

consumo humano e, ademais que demonstrem os processos de colonização neste 

tipo de ambiente.  

Outro fator que poderia contribuir para a presença da bactéria na água 

potável seria a formação de biofilme nos dispositivos ou nas tubulações. Biofilmes 

compostos por Staphylococcus, têm resistência sob condições ou mudanças 

drásticas no ambiente, potencializando sua disseminação e capacidade de causar 

doenças (OTTO, 2006; OTZEN et al., 2008; HØIBY, 2010; FALKINHAM et al., 2015). 

Em 2014, foi detectado o patógeno em biofilme de torneiras de bebedouro e também 

na água desses bebedouros de uma instituição de ensino do Distrito Federal. A 

frequência de ocorrência do patógeno foi de 25% nas amostras analisadas 

(ARRUDA et al., 2014). Em 2016, Silva et al. (2016), detectaram S. aureus no 

biofilme de doze bebedouros de uma instituição de ensino em Anápolis (GO). Os 

autores relataram que o patógeno esteve presente em 70% das amostras. Estes 

dois estudos mostram que o patógeno é capaz de sobreviver no biofilme formado na 

saída das torneiras e na água.  

Nesse estudo, detectou-se S. aureus em uma amostra de biofilme (1/15), 

proveniente de aspersor. Embora, estudos como o de Cucarella et al. (2001), o de 

Potts (2001) e o de Rossi et al. (2008), relataram ser característica de S. aureus a 

capacidade de sobrevivência em superfícies tanto úmidas como secas, com 

recursos nutricionais limitados, isso não se refletiu nos achados desse estudo.  

Os genes de virulência – sea, seg e luk-pv - pesquisados nos isolados de S. 

aureus identificados nas amostras não foram detectados. A ausência desses genes 

não descarta a possibilidade dessas cepas possuírem outros elementos móveis que 

confiram virulência ou demais características genotípicas de virulência (COUTO et 

al., 2015). Há outros genes de virulência como os genes sei, ser e a set que não 

foram pesquisados neste estudo. Esses genes estão envolvidos nas principais 

causas de intoxicação alimentar como demonstrado por Argudín et al. (2010), sendo 
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a enterotoxina sea a causa mais comum de intoxicações alimentares 

estafilocócicas em todo o mundo.  

S. aureus persistem como um dos principais micro-organismos a 

apresentarem resistência microbiana diversificada. Fenotipicamente, cerca de 60% 

(14/23) dos isolados mostrou resistência a pelo menos um dos onze antimicrobianos 

testados e 21,7% (5/23) eram resistentes a dois antimicrobianos. Do grupo dos beta-

lactâmicos 8,69% (2/23) dos isolados foram resistentes a três antimicrobianos 

testados (Tabela 10). O mesmo foi constado em Boa Vista (Roraima), em 2011, por 

Pessoa (2011) que pesquisaram isolados de S. aureus (13,5%) de amostras de 

água potável de torneiras de copas e de bebedouros de escolas públicas mostraram 

múltipla resistência a antimicrobianos: ampicilina, amoxicilina, clindamicina, 

meropenem, oxacilina, penicilina e vancomicina; usualmente utilizados para o 

tratamento de infecções provocadas por este patógeno. 

Os isolados de S. aureus desse estudo foram submetidos à sensibilidade 

microbiana à vancomicina, fármaco adotado na terapêutica de infecções por MRSA, 

os quais apresentaram sensibilidade ao antimicrobiano. Esse resultado está de 

acordo com Howden et al. (2010) que relataram que a disseminação de resistência à 

vancomicina é pontual em S. aureus.   

Cepas bacterianas possuem diversos mecanismos de resistência clássicos, 

os processos ecológicos que contribuem para a sobrevivência e disseminação de 

genes de resistência, além da descarga de antimicrobianos e outras substâncias que 

possam existir, resistir e evoluir em sistemas aquáticos são um desafio cada pouco 

explorado neste tipo de ambiente e não esclarecido. Os isolados de S. aureus em 

que se detectou o gene mecA também apresentaram resistência a beta-lactâmicos 

(Tabela 14), correspondendo a 35,2% (6/17) dos isolados para resistência a 

penicilinas. A resistência a cefoxitina e oxacilina correspondeu a 17,6% (3/17) dos 

isolados e 11,7% (2/17) expressaram resistência a todos os antimicrobianos da 

classe dos beta-lactâmicos testados, sendo um isolado de amostra de água e o 

outro do biofilme do aspersor. 

Dos isolados de S. aureus isolados 74% (17/23) carreavam o gene mecA, 

gene responsável pela codificação da proteína mecA que confere a bactéria a 

resistência a meticilina/oxacilina no patógeno. Segundo ANVISA (2005) e CLSI 

(2017) para a identificação de cepas de S. aureus resistentes a oxacilina/meticilina 
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(SARM) deve-se realizar o teste fenotípico (antibiograma) e a identificação do gene 

codificador de PBP2a ou mecA. Os nossos isolados que carreiam o gene mecA que 

expressaram resistência fenotípica corresponderam a 13% (3/23), desses 8,7% 

(2/23) também apresentaram resistência aos antimicrobianos da classe dos beta-

lactâmicos, epidemiologicamente a prevalência de mecA em isolados estafilocócicos 

é compatível com isolados de Staphylococcus Coagulase Negativos (SCN) 

(CAMARGO et al., 2012). Este achado até o momento não havia sido observado na 

literatura, o que dificulta a comparação de nossos resultados com dados nacionais 

e/ou internacionais, devido à escassez de estudos que envolvam o patógeno - alvo, 

metodologias adotadas e tipo de amostra.  

