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RESUMO

FUKUYA, M. H.  Avaliação de multirresistência de Staphylococcus aureus isolados 
de amostras de leite provenientes de vacas em assentamentos da região do Pontal 
do Paranapanema-SP. 2021. 44 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

O estudo teve como objetivo investigar a presença de genes de resistência à meticilina, 

mecA e mecC, em Staphylococcus aureus isolados de leite de vacas em assentamentos 

na região do Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo. A pesquisa iniciada pelo 

projeto Fapesp 2017/12271, avaliou a cadeia do leite em assentamentos do pontal do 

Paranapanema,  utilizando-se  do  leite  colhido  de  724  animais  provenientes  de  8 

assentamentos  e  181  propriedades  da  região,  tendo  isolado  bactérias,  e  o  presente 

estudo utilizou-se de 100 amostras isoladas positivas para Staphylococcus aureus. Esta 

bactéria é  responsável  por  causar  prejuízo  na  produção  leiteira,  como  causador  de 

mastite, assim como no impacto na saúde pública humana. Ela está presente em quase 

todo o ambiente natural, e é considerada parte da flora comum do ser humano. O mais 

preocupante é a resistência que esta bactéria vem desenvolvendo aos antibióticos ao 

longo dos tempos. Nos últimos anos as cepas de  Staphylococcus aureus resistentes à 

meticilina, SARM ou em inglês MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), vêm 

desafiando a área da Saúde Pública.  Os oito assentamentos visitados foram analisados 

previamente em relação a manejo, higiene na ordenha e características dos animais, e 

posteriormente  as  amostras  de  leite  foram  submetidos  à  investigação  dos  micro-

organismos responsáveis pela mastite na região, bem como à avaliação da contagem de 

células somáticas. Após o crescimento de bactérias presentes no leite, em placas de ágar 

sangue,  realização  de  técnica  bacterioscópica  de  Gram,  teste  de  sensibilidade 

antimicrobiana  in  vitro,  e  isolamento  de  Staphylococcus  sp, estas amostras  foram 

submetidas à técnica de MALDI-TOF MS, para isolamento de cepas de Staphylococcus 

aureus.  Dentre as amostras isoladas de  Staphylococcus aureus, 100 foram destinadas 

para a pesquisa da presença do gene de resistência à meticilina,  mecA, e  mecC,  pela 

técnica de PCR (polymerase chain reaction),  que amplifica um segmento de DNA de 

interesse, produzindo milhões de cópias.  Não foram encontrados resultados positivos nas 

amostras  testadas,  fato  epidemiologicamente  relevante  para  a  região  do  Pontal  do 

Paranapanema, considerando-se o aumento gradativo da resistência dos microrganismos 

aos antimicrobianos usados na prática clínica. Os genes mecA ou mecC geralmente estão 

associados  ao  MRSA,  e  para  que  a  resistência  bacteriana  e  transmissão  entre  as



espécies possam ser monitoradas, a caracterização genotípica é importante. Para tanto,

este trabalho buscou entender a ocorrência de genes de multirresistência nos isolados

com essas características,  buscando obter  a  presença dos genes  mecA e mecC  em

rebanhos da região, nas amostras obtidas na região do Pontal do Paranapanema, a fim

de associar com o tipo de manejo adotado.  O estudo da resistência de bactérias em

produções leiteiras no Brasil ainda é escasso e merece um maior incentivo, considerando-

se que os produtos de origem animal  podem ser uma porta de entrada destes micro

organismos  no  homem.  Este  estudo  focou  na  categoria  de  pequenos  produtores,  os

assentados, e a ausência de genes mecA ou mecC nas amostras isoladas, podem indicar

uma  alternativa  para  a  produção  leiteira  de  qualidade,  influenciados  pelos  fatores

tamanho do rebanho e o tipo de manejo.

Palavras chave: Saúde pública. Amostras. Meticilina. MecA. MecC.



ABSTRACT

FUKUYA, M. H. Multidrug resistance evaluation of Staphylococcus aureus isolated 
from milk samples from cows in settlements in the Pontal do Paranapanema-SP. 
2021. 44 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

This study investigated the presence of methicillin-resistant genes, mecA and mecC, in 

Staphylococcus aureus isolated from milk samples from cows in settlements in the region 

of Pontal do Paranapanema, in the state of São Paulo. The initial research by the Fapesp 

2017/12271 project evaluated the milk chain in settlements in Pontal do Paranapanema, 

using milk collected from 724 animals from 8 settlements and 181 properties from the 

region, and isolated bacteria. The present study used 100 isolated samples positive for 

Staphylococcus  aureus.  This  bacteria  is  responsible  for  causing  damage  to  milk 

production due to mastitis and impacts human public health. It is present in almost every 

natural  environment  and  is  part  of  the  common  flora  in  humans.  This  bacteria  has 

developed resistance to antibiotics over time, which is concerning. In recent years, strains 

of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA have challenged Public Health. The 

eight settlements visited were previously analyzed regarding handling, milking hygiene, 

and characteristics of the animals. Later, the milk samples were investigated and searched 

for microorganisms responsible for mastitis and evaluated for somatic cell counts. After the 

growth of bacteria present in milk on blood agar plates, bacterioscopic Gram technique, in 

vitro antimicrobial sensitivity test, and isolation of Staphylococcus sp, the MALDI-TOF MS 

technique was applied to these samples to isolate the strains of Staphylococcus aureus. 

Among the isolated samples of Staphylococcus aureus, 100 were used to search for the 

presence of the methicillin resistance gene, mecA, and mecC, using the PCR (polymerase 

chain  reaction)  technique,  which  amplifies  a  segment  of  DNA  of  interest,  producing 

millions  of  copies.  There  were  no  positive  results  in  the  samples  tested,  which is  an 

epidemiologically relevant fact for the reigion of Pontal do Paranapanema, considering the 

gradual  increase in the resistance of  microorganisms to  antimicrobials  used in  clinical 

practice.  Genotypic  characterization  is  vital to  monitor  bacterial  resistance  and 

transmission between species because the mecA or mecC genes are usually associated 

with  MRSA.  Therefore,  this  study  tried  to  understand  the  occurrence  of  multiresistant 

genes in the isolated samples, seeking to obtain the mecA and mecC genes in herds from 

the region to associate with the type of management adopted. Products of animal origin 

can be a gateway for these microorganisms into humans. The study of bacterial resistance 

in  dairy  production  in  Brazil  is  still  scarce  and  deserves  further  research.  This  study



focused on the category of small producers, the settlers. The absence of mecA or mecC

genes  in  the  isolated samples  may  suggest  an  alternative  for  quality  milk  production,

influenced by the herd size and type of management.

Keywords: Public health care. Samples. Methicillin. MecA. MecC.



