
RESUMO 
 

 

Staphylococcus aureus é reconhecido como um dos principais patógenos humanos, 

sendo capaz de causar uma grande variedade de infecções. Na última década, ocorreu 

um aumento da proporção de infecções causadas por Staphylococcus aureus resistentes a 

meticilina (MRSA), tanto no ambiente hospitalar como em infecções comunitárias. 

MRSA produz uma proteína ligadora de penicilina (PBP) específica, denominada PBP2a 

ou PBP2’, codificada pelo gene mecA, que é portado por um elemento genético móvel 

designado como cassete cromossômico estafilocócico (SCCmec) e está integrado ao 

cromossomo das cepas MRSA. Até o momento foram descritos cinco tipos de SCCmec. 

Os tipos I, II e III foram encontrados em cepas MRSA de origem hospitalar, enquanto os 

tipos IV e V foram encontrados em cepas MRSA associadas a infecções adquiridas na 

comunidade. Os objetivos do presente estudo foram avaliar os perfis de sensibilidade a 

antimicrobianos de MRSA isolados de sangue de pacientes atendidos no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), 

identificar o tipo de SCCmec e analisar o perfil de DNA desses isolados para verificar a 

existência de linhagens predominantes. Durante o período de um ano, 223 amostras 

consecutivas de MRSA isoladas de sangue no Laboratório de Microbiologia da Divisão 

de Laboratório Central do HC-FMUSP foram submetidas ao teste de triagem em ágar 

para detecção de resistência a oxacilina, teste de sensibilidade aos antimicrobianos pelo 

método de microdiluição em caldo, reação em cadeia da polimerase (PCR) multiplex 

para detecção dos genes mecA e coa, determinação do tipo de SCCmec e tipagem 

molecular por eletroforese em campo pulsado (PFGE). Oitenta e nove porcento das 



amostras de MRSA foram de origem hospitalar, 10% foram associadas à assistência em 

saude e apenas 1% associadas à infecção comunitária. Dentre as 223 amostras, foi 

observado um caráter multirresistente em 69% dos isolados. 83% dos isolados 

apresentaram SCCmec tipo IIIA e pertenceram a um perfil PFGE predominante. Foram 

observadas amostras de MRSA sensíveis a diversas classes de antimicrobianos, portando 

SCCmec tipo IV, associadas a infecção de origem hospitalar ou associadas a assistência 

a saúde e a tipagem molecular permitiu observar o predomínio de uma linhagem, 

disseminado em todo o complexo HC. Portanto, através da tipagem molecular dos 

isolados foi possível observar uma linhagem predominante relacionada ao clone 

endêmico brasileiro, descrito há dez anos, associada à presença de SCCmec tipo IIIA e a 

emergência de outra linhagem, portadora de SCCmec tipo IV. Isolados portando 

SCCmec tipo IV, embora ocorram predominantemente em infecções de origem 

comunitária, em nosso meio são de origem hospitalar.  
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SUMMARY 

 
Staphylococcus aureus has long been recognized as an important human pathogen, 

capable of causing a wide variety of infections. In the last decade proportion of 

infections due to methicillin-resistant Staphylococcus aureus has increased in 

nosocomial and community settings. Methicillin resistance in staphylococci is caused by 

the expression of PBP2a encoded by the mecA gene, that is located on a genetic element 

called the staphylococcal cassette chromosome (SCCmec). Five types of SCCmec have 

been identified until now. Types I, II and III have been associated with nosocomial 

infections and types IV and V with community-acquired infections. The aims of this 

study were to evaluate the susceptibility profile of MRSA strains isolated from blood of 

patients seeking medical assistance at Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), identify the SCCmec types and analyze the 

DNA profile in order to determine if there were predominant lineages. During one year, 

all MRSA blood isolates from the Microbiology Laboratory of Central Laboratory 

Division of HC-FMUSP were submitted to oxacillin agar screening test, antimicrobial 

susceptibility test by broth microdilution method, multiplex polymerase chain reaction 

(PCR) to detect mecA and coa genes, SCCmec typing and molecular typing by pulsed-

field gel electrophoresis (PFGE). Eighty-nine percent of the isolates were nosocomial-

acquired; 10% were associated with healthcare and only 1% were ascertained  as 

community-acquired infection. Amid 223 isolates, 69% of strains were observed to be 

multiresistant; 83% had  SCCmec type IIIA and had a predominant pattern by PFGE. 

Some strains nosocomial-acquired presented SCCmec type IV, resistance only to beta-



lactams and demonstrated PFGE pattern with one predominant lineage. In conclusion, 

our results confirm that the predominant local MRSA strain is related to the Brazilian 

endemic clone and had the SCCmec type IIIA. Also there is an emerging lineage that 

carries SCCmec type IV. Although SCCmec type IV S. aureus typically is described as a 

predominantly community-acquired pathogen, in our setting it is clearly nosocomial. 
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