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Ocorrência e caracterização molecular de Staphylococcus aureus resistente a 

oxacilina isolados das narinas de estudantes da área da saúde  

 

RESUMO 

Infecções graves causadas por Staphylococcus aureus resistente a oxacilina 

(Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus - MRSA), tem aumentado na ultima década. O 

papel da colonização nasal como fonte de infecção de MRSA é bem estabelecido no ambiente 

hospitalar, porém, ainda é pouco conhecido na comunidade. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar a ocorrência de MRSA nas narinas de estudantes da área da saúde e determinar a 

caracterização fenotípica e molecular dos isolados. O material nasal de cada voluntário foi 

coletado com auxílio de “swab”. O isolamento primário foi feito pelo plaqueamento em ágar 

manitol salgado antes e após enriquecimento em caldo nutriente contendo 7,5% de cloreto de 

sódio. Para todos as cepas de S. aureus foram realizados testes de sensibilidade aos 

antimicrobianos e detecção do gene mecA. Das cepas MRSA foi feita a caracterização do 

SCCmec e a tipagem molecular pela metodologia RAPD (Random Amplified Polymorphic 

DNA). De um total de 465 voluntários foram isoladas 249 cepas de S. aureus. Dez destas 

cepas (2,2%) apresentaram CIM ≥4µg/ml para oxacilina e possuíam o gene mecA sendo 

consideradas MRSA. A tipagem de SCCmec caracterizou 2 cepas com SCCmec tipo II e 8 

cepas com tipo IV sendo 6 IVa e 2 IVc. Seis clones distintos foram observados pela tipagem 

molecular. Em conclusão a detecção de portadores nasais de S. aureus e MRSA entre 

estudantes da área da saúde foi considerada alta e a presença de variantes de SCCmec do tipo 

II, IVa e IVc em cepas comunitárias enfatizam a necessidade de monitoramento contínuo 

deste importante patógeno. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Serious infections caused by Staphylococcus aureus resistant to oxacillin (Methicillin-

Resistant Staphylococcus aureus – MRSA)have increased in the last decade. The role of nasal 

colonization as a source of MRSA infection is well established at the hospital, however, is 

still little known in the community. The purpose of this study was to evaluate the prevalence 

of MRSA on the nostrils of the students of health area and to define the phenotypic and 

molecular characterization of the isolates. The nasal material of each volunteer had been 

collected with the support of a “swab”. The primary isolation has been made by the plating on 

mannitol salt ágar before and after the enrichment on nutrient broth containing 7,5% sodium 

chloride. For all isolates of S. aureus they have been performed tests of susceptibility to 

antimicrobials and detection of the gene mecA. MRSA strains were characterized according to 

the SCCmec and themolecular typing by RAPD method (Random Amplified Polymorphic 

DNA). From a total of 465 volunteers, it was isolated 249 strains of S. aureus. Ten of these 

isolated  

(2,2%) presented MIC ≥ 4µg/ml and they had the mecA gene, then they were considered 

MRSA. The typing of SCCmec characterized two strains ofthe type II of SCCmec and 8 

strains with the type IV, which 6 of them was IVa and 2 IVc. Were detected, and they 

represent 6 different clones. In conclusion the nasal carriers of S. aureus and MRSA between 

students in the health area were considered high and the presence of the SCCmec variants of 

type II, IVa and IVc in community strains emphasize the necessity of continuous monitoring 

of this important pathogen.   

 

 

 