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Staphylococcus  aureus  resistente  à  meticilina.  Fonte  de  imagem:
Healthinnovations...................................................................................21

Figura 2 – Infecção  cutânea  fonte:
https://www.cdc.gov/mrsa/pdf/MRSA_ProviderBrochureF.pdf..............23

Figura 3 - Colônias de Staphylococcus sp ............................................................27

Figura 4 - Gel com os resultados de ausência do gene mecC..............................34

Figura 5 - Gel com os resultados de ausência do gene mecA..............................35

https://www.cdc.gov/mrsa/pdf/MRSA_ProviderBrochureF.pdf


LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Número  de  animais  (n=724)  e  propriedades  (n=181)  por

assentamento que foram vistiados nos diferentes municípios da

região  do  Pontal  do  Paranapanema,  Estado  de  São  Paulo,

Brasil, 2020........................................................................................25

Tabela 2 - Quantidade de amostras positivas para Staphylococcus aureus

em cada assentamento da região do Pontal do Paranapanema,

Estado de São Paulo, Brasil, 2020 ...................................................26



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ...........................................................................................................15

2 REVISÃO DE LITERATURA......................................................................................18

2.1 MASTITE.....................................................................................................................18

2.2 Staphylococcus aureus...............................................................................................20

2.2.1 O uso irracional de antibióticos e a problemática da resistência.......................23

3 MATERIAIS E MÉTODOS..........................................................................................25

3.1 ÁREA DE ESTUDO E AMOSTRAS............................................................................25

3.2 ORIGEM DOS ISOLADOS DE Staphylococcus aureus.............................................26

3.3 IDENTIFICAÇÃO DOS ISOLADOS UTILIZANDO A TÉCNICA MALDI-TOF MS......28

3.4 METODOLOGIA DA EXTRAÇÃO DO DNA................................................................29

3.5 PESQUISA DO GENE DE RESISTÊNCIA À METICILINA PELA TÉCNICA PCR....29

3.5.1 Gene mecA.................................................................................................................29

3.5.2 Gene mecC................................................................................................................30

3.5.3 Eletroforese em gel de agarose..............................................................................31

4 RESULTADOS............................................................................................................32

5 DISCUSSÃO...............................................................................................................35

REFERÊNCIAS...................................................................................................................39



15

1 INTRODUÇÃO

O ser humano é o único animal mamífero que continua consumindo leite de outras

espécies animais, após o desmame, no decorrer de sua vida adulta. A produção leiteira é

de  grande  importância  econômica  mundial,  e  fomenta  o  grande  avanço  deste  setor

agropecuário brasileiro baseado em sistemas de agricultura familiar (MAIA et al., 2013).

Os dados atuais sobre a produção de leite de vaca no país demonstram um aumento

considerável no primeiro trimestre de 2020, em relação aos anos anteriores, totalizando

mais de 6 mil litros de leite cru (IBGE 2020). O leite é utilizado na culinária e na produção

de outros produtos de consumo industrializados.

Existe  uma distribuição da produção  leiteira  por  todo  o  território  nacional,  com

grandes  produtores  e  alto  investimento  tecnológico  nas  regiões  leiteiras  tradicionais

localizadas nos estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Paraná, mas existem ainda

em algumas regiões do Brasil, produção de leite que carece de tecnologia de ponta, e

infelizmente  algumas  enfermidades  podem  acometer  as  vacas  leiteiras,  causando

prejuízos para a cadeia produtiva do leite, levando a uma diminuição da produção. Apesar

das  doenças  das  vacas  leiteiras  acometerem  mais  frequentemente  os  animais  de

produção  intensiva,  são  os  pequenos  produtores  e  famílias  que  dependem  da

comercialização de seus produtos,  e enfrentam barreiras para superar as dificuldades

para obtenção de espaço no mercado (MENEGHATI et al., 2017). A agricultura familiar

brasileira  é  de  suma  importância,  sendo  responsável  pela  produção  de  70%  da

alimentação da população (SABOURIN, 2007). No Brasil existem 1.110.753 de famílias

assentadas,  sendo  que  18.932  famílias  localizam-se  no  estado  de  São  Paulo

(DATALUTA, 2014). Estes assentamentos são responsáveis pela geração de postos de

trabalho, e proporcionam desenvolvimento econômico para a região na qual está inserida.

A contribuição brasileira para a produção mundial de leite, chega a aproximadamente 33,6

bilhões de litros anuais,  e o rebanho leiteiro é o segundo maior do mundo, perdendo

apenas para a Índia. O estado de Minas Gerais contribui como a principal bacia leiteira do

país, respondendo por 26% do volume nacional, e o estado de São Paulo aparece como

terceiro maior produtor de leite, segundo o ranking Top 100 2020, realizado pela Milk

Point, portal sobre o mercado lácteo no Brasil (SILVA, 2020).  

Os assentamentos do Pontal do Paranapanema contribuem com a produção de

alimentos  e  com  a  atividade  agropecuária  mais  importante  da  região  (LEAL,  2015).

Aproximadamente 80% da produção de leite do Pontal é comercializada com laticínios
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particulares  da  região  ou  de  estados  vizinhos,  com  produção  média  de  500

litros/produtor/mês  (ALEMAN,  2016).  Entretanto,  observa-se  uma infraestrutura

deficitária nas propriedades, ausência de melhoramento genético dos animais e falta

de  suporte  veterinário,  o  que  contribui  negativamente  para  a  produtividade

(ANUALPEC, 2005). 

A mastite é uma das doenças que mais causa prejuízos na pecuária leiteira,

pois ocasiona queda da produção, gastos com mão de obra e medicamentos, perda

da qualidade do produto, e reposição precoce de fêmeas (DANTAS et al., 2010).

Apesar  da  adoção de práticas  de manejo  para  minimizar  a  ocorrência  de

mastite,  o  Staphylococcus  aureus,  é  um  dos  principais  agentes  causadores  de

mastite  inaparente.  Tal  afirmação  pode  ser  deduzida  por  meio  de  estudos

realizados, dentre os quais podemos citar a Região Sudoeste do Paraná, em que os

casos  de  mastite  eram  provocados  principalmente  por  quatro  tipos  de  agentes

etiológicos:  Staphylococcus  sp.,  Enterobactérias,  S.  aureus  e  Pseudomonas  sp

(BETTANIN et al., 2019). Outro estudo verificou a frequência de mastite inaparente

em oito rebanhos localizados na região Sul do Rio Grande do Sul e a relação da

enfermidade  com  a  presença  de  S.  aureus.  A  presença  de  Staphylococcus

coagulase positiva foi identificada em 12,6% dos animais com mastite inaparente.

