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Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva e oportunista. Constitui um 
risco à saúde pública por causar doenças no gado leiteiro, proporcionando sua 
veiculação ao homem através do leite e derivados. Atualmente, o S. aureus 
resistente a meticilina (MRSA) é um dos principais patógenos em infecções 
hospitalares e comunitárias dispersos pelo mundo. Além da resistência a 
antimicrobianos, S. aureus também possui níveis variáveis de virulência. O 
objetivo do trabalho foi caracterizar o cassete cromossômico de resistência à 
meticilina (SCCmec) e investigar diferentes fatores de virulência em 84 isolados 
de S. aureus, provenientes de leite mastítico e queijo coalho de quatro municípios 
da região Agreste de Pernambuco (Gravatá, São Bento do Una, Caetés e 
Correntes), principal bacia leiteira da região. Foram realizadas PCRs e 
sequenciamento para caracterização dos genes do SCCmec e de genes de 
virulência. Dos 84 isolados, 37% apresentaram fenótipo MRSA - S. aureus 
resistentes à meticilina, enquanto 63% apresentaram fenótipo susceptível. Todos 
os isolados, incluindo MRSA, apresentaram resultado negativo quando testados 
para o gene mecA e para o gene mecC, responsáveis pela resistência à 
meticilina. Em relação à virulência, os genes responsáveis pela produção de 
biofilme, icaA e icaD, foram encontrados em 81% e 100% dos isolados, 
respectivamente. Apenas 21,4% dos isolados comportaram o gene responsável 
pela produção da Leucocidina Panton-Valentine. Os genes responsáveis pela 
produção de cápsula polissacarídica cap5 e cap8 foram encontrados em 100% e 
95,2%, respectivamente. Dos genes codificantes de adesinas, 96,4% dos isolados 
foram positivos para clfA e clfB, 99% para fnbA, e 38% para fnbB. A ausência dos 
genes mecA e mecC nos isolados MRSA sugere a existência de um diferente 
mecanismo de resistência à beta lactâmicos. A elevada frequência de fatores de 
virulência encontrada no presente estudo sugere um alto potencial patogênico 
desses isolados.  
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