 A presença de bactérias oportunistas como S. aureus apresentando 

características de resistência a antimicrobianos em dispositivos de acesso a água 

potável é pouco explorado e preocupante já que o acesso destina-se para um 

grande número de pessoas, podendo potencializar os fatores de risco de infecção e 

doença, especialmente para populações sensíveis.  

Dentre os resultados do teste de disco-difusão, o dado mais interessante é 

observado nos isolados que carreiam o gene mecA. A presença desse gene pode 

resultar em resistência a todos os antimicrobianos beta-lactâmicos em 

Staphylococcus (PEACOCK; PATERSON, 2015). Entretanto a correlação da 

presença do gene mecA dos isolados e a resistência a oxacilina ou cefoxitina não 

ocorreu. Das 23 cepas mecA positivo, 14 delas apresentaram sensibilidade aos dois 

antimicrobianos, fato incomum mas pode ocorrer e já relatado por Chamberse e 

Deleo (2009).  

Mesmo que nosso estudo seja um dos poucos a explorarem S. aureus na 

água potável, a investigação deste patógeno foi executada por meio de técnicas 

consolidadas em microbiologia e por diversos órgãos de referência em saúde e 

pesquisa. Com base nessas observações sugerimos a aplicação de outras técnicas 

moleculares.  A técnica de eletroforese em gel de campo pulsado (Pulsed Field Gel 

Eletrophoresis – PFGE) ou tipagem de sequência multilocular (Multilocus sequence 

typing – MLST), para caracterizar melhor esses isolados, que não foram realizados 

porque não fazia parte do escopo deste estudo.  

Podemos levantar a hipótese que este grupo de isolados de S. aureus 

apresente clones (isolados com características intimamente ou totalmente 
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relacionadas) originários de ambientes de assistência à saúde ou em população em 

geral. Baquero et al. (2008) consideram que sistemas aquáticos são as principais 

rotas de intercâmbio de genes de resistência, disseminando os mesmos para vários 

outros ambientes aquáticos como esgotos (tratados e não tratados), resíduos 

hospitalares e escoamento superficial agrícola.  

A ampla disseminação pode afetar um maior número de pessoas expostas a 

essas cepas resistentes a antimicrobianos. Fato preocupante já que O’NEILL (2016) 

relatou que a resistência a antimicrobianos poderá ser a causa de, 

aproximadamente, 10 milhões de mortes anuais até o ano de 2050. A relevância da 

resistência a antimicrobianos levou a OMS a desenvolver um sistema de vigilância 

global para se obter evidências relacionadas a resistência antimicrobiana (AMR) e 

assim contribuir para medidas de contenção e de redução de impactos sociais, 

econômicos e para a saúde. A resistência antimicrobiana é uma ameaça à 

segurança sanitária especialmente crítico e em países em desenvolvimento onde a 

infraestrutura sanitária ainda é precária. Outro fator que pode ser considerado é a 

presença de princípios ativos de antimicrobianos, mesmo que em baixas 

concentrações, em matrizes ambientais como já relatado por Cunningham (2006). 

Kümmerer (2004), já havia pontuado que a presença dessas substâncias pode 

estimular genes associados a resistência microbiana, contribuindo no processo de 

seleção evolutiva das espécies nas comunidades microbiológicas aquáticas. Mesmo 

que esses processos não sejam totalmente compreendidos, se reconhece como um 

mecanismo modulador na transcrição gênica em bactérias (TAYLOR, 2011 e 

FREITAS et al., 2017). 

A população nos últimos anos tem ocupado os mais diversos espaços públicos, 

fazendo destes locais agentes promotores de socialização, cultura, lazer e na busca 

pela melhoria na qualidade de vida. Dentre esses espaços os parques urbanos 

favorecem as interações humanas e resulta em bem-estar individual e coletivo 

(ABRAHÃO, 2008; RAIMUNDO, 2014). Locais que envolvem aglomerados de 

pessoas estão sujeitos a questões sanitárias e consequentemente ao surgimento de 

fatores de risco à saúde humana. Bactérias oportunistas têm circulado nos mais 

diversos ambientes e não mais se restringem a circulação de instituições de 

atendimento à saúde. Medidas e estratégias sanitárias se fazem necessárias para a 

redução de danos e riscos à saúde.   
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados do estudo indicaram que as amostras de água de bebedouros dos 

parques estavam de acordo com a legislação de potabilidade vigente em relação 

aos indicadores bacteriológicos de qualidade. No entanto, o teor de cloro residual 

livre não esteve conforme em 16% das amostras avaliadas.  

A ocorrência de Staphylococcus aureus proveniente de amostras de água foi 

verificada nos quatro parques deste estudo. Os isolados de S. aureus, continham 

características fenotípicas de resistência microbiana. Em 73,9% dos isolados de S. 

aureus desse estudo carregavam em seu DNA a característica genética que confere 

resistência à meticilina/oxacilina e, ainda se detectou característica fenotípica de 

resistência indicando cepas de MRSA.  

A presença da bactéria oportunista S. aureus, com características de resistência a 

antimicrobianos usualmente utilizados no combate de infecções, como 

meticilina/oxacilina, em dispositivos de acesso público de água potável para 

consumo humano, se configura em fator de risco à saúde humana.  

Portanto, há a necessidade de se dar continuidade a estudos que contribuam na 

vigilância da circulação ambiental desses oportunistas, na avaliação de impacto na 

saúde relativo à presença desses patógenos em ambientes públicos e, colaborar no 

planejamento e desenho de medidas sanitárias e preventivas para a promoção e 

proteção da saúde das pessoas.  
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Processo Administrativo que corresponde a autorização da execução de coletas nos parques citados neste estudo.  
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