Nesses  mesmos  animais,  a  bactéria  identificada  como  S.  aureus foi  o  agente

etiológico  presente  em  17,6%  dos  casos  (BANDEIRA  et  al.,  2013).  Além  da

importância  veterinária,  o  Staphylococcus  aureus possui  implicações  na  saúde

humana,  devido  ao  uso  extensivo  de  antibióticos  no  tratamento  e  controle  de

doenças, impacta no fator da resistência, e ainda trata-se de bactéria  comensal de

diversas  espécies  de  mamíferos,  além do  fato  de  ser  facilmente  encontrada  no

ambiente.  É  uma  bactéria  ubíqua,  por  vezes  não  devidamente  relacionada  às

diversas enfermidades que podem causar, as quais vão desde infecções de pele até

sepse.  Fatores  como  virulência  e  estado  imune  do  hospedeiro  determinam que

portadores saudáveis da bactéria tornem-se doentes (OLIVEIRA et. al., 2016).

 A razão da eleição desta bactéria como objeto deste estudo, foi devido à sua

relevância no prejuízo que causa na produção leiteira,  assim como no problema

global de saúde pública, pela infecção por MRSA. A bacteremia por S. aureus pode

causar  infecções  como  pneumonia,  osteomielite,  endocardite,  miocardite,
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pericardite,  endocardite infecciosa ou sepse, e exibe altas taxas de morbidade e

mortalidade (HASSOUN et al., 2017).

Os S. aureus frequentemente presentes na pele e narina de seres humanos

hígidos podem se tornar um patógeno oportunista e estes podem se infectar com

estirpes tipicamente relacionadas aos bovinos. A maior preocupação em relação à

saúde humana existe em torno de Staphylococcus aureus resistente a meticilina ou

MRSA  (do  inglês  “methicillin  resistant  Staphylococcus  aureus”),  principal

responsável por infecções hospitalares e também causa de alta mortalidade fora do

ambiente  nosocomial  (JAMALUDDIN  et.al.,  2008). Em se  tratando  de  casos  em

gado bovino,  há pouca informação disponível,  somente relatos de isolamento de

MRSA  em  vacas  com  mastite,  e  colonização  de  28%  de  vitelos  na  Holanda

(WEESE; DUIJKEREN, 2010).

A importância de Staphylococcus aureus no cenário das infecções mamárias

em bovinos e na saúde pública explica o grande interesse nos estudos sobre a

diversidade  genética  deste  micro-organismo,  devido  ao  seu  potencial  de

disseminação  zoonótica.  A  aplicação  de  técnicas  moleculares  têm  contribuído

significativamente para a identificação, caracterização e definição da distribuição de

isolados de S. aureus. No entanto, é importante aliar tal informação a características

fenotípicas  de  modo  a  determinar  quais  delas  podem  estar  relacionadas  às

diferenças genotípicas (MEHROTRA,  et.al.,  2000). Assim é necessário caracterizar

não só  a  diversidade molecular  de  S.  aureus  em uma região  como também de

caracterizar genotipicamente os isolados. A descrição do perfil de resistência é uma

forma  de  fazer  isso.  O  uso  indiscriminado  de  antibióticos  contribui  para  que  o

mecanismo  natural  de  adaptação  dos  microrganismos  atue,  aumentando  a

resistência bacteriana. Resistência que pode resultar da troca de material genético

entre organismos resistentes e não resistentes (BARBERATO-FILHO Silvio  et.al.,

2020). O interesse, sobretudo neste estudo, é de investigar a presença de genes

mecA e mecC, MRSA nos isolados de mastite bovina no Pontal do Paranapanema e

identificar possíveis novos perfis e conhecer a distribuição destes isolados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA

A mastite  bovina  é  considerada  a  enfermidade  de  grande  impacto  na  pecuária

leiteira mundial, e é de importância em diversas áreas da medicina veterinária como,

por exemplo, clínica de ruminantes, doenças infecciosas, farmacologia, tecnologia

de  produtos  de  origem animal  e  inspeção  de  alimentos,  assim como na  Saúde

Pública  humana.  Apesar  da  adoção  de  práticas  de  manejo  para  minimizar  a

ocorrência  desta,  os  resultados  não  são  satisfatórios  para  o  controle  de

Staphylococcus aureus, um dos  principais agentes causadores de mastite bovina

(MENDONÇA, 2008). Além da importância veterinária, o S.aureus causa implicações

na saúde humana. Devido ao uso extensivo de antibióticos no tratamento e controle

de doenças, esta bactéria  comensal de diversas espécies de mamíferos, também

encontrada no ambiente, passou a ser considerada bactéria ubíqua, pelo grau de

resistência  adquirida,  por  vezes  não  devidamente  relacionada  às  diversas

enfermidades que podem causar, as quais vão desde infecções de pele até sepse.

Fatores como virulência e estado imune do hospedeiro determinam que portadores

saudáveis  da  bactéria  tornem-se  doentes.  Outros  fatores  como  a  resistência  a

antimicrobianos  podem dificultar  o  tratamento  e  serem relevantes  no  âmbito  da

saúde pública (OLIVEIRA et.al., 2016).

2.1 MASTITE

 

Mastite  é  definida  como  um  processo  inflamatório  da  glândula

mamária, resultante de trauma físico, químico, ou infecção por bactéria, fungos ou

vírus. A invasão da glândula mamária por microrganismos pode resultar em mastite

aguda que pode desenvolver a forma crônica da doença. Em sua forma aguda, há

inflamação de ao menos um quarto mamário e alteração na aparência do leite, os

sinais clínicos são evidentes, como edemas, dor, febre decorrente da infecção, e na

sua forma inaparente, apesar de presente a infecção, não há alterações visíveis

tanto  no  animal  como  no  leite  (BLOWEY;  EDMONSON,  2010)  e  muitas  vezes

passam  despercebidas  (JONES  GM,  2009).  As  mastites  causadas  por

Staphylococcus aureus,  geralmente são as mastites inaparentes.  Com a melhoria

das técnicas de manejo do gado leiteiro e a redução da exposição aos patógenos
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ambientais,  a  higiene  aplicada  na  ordenha,  houve  considerável  diminuição  de

ocorrência da mastite, mas a infecção intramamária continua sendo um desafio na

cadeia produtiva do leite.

A  origem  da  contaminação  pode  ser  proveniente  do  ordenhador  ou  da

ordenhadeira,  pela  falta  de  higiene,  e  que  poderão  infectar  a  glândula  mamária

através de lesões dos tetos e úbere  (OLIVEIRA et  al.,  2012).  Muitos  patógenos

causadores de mastite  são mencionados na literatura, tais  como  Staphylococcus

aureus, Staphylococcus  sp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,

Streptococcus  uberis,  Arcanobacterium  pyogenes,  Peptoniphilus  indolicus,

Mycoplasma spp., Klebsiella spp., Corynebacterium bovis, Escherichia coli, Serratia

mascescens, Stapylococcus coagulase negativo, Enterobacter aerogenes (BRABES

et al., 1999; LANGONI et al., 2011).

A presença do Staphylococcus aureus no hospedeiro humano não provoca

lesões  aparentes,  podendo  a  colonização  determinar  uma  situação  de  portador

assintomático ou sintomático, dependendo da queda da imunidade ou ruptura da

barreira  cutânea.  (ALTEMEIER,  CULBERTSON  e  VETO,  1955,  GELATTI  et  al.

2009).  Sabe  se  que  esta  bactéria  é  considerada  parte  da  flora  natural  do  ser

humano, e que a relação entre a colonização e infecção ainda não é compreendida

em sua totalidade, mas que está associada a fatores intrínsecos do hospedeiro e

principalmente  à  virulência  da  cepa  de  Staphylococcus  aureus em  questão.

(GORWITZ, 2008)

O desconforto causado ao animal acometido de mastite,  devido às dores

provocadas no teto e no úbere, acarretam uma diminuição do índice de bem-estar

que refletem em diminuição de apetite,  perda de peso, aumento em gastos com

medicamentos  ou  mudanças  de  manejo,  resultando  numa redução  na  produção

leiteira (JONES et al., 2009).

 Estes não são os únicos, são muitas as estirpes resistentes que acometem

tanto humanos como animais, causando grave problema de saúde pública (BOTH,

2018).

Estudos moleculares são importantes para o conhecimento da diversidade

genética  dos  agentes  causadores  de  mastite.  A  resistência  aos  Beta-lactâmicos

meticilina,  cefoxitina  e  oxacilina  está  entre  as  formas  mais  preocupantes
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(LOCATELLI  et al.,  2017; HACHIYA, 2017; WETERINGS, 2017), pois a droga de

eleição de animais de produção contra cepas produtoras de penicilinases, seria a

meticilina.  Ainda são escassos no Brasil  relatos de isolados MRSA de leite  com

mastite. Em 2014, a World Health Organization, proibiu o uso de carbapenêmicos

em animais de produção, a fim de evitar uma maior incidência de MRSA.

Em maio de 2015, a 68ª Assembleia Mundial da Saúde adotou o plano de

ação  global  sobre  resistência  antimicrobiana,  e  as  diretrizes  da  OMS  foram

publicadas  em  2017,  recomendando  a  restrição  do  uso  de  antimicrobianos  de

importância médica na promoção do crescimento e na prevenção e tratamento de

doenças infecciosas em animais destinados à produção de alimentos (Word Health

Organization 2017).

2.2 Staphylococcus aureus

A bactéria  Staphylococcus  aureus é  a  mais  frequentemente  isolada  nos

casos de mastite no Brasil (CASTELANI et al., 2013) e no mundo (FERGUSON ET

AL.,  2007;  DUFOUR et  al.,  2011),  pertence  ao  grupo  dos  cocos,  é  anaeróbica

facultativa,  Gram-positiva e catalase-positiva,  e  em ágar  sangue produz colônias

opacas  e  brilhantes  de  coloração  branco  acinzentada  e  hemólise  incompleta,

podendo apresentar pigmento amarelado.  Possui  diâmetro de 0,5 a 1,5 µm; não

esporulada,  geralmente  sem cápsula  e  imóvel;  pode  apresentar-se  na  forma de

cocos isolados, pareados, em cadeias curtas ou agrupados em formado de cacho de

uvas (KONEMAN et al., 2008; TRABULSI et al., 2005). O prefixo “Staphylo” descreve

o arranjo das células em “cacho”, e a junção com o termo “coccus”  indica que têm a

forma de esferas. O epíteto em latim aureus, que especifica a bactéria, significa a

cor ouro de muitas colônias.
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Figura 1 -  Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Fonte de imagem: Healthinnovations

Em um estudo realizado em onze propriedades leiteiras do estado de São

Paulo, dentre as amostras de leite colhidas de vacas sadias e vacas com mastite,

foram encontradas bactérias do gênero Staphylococcus sp em ambas, sendo que a

prevalência foi de 22,5% e 27,4% respectivamente. Entre as espécies isoladas, a

Staphylococcus  aureus  apresentou  diferença  significativa  entre  os  dois  grupos,

sendo prevalente nas amostras de vacas com mastite, 17,5% em relação a 1,6%

nas amostras de vacas sadias (RALL et al., 2014). 

 O S. aureus frequentemente presente na pele e narina de seres humanos

hígidos pode se tornar  um patógeno oportunista  e estes  podem se infectar  com

estirpes tipicamente relacionadas aos bovinos. A maior preocupação em relação à

saúde humana existe em torno de Staphylococcus aureus resistente a meticilina ou

MRSA  (methicillin  resistant  Staphylococcus  aureus),  principal  responsável  por

infecções  hospitalares  e  também  causa  de  alta  mortalidade  fora  do  ambiente

nosocomial (JAMALUDDIN et.al., 2008).

A importância de  Staphylococcus aureus  no cenário das infecções mamárias em

bovinos  e  na  saúde  pública  explica  o  grande  interesse  nos  estudos  sobre  a

diversidade genética deste micro-organismo, devido ao potencial de disseminação

zoonótica  do  S.  aureus..  A  aplicação  de  técnicas  moleculares  tem  contribuído

significativamente para a identificação, caracterização e definição da distribuição de

isolados de S. aureus.  (MEHROTRA, et.al., 2000). Assim é necessário caracterizar

não só  a  diversidade molecular  de  S.  aureus  em uma região  como também de
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caracterizar genotipicamente os isolados. A descrição do perfil de resistência é uma

forma  de  fazer  isso,  investigando-se  a  presença  de  MRSA  nos  isolados,

considerando-se  que  os  animais  destinados  à  produção  de  alimentos  estão

envolvidos na transferência de cepas entre animais e humanos (VANDERHAEGHEN

et al., 2010). 

Em se tratando de pecuária, o Staphylococcus aureus resistente à meticilina

(MRSA) disseminou-se na produção de alimentos, colocando em risco os criadores,

trabalhadores de abatedouros e  veterinários,  em constante  contato  com animais

portadores de MRSA (HUIJSDENS et al., 2006).

Considerando-se  que  o  leite  é  uma fonte  de  proteína  animal  e  alimento

humano importante, é preocupante o fato da presença de  Staphylococcus aureus,

ainda que ínfima, no leite de vacas sadias. Ainda, uma vez presente no rebanho,

muito  difícil  é  sua  eliminação,  pois  gera  infecções  crônicas,  muitas  vezes

subclínicas,  com  resistência  aos  antibióticos,  com  dificuldade  de  diagnóstico  e

tipagem do microrganismo (GEORGE et al., 2007).

Os danos causados aos humanos, pelos Staphylococcus aureus, vão desde

simples “espinhas e furúnculos” a infecções graves, como pneumonias, meningites,

endocardites,  septicemias,  e outras (SANTOS, 2007),  normalmente associados a

pacientes  com  imunidade  comprometida  por  outras  patologias  ou  condições

fisiológicas como idade precoce ou avançada. (BROOKS et al., 2001).

Figura 2 – infecção cutânea fonte - https://www.cdc.gov/mrsa/pdf/MRSA_ProviderBrochureF.pdf

É uma bactéria considerada como principal agente etiológico de infecções

nosocomiais e comunitárias, podendo ser encontrada na pele e nas fossas nasais de

indivíduos  humanos  saudáveis  (SANTOS,  2007).  Além  das  narinas,  pode  ainda
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colonizar  a  garganta,  intestinos,  região  perineal,  trato  urinário,  regiões  umbilical,

axilar e interpododáctila, e pela sua capacidade de resistir ao frio e à dessecação,

consegue permanecer viável em partículas de poeira (CAVALCANTI et al., 2006).

2.2.1O uso irracional de antibióticos e a problemática da resistência

Tanto  na  área  veterinária  como  na  área  médica  humana,  o  uso

indiscriminado de antimicrobianos passou a ser um fator determinante no surgimento

de microrganismos multirresistentes, favorecendo o aparecimento de cepas de  S.

aureus resistentes, sendo um exemplo a resistência à meticilina (MRSA) e outro à

vancomicina (VRSA).

As  cepas  de  Staphylococcus  aureus resistentes  à  meticilina,  SARM  ou

MRSA  surgem  como  vilões  nos  últimos  anos,  responsáveis  por  infecções

nosocomiais. (HERNANDEZ VADELL et al., 2003).

Existem  relatos  de  ingestão  de  alimentos  contaminados  com  S.  aureus

causando intoxicação, provocando sintomas como vômito,  diarreias e inapetência

(KAPPELI et al., 2019).

O uso abusivo de antimicrobianos pode ser observada através da emergência

de  cepas  de  pneumococos  multirresistentes  associadas  ao  uso  abusivo  de

penicilinas,  dificultando o  tratamento  adequado para  a  infecção (ANVISA,  2004).

Sendo  o  S.  aureus,  o  patógeno  mais  ocorrente  em  mastite  bovina,  a  principal

preocupação em relação à resistência aos antimicrobianos é referente à meticilina,

mediada pelo gene mecA. A meticilina é um antibiótico beta-lactâmico que se liga às

proteínas que participam da síntese da parede celular (PLP – proteínas de ligação à

penicilina),  resultando  em  lise  bacteriana.  Cepas  de  S.  aureus  resistentes  à

meticilina, possuem o gene mecA, que codifica a proteína de ligação á penicilina 2a

(PLP 2a) (CHAMBERS H.F, 1997).

Utsui e Yokota descreveram em 1985 um gene responsável pela resistência

à meticilina, dentro da célula bacteriana, o SCCmec – staphylococcal cromossomal

cassete  e  codifica  para  uma  proteína  modificada  com  baixa  afinidade  aos

antibióticos betalactâmicos como as penicilinas e cefalosporinas, PBP2’ ou PBP2a –

penicillin binding protein. (CHAMBERS H.F, 1997)
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Até o início da década de 60, as infecções causadas por  Staphylococcus

aureus eram facilmente tratadas com a penicilina. Mas começaram a surgir cepas

resistentes e a alternativa foi a criação da meticilina, uma penicilina semissintética,

resistente às beta-lactamases produzidas pelo Staphylococcus aureus. Ainda assim,

surgiram as cepas capazes de inativar todos os antimicrobianos beta-lactâmicos.

(GELATTI et al., 2009) O combate às infecções hospitalares por cepas MRSA ficou

então restrito aos glicopeptídeos, como a vancomicina e a teicoplanina. (SANTOS et

al.,  2007).  Essa  bactéria  ainda  possui  a  capacidade  de  produzir  colonização

intermitente que pode evoluir  para infecção com diferentes graus de severidade,

além de haver evidências de que alguns isolados MRSA podem ser resistentes a

outros  antibióticos  como  a  tetraciclina,  cloranfenicol,  lincosamidas,  macrolídeos,

aminoglicosídeos e até mesmo as quinolonas. (CASTRO-OROZCO et al., 2010). Por

este motivo passamos a investigar a presença de genes mecA e mecC, MRSA nos

isolados de mastite bovina no Pontal do Paranapanema para identificar possíveis

novos perfis e conhecer a distribuição destes isolados.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 ÁREA DE ESTUDO E AMOSTRAS

O projeto Fapesp 2017/12271-0, que teve como objetivo avaliar a cadeia do

leite em assentamentos do pontal do Paranapanema, região oeste do Estado de São

Paulo realizou estudos em oito assentamentos: Porto Maria (Rosana), Padre Josimo

(Teodoro  Sampaio),  Santa  Rosa  (Euclides  da  Cunha),  Asa  Branca  (Mirante  do

Paranapanema), São Paulo (Presidente Epitácio), Yapinari (Presidente Venceslau),

Quatro Irmãs (Presidente Bernardes) e Santa Rosa 1 (Mirante do Paranapanema). O

universo  de  pesquisa  inicial  abrangeu  181  propriedades  distribuídas

proporcionalmente na região, e a coleta de amostras provenientes de quatro animais

em cada lote, totalizando 724 animais. As amostras de leite para investigação dos

micro-organismos responsáveis pela mastite na região, bem como a avaliação da

contagem de células somáticas, foram realizadas considerando-se a relação entre

saúde  animal  e  desenvolvimento  territorial  rural  para  a  qualidade  de  vida  nos

assentamentos rurais do Pontal do Paranapanema, partindo-se da importância da

pecuária leiteira. (ALEMAN, 2016). 

Foi objeto deste estudo, 100 amostras de isolados de Staphylococcus aureus

coletados do leite de vacas, provenientes do referido projeto Fapesp 2017/12271-0,

pertencentes a criadores oriundos da agricultura familiar de assentamentos rurais,

conforme distribuição apresentada abaixo (Tabela 1). 

Tabela 1 – Número de animais (n=724) e propriedades (n=181) por assentamento que foram
vistiados nos diferentes municípios da região do Pontal do Paranapanema, Estado de São Paulo,
Brasil, 2020

Município Assentamento Nº de

propriedades

Nº de animais

Ribeirão dos Índios Yapinary 22 88
Presidente Epitácio São Paulo e Porto Velho 33 132
Mirante do Paranapanema Santa Rosa 1 20 80
Mirante do Paranapanema Asa Branca 16 64
Presidente Bernardes Florestan Fernandes 9 36
Sandovalina Bom  Pastor  e  Dom  Tomás

Balduino

32 128

Euclides da Cunha Paulista Santa Rosa e Rancho Grande 19 76
Mirante do Paranapanema Porto Maria e Nova Pontal 30 120

Fonte: REYES (2020)
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Destas propriedades, foram testadas 2.432 amostras microbiológicas de leite,

dos 724 animais, que multiplicados por 4 tetos resultam em 2.896 tetos, e portanto

houve descarte  de algumas amostras para teste,  com resultado final  de 26,27%

Staphylococcus sp,  12,58% de Bacillus sp e 3,82% de Corynebacterium sp, dentre

as principais bactérias isoladas do gênero  Staphylococcus sp,  cem amostras com

resultado positivo para Staphylococcus aureus.

A quantidade de amostras conforme tabela a seguir, foram provenientes das

propriedades dos assentamentos São Paulo, Santa Rosa,  Bom Pastor,  Florestan

Fernandes e Porto Maria.

Tabela 2 – Quantidade de amostras positivas para Staphylococcus aureus 

em cada assentamento da região do Pontal do Paranapanema, Estado de 

São Paulo, Brasil, 2020 

Assentamento Total de amostras
São Paulo 38
Santa Rosa 6
Bom Pastor 17
Florestan Fernandes 5
Porto Maria 34
Fonte: REYES (2020)

3.2 ORIGEM DOS ISOLADOS DE Staphylococcus sp

Após realização de questionário para coleta de dados epidemiológicos e zootécnicos

de cada propriedade, realização de exame clínico da glândula mamária conforme

descrito  por  Birgel  (2004),  realização  de  prova  do  CMT,  e  tetos  limpos,  foram

coletados 10 ml  de leite,  para exame microbiológico (ALEMAN, 2020).  O exame

bacteriológico foi resultado da cultura de 10 μL de leite em ágar sangue de carneiro

5% desfibrinado à temperatura de 37 °C por 24 a 48 horas. As colônias isoladas no

ágar sangue foram identificadas de acordo com a sua morfologia, o seu tamanho, a

sua pigmentação característica e presença ou não de hemólise, pelo teste de Gram,

e através de testes bioquímicos (BRITO et al., 1999; OLIVER et al., 2004). Após o

isolamento  das  colônias  identificadas  como  Staphylococcus  sp,  este  material  foi

congelado em caldo BHI com glicerol e em TSA 1%, à temperatura ambiente, até o

momento do uso, no presente trabalho. 
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Os  isolados  de  Staphylococcus  sp foram  semeadas  em  placa  de  Petri

contendo  meio  de  cultura  ágar  sangue,  e  mantidas  por  24  horas  em  estufa  à

temperatura de 37°C. Após a seleção de uma única colônia, esta foi  novamente

semeada em outra placa e mantida durante 24 horas em estufa à temperatura de

37°C. Após essa etapa, uma amostra da colônia foi transferida para o meio Agar

Triptona de Soja (TSA). A colônia de eleição foi então adicionada ao caldo Brain

Heart Infusion (BHI) e  mantida durante 24 horas em estufa à temperatura de 37°C.

As colônias purificadas foram então armazenadas em glicerol em criotubo a -80°C.

Figura 3  – colônias de  Staphylococcus sp isolados em meio  Agar Mueller Hinton
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3.3 IDENTIFICAÇÃO DOS ISOLADOS UTILIZANDO A TÉCNICA MALDI-TOF MS

Posteriormente,  as  colônias  de  Staphylococcus  sp.  purificadas  foram

encaminhadas  ao  laboratório  Qualileite,  submetidas  à  técnica  de

dessorção/ionização  a  laser  assistida  por  matriz  seguida  de  espectrometria  de

massas por tempo de voo onde foram identificadas as cepas de  Staphylococcus

aureus. Este tipo de análise permite diferenciar as espécies bacterianas com base

em espectros de massas formados de acordo com a razão m/z (massa/carga) e com

os  picos  que  indicam  as  quantidades  variáveis  das  proteínas  ribossomais

bacterianas. Podemos comparar os espectros de massas à impressão digital das

bactérias, que gera um espectro único e diferente dos espectros gerados por outras

espécies  bacterianas.  Cada  pico  gerado  pela  análise  de  MALDI-TOF  MS  é

comparado com um banco de dados de referência, composto por espectros de mais

de 7.300 microrganismos.

A rapidez é a principal vantagem da técnica de MALDI-TOF, na identificação

de bactérias e fungos após a amostra ser introduzida no equipamento. Devido à

rapidez desta técnica, foi possível a utilização de 100 amostras de Staphylococcus

aureus, já isolados, para a extração de DNA, e pesquisa de resistência à meticilina,

mecA e mecC. 
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3.4  METODOLOGIA DA EXTRAÇÃO

As  100  amostras  de  Staphylococcus  aureus, foram  congeladas  até  o

momento  da  extração  de  DNA.  A  porção  do  gene  (nuc)  conservado  da

termonuclease, foi o alvo da reação em cadeia pela polimerase (PCR), através do

anelamento com os primers au-F3 e au-nucR, conforme descritos por Sasaki et al.

(2010). 

3.5  PESQUISA DO GENE DE RESISTÊNCIA À METICILINA PELA TÉCNICA DE

PCR

Utilizamos a reação em cadeia da polimerase (PCR – do inglês “polymerase

chain  reaction”), que permite a amplificação  in  vitro de sequências específicas de

ácido desoxiribonucléico (DNA). A importância deste método está na capacidade de

amplificar  exponencialmente  cópias  de  DNA  a  partir  de  pouca  quantidade  de

amostra. A presença do gene de resistência à meticilina,  seguiu o método descrito

por Mehrotra, Wang e Johnson (2000). 

3.5.1 Gene MecA

Para  a  pesquisa  da  presença  do  gene  MecA,  os  reagentes  utilizados  foram

greenTaqMastermix, Taqpolimerase, DNTPs , MgCl2 e solução tampão, água milliQ,

Éprimer AuF3, Au NucR, 16SrRNA F e 16SrRNA R.

 Cada reação de amplificação foi realizada com 15 µl de solução, sendo que eram 2

µl de DNA da amostra a ser testada. Assim, a proporção obedecida foi de 7 µl de

GoTaq; 5,1 µl de água ultrapura; 0,3 µl de cada primer (senso e antisenso) e 0,15 µl

de 16SrRNA F e 16SrRNA R.

Testamos a presença dos genes mecA  nas amostras utilizadas. 

O primer mecA utilizado era composto pela seguinte sequência de nucleotídeos:

Forward: 5’ ACTGCTATCCACCCTCAAAC 3’

Reverse: 5’ CTGGTGAAGTTGTAATCTGG 3’ 

O programa do termociclador seguiu o seguinte protocolo: desnaturação inicial  à
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temperatura de 94 °C por 5 minutos; seguida de 35 ciclos de desnaturação a 94 ºC

por  2 minutos, anelamento a 52 °C por 2 minutos para o mecA, e extensão a 72 ºC

por 1 minuto, seguidos de extensão final de 72 ºC por 7 minutos para o mecA. 

3.5.2 Gene MecC

O procedimento é muito parecido ao anterior, exceto em relação ao Primer utilizado

e aos tempos a serem observados para cada etapa. Para a pesquisa da presença

do  gene  MecC,  também  foram  necessários  a  utilização  dos  reagentes

greenTaqMastermix, Taqpolimerase, DNTPs , MgCl2 e solução tampão, água milliQ,

Éprimer AuF3, Au NucR, 16SrRNA F e 16SrRNA R.

 Cada reação de amplificação foi realizada com 15 µl de solução, sendo que eram 2

µl de DNA da amostra a ser testada. Assim, a proporção obedecida foi de 7 µl de

GoTaq; 5,1 µl de água ultrapura; 0,3 µl de cada primer (senso e antisenso) e 0,15 µl

de 16SrRNA F e 16SrRNA R.

Testamos a presença dos genes mecC nas amostras utilizadas. 

O primer mecC utilizado era composto pela seguinte sequência de nucleotídeos:

Forward: 5’CATTAAAATCAGAGCGAGGC 3’

Reverse: 5’TGGCTGAACCCATTTTTGAT 3’

O programa do termociclador seguiu o seguinte protocolo: desnaturação inicial  à

temperatura de 94 °C por 5 minutos; seguida de 35 ciclos de desnaturação a 94 ºC

por meio minuto para o mecC, anelamento a 52 °C por meio minuto para o mecC, e

extensão a 72 ºC por 1 minuto, seguidos de extensão final de 72 ºC por 10 minutos

para o mecC. 
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3.5.3  Eletroforese em gel de agarose

Os amplificados resultantes foram analisados após eletroforese em gel de agarose

1,5 % com adição de SYBR Safe DNA Gel Stain (Thermo Scientific®) e visualizados

sob luz ultravioleta. Um controle negativo sem a adição da amostra de DNA, um

controle negativo da extração (TE pH 8,0) e um controle positivo (S. Aureus ATCC

25923)  foram utilizados em todas as reações.

O  controle  positivo  para   Staphylococcus  aureus  ATCC  25923  foi  cedido  pelo

professor Marcos Bryan Heinemann, do departamento VPS – Medicina Veterinária

Preventiva e Saúde Animal da USP.

O produto da amplificação foi detectado em eletroforese em gel de agarose corado.

A preparação do gel de eletroforese seguiu a seguinte proporção: 1,5% de gel de

agarose no volume final de TBE 0,5x (1,5g de gel/100 ml de TBE 0,5x).  A proporção

de corante utilizada foi de 1 µl /10ml de gel. A transferência do gel para a bandeja era

realizada após seu resfriamento até a temperatura de 56ºC, tomando-se o cuidado

de retirar as eventuais bolhas que se formavam, com o auxílio de uma ponteira. A

cuba foi preenchida com TBE 0,5x até o gel de agarose ficar totalmente submerso. 

Os poços formados pelos dentes dos pentes utilizados no gel de agarose,

foram preenchidos com cuidado, com 5 µl do material retirado das amostras, dos

controles positivo, negativo, e marcadores, tomando se o cuidado de sempre iniciar

e finalizar com o marcador.

Após o preenchimento dos poços da placa de gel, a fonte era ligada, com a

corrente de 90 volts durante 30 minutos.
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4 RESULTADOS

 

Conforme  figuras  abaixo,  não  verificamos  fluorescência  nas  amostras

testadas, ocorrendo a fluorescência somente nos controles positivos.

Figura 4 – Gel com os resultados de ausência do gene mecC
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Figura 5 - Gel com os resultados de ausência do gene mecA

Todas as amostras submetidas à identificação molecular dos genes mecA e

mecC, foram negativas pela técnica de PCR. 

Assim, do leite colhido dentre 132 animais dos assentamentos São Paulo e

Porto Velho, município de Presidente Epitácio, obtivemos 38 amostras positivas para

Staphylococcus  aureus.  Dentre  80  animais  do  assentamento  Santa  Rosa  1,

município de Mirante do Paranapanema, o resultado foi de 6 amostras positivas para

Staphylococcus aureus. Dentre 128 animais dos assentamentos Bom Pastor e Dom

Tomás Balduíno, município de Sandovalina, o resultado foi de 17 amostras positivas



34

para  Staphylococcus  aureus.  Dentre  36  animais  do  assentamento  Florestan

Fernandes,  município  de  Presidente  Bernardes,  o  resultado  foi  de  5  amostras

positivas para Staphylococcus aureus. Dentre 120 animais dos assentamentos Porto

Maria e Nova Pontal, município de Mirante do Paranapanema, o resultado foi de 34

amostras positivas para Staphylococcus aureus.

Embora tenham sido isoladas as cepas de Staphylococcus aureus, não foi

observado a presença do gene mecA ou mecC.
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5 DISCUSSÃO

O problema da mastite bovina no Brasil é de grande relevância no mercado

agropecuário,  considerando-se  que  afeta  a  pecuária  leiteira  e  poucos  são  os

levantamentos sistemáticos, não sendo possível a avaliação correta de sua ampla

disseminação (BUENO et al., 2002; COSTA et al., 2008). É uma doença de etiologia

complexa  e  multifatorial,  envolvendo  patógenos,  ambientes  e  demais  fatores

inerentes aos animais (LOPES et al., 2020).

A propagação de cepas resistentes aos antibióticos de última geração tem

sido  um  dos  grandes  problemas  no  tratamento  de  doenças  e  enfermidades,

acarretando prejuízo econômico na produção leiteira,  e na saúde do rebanho.  A

pouca eficácia dos antibióticos expõe o rebanho à estirpe resistente e a mastite

causada por  Staphylococcus aureus além do difícil  tratamento (BARKEMA et al.,

2013), compromete a economia, prejudicando a melhoria da qualidade do leite. 

A escolha dessa espécie bacteriana foi devido à sua relevância no prejuízo

que causa na produção leiteira, assim como no impacto na saúde pública humana,

somado ao desconforto causado ao animal acometido de mastite, que devido às

dores provocadas no teto e no úbere, resultam em diminuição do índice de bem-

estar que refletem em diminuição de apetite, perda de peso, aumento em gastos

com medicamentos ou mudanças de manejo, resultando numa redução na produção

leiteira (DA COSTA, 1998). 

O presente estudo buscou avaliar as amostras isoladas de Staphylococcus

aureus,  com o intuito de compreender a disseminação e investigar a presença de

MRSA, nos rebanhos bovinos da região do Pontal do Paranapanema - SP. 

Em pesquisas anteriores, amostras de diversas espécies produtoras de leite

no sudeste brasileiro foram genotipadas por spa typing, como no estudo de Aires-de

Souza et al. (2007), e outros estudos que também avaliaram a resistência fenotípica

e genotípica em Staphylococcus aureus  isolados de leite proveniente de fazendas

de gado bovino da região norte de Minas Gerais, não obtiveram êxito na detecção

da  presença  do  gene  mecA.  (SOUZA  et  al.,  2019).  Há  publicação  de  estudo,

realizado através de revisão de literatura de dados epidemiológicos indicando baixa

prevalência  deste  gene  entre  os  MRSA,  aonde  se  buscou  dados  em  artigos
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publicados desde abril de 2015 (DIAZ et al.,2016).

Nos seres humanos foi  realizado um estudo da diversidade molecular de

Staphylococcus aureus na população saudável da região de Botucatu (PIRES et.al.,

2014), através de material nasal proveniente de indivíduos com mais de um ano de

idade. Neste estudo observou-se que as taxas de prevalência de colonização por

Staphylococcus aureus e MRSA em uma pequena cidade do interior do Brasil foram

semelhantes às relatadas em pesquisas nos EUA, havendo evidências de clones

CA-MRSA  de  baixo  nível,  mas  consistentes,  que  merecem  investigação.  Além

destes estudos citados, há muitos outros estudos nessa área que buscam entender

a distribuição genotípica de isolados na população humana, não cabendo a citação

neste  estudo,  mas  que  demonstram  a  importância  de  incluir  o  MRSA  entre  os

patógenos de interesse para a vigilância em saúde pública em nível regional.

No tocante ao estudo da variação do perfil de resistência de Staphylococcus

aureus  ao  longo  dos  últimos  anos,  não  houve  variação  significativa,  conforme

Lindeman et al. (2013), no tocante ao estudo das mastites bovinas e no Brasil temos

apenas dois relatos de identificação de MRSA em gado leiteiro (OLIVEIRA et al.,

2016).

Os  Staphylococcus  sp isolados no projeto inicial,  na região do Pontal  do

Paranapanema,  compõem  apenas  0,20%  do  total  das  bactérias,  e  todos

demonstraram sensibilidade aos doze antibióticos testados (amoxicilina, ampicilina,

cefalotina,  ceptiofur,  cloranfenicol,  enrofloxacina,  estreptomicina,  gentamicina,

neomicina, penicilina, sulfazotrim e tetraciclina) (ALEMAN, 2016). Destas amostras

de  Staphylococcus  sp,  utilizamos  as  citadas  100  amostras  de  isolados  de

Staphylococcus aureus, em que também não foi verificada a presença de resistência

à  meticilina.  As  amostras  avaliadas  eram  provenientes  de  assentamentos  com

agricultura  familiar,  com  criação  de  número  reduzido  de  animais,  em  que  se

observou mastite na sua forma inaparente, e pouco índice de mastite clínica. Tendo

em vista o modo de renda familiar, verificamos um maior cuidado individual com

cada animal, resultando num leite com qualidade quase que “orgânica”, tendo em

vista o pouco ou nenhum uso de antibióticos (ALEMAN, 2016). Este tipo de modo

familiar  de  criação  de  pequenos  grupos  de  animais,  ao  contrário  dos  modos

intensivo  e  semi-intensivo,  parece  desfavorecer  o  desenvolvimento  de  cepas
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bacterianas  resistentes,  pois  há  menor  contato  entre  os  animais  e

consequentemente um menor contágio.

Não foram encontrados resultados positivos nas amostras testadas, o que

pode nos levar a acreditar que não está havendo capacidade de disseminação, com

estirpes  de  Staphylococcus  aureus  com  potencial  zoonótico  de  mudança  e

adaptação  a  novos  hospedeiros,  conforme  estudado  por  Spoor  et  al.  (2013).

Entretanto, determinar o mecanismo SCC não pode ser o único foco na detecção da

resistência à meticilina, considerando-se que foram descritos outros elementos que

não os genes  mecA ou  mecC,  que codificam fatores de virulência ou resistência

antimicrobiana.  A  importância  do  monitoramento  epidemiológico  dessa  forma

variante emergente, ganha papel relevante na saúde pública mundial, tendo em vista

que  o  uso  generalizado  de  antibióticos  em  medicina  humana  e  veterinária  têm

contribuído  para  o  surgimento  e  seleção  de  clones  resistentes  de  MRSA

(MEHNDIRATTA; BHALLA, 2014).

O  Brasil  de  forma  geral  tem  demonstrado  baixo  índice  de  resistência

bacteriana,  em relação ao MRSA, o que nos leva a questionar  se a criação de

pequenos grupos de animais, na forma de economia familiar, seria uma alternativa

em manter um leite apropriado ao consumo humano. 

Em  relação  ao  modo  de  criação  mundial,  há  estimativa  de  média  de

consumo anual de antimicrobianos de 45 mg para o gado de corte, 148 mg para

frangos e 172 mg para suínos. Em 2010, o consumo mundial de antimicrobianos foi

de 63 toneladas, tendo perspectiva de chegar em 105 toneladas em 2030. (VAN

BOECKEL, et al., 2015.)

Embora não tenha sido obtido resultado positivo na detecção dos genes

mecA  e  mecC,  nas  amostras  analisadas,  é  imprescindível  a  manutenção  das

práticas de manejo corretas, assim como higiene da ordenha, refrigeração do leite,

conservação do produto até a chegada ao laticínio, a fim de manter a qualidade do

leite evitando futuros problemas de resistências bacterianas. 

Considerando-se o aumento gradativo da resistência dos microrganismos

aos  antimicrobianos  usados  na  prática  clínica,  diminuir  a  sua  disseminação  no

ambiente hospitalar  tem se tornado um desafio aos profissionais que atuam nos

serviços de controle de infecção hospitalar.  Mesmo não sendo detectados genes
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mecA  ou  mecC nas  amostras  analisadas,  deve  se  continuar  a  discussão  sobre

possível  risco  de  Saúde  Pública,  considerando-se  que  são  os  Staphylococcus

aureus que geralmente estão associados ao MRSA. 

O estudo da resistência de bactérias em produções leiteiras no Brasil ainda

é em número muito pequeno e deve ser incentivado, pois sabe-se que os produtos

de  origem  animal  podem  ser  uma  porta  de  entrada  destes  microrganismos  no

homem. Este estudo focou uma categoria de produtores, os assentados, e verificou-

se a ausência de genes mecA ou mecC nas amostras isoladas, talvez pelo tamanho

do rebanho e o tipo de manejo que possuem, que podem indicar uma alternativa

para  a  produção leiteira  de qualidade.  Pode se pensar  em um planejamento  de

tecnologia e conhecimento para aumentar a produção e os lucros dos proprietários

que  promovem  a  agricultura  familiar.  Nos  países  europeus,  onde  a  agricultura

familiar prevalece, a preocupação com a resistência bacteriana é uma constante, e

incluem-se  nos  programas  sanitários  o  controle  da  disseminação  de  bactérias

resistentes.  O  Brasil  merece  avançar  neste  campo  de  estudo,  produzindo  mais

trabalhos na área, ampliando o conhecimento da situação da resistência bacteriana

no país.
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