
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA 

  

 

 

 

 

Sabina dos Santos Paulino da Silva 

 

 

 

 

 

GENES PARA ENTEROTOXINAS EM Staphylococcus sp. 

ISOLADOS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE UM 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DO NATAL-RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

2015  



 

SABINA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA 

 

 

 

GENES PARA ENTEROTOXINAS EM Staphylococcus sp. 

ISOLADOS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE UM 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DO NATAL-RN 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado do Curso de 
Pós-Graduação em Biologia Parasitária, 
para obtenção do Título de Mestre em 
Biologia Parasitária na área de 
Microbiologia.   

 

 

 

 

Orientador: Profª Drª Maria Celeste Nunes de Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal 

2015 



 

Nome: SILVA, Sabina dos Santos Paulino.  

Titulo: Genes para enterotoxinas em Staphylococcus sp. isolados de manipuladores 

de alimentos de um restaurante universitário na cidade do Natal-RN 

 

 

 

Dissertação de Mestrado do Curso de 
Pós-Graduação em Biologia Parasitária, 
para obtenção do Título de Mestre em 
Biologia Parasitária na área de 
Microbiologia.   

 

 

 

 

Aprovado em: 24 de Outubro de 2015. 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

Profº Dro. José Soares do Nascimento           Instituição: UFPB 

 

Julgamento: ___________________       Assinatura: _____________________ 

 

 

Profª Drª. Vânia Sousa Andrade                    Instituição: UFRN 

 

Julgamento: ___________________        Assinatura:_____________________ 

 

  



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha mãe, Maria Lúcia, 

A meu pai, Francisco (in 

memorian), 

E a meu noivo, Máximo  

Pelo amor, apoio e compreensão. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, pela força nos momentos difíceis, pelas alegrias nas conquistas alcançadas 

e pela presença constante na minha vida. 

 

À minha orientadora, Profª Drª Maria Celeste Nunes de Melo, pela confiança, 

perseverança e orientação neste trabalho. 

 

À Profª Drª Maria José dos Santos Soares (UFPI), por ter cedido as cepas S. aureus 

FRI 996, S. aureus ATCC 19095, S. aureus ATCC 27664 que contribuíram para a 

elaboração deste trabalho. 

 

Ao Prof Dr Celso J.B. Oliveira (UFPB), por ter cedido a cepa S. aureus ATCC 23235 

que contribuiu para a elaboração deste trabalho. 

 

Ao LACEN-RN, por ter permitido o uso do equipamento VITEK 2 na identificação de 

algumas amostras. 

 

A todos os alunos de IC e mestrandos do LaBMed, pela amizade, colaboração e 

agradável convívio. 

 

As funcionárias do laboratório de aulas práticas, Alessandra e Erika, pela amizade e 

disponibilidade em ajudar. 

 

A minha família, em especial, minha mãe, pelo amor, apoio e incentivo. 

 

Ao meu noivo Máximo, pelo amor, paciência e incentivo. 

 

  



 

RESUMO 
 

Os manipuladores de alimentos colonizados por Staphylococcus produtores de 

enterotoxinas são uma fonte potencial de contaminação dos alimentos. O objetivo 

deste estudo foi pesquisar a presença de genes que codificam enterotoxinas em 

Estafilococos Coagulase Positivos (ECP) e Estafilococos Coagulase Negativos 

(ECN) isolados das narinas e das mãos dos manipuladores de alimentos de um 

restaurante universitário na cidade de Natal-RN. Trinta manipuladores de alimentos 

foram incluídos no estudo. O material das mãos e das narinas foi coletado utilizando 

um swab estéril. Os isolados foram submetidos à coloração de Gram, teste de 

sensibilidade a bacitracina, fermentação de manitol e provas para detecção da 

catalase e coagulase livre. Os ECNs e ECPs foram posteriormente identificados 

através de testes bioquímicos e pelo sistema Vitek 2 (BioMerieux, França). A técnica 

da reação em cadeia da polimerase (PCR) foi utilizada para a detecção dos genes 

para as enterotoxinas A, B, C, D, E, G, H, e I (sea, seb, sec, sed, see, seg, seh, e 

sei) e o método de disco-difusão foi utilizado para a determinação da 

susceptibilidade aos antimicrobianos. Todos os manipuladores de alimentos 

apresentaram Estafilococos em suas mãos e/ou narinas. Foram identificados 58 

Staphylococcus sp., dos quais 20,7% eram ECP e 79,3% eram ECN. 

Staphylococcus epidermidis foi a espécie mais prevalente. Cinquenta por cento dos 

Staphylococcus isolados apresentaram um ou mais genes para enterotoxinas e os 

genes mais prevalentes foram seg e sei, com uma frequência de 29,3% para ambos. 

Dentre as cepas de Staphylococcus aureus, 75% possuíam genes para 

enterotoxinas. Entretanto, os ECNs apresentaram uma frequência elevada de genes 

(43,5%). A maioria dos isolados mostrou sensibilidade aos antibióticos testados, com 

exceção da penicilina para a qual apenas 35% das cepas foram sensíveis. Os 

resultados deste estudo mostram que não somente os Estafilococos coagulase 

positivos, mas também os coagulase negativos são portadores de genes para 

enterotoxinas.  

 

Palavras-chave: Intoxicação alimentar, enterotoxinas, Staphylococcus sp., 

Staphylococcus coagulase negativos, manipuladores de alimentos. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Food handlers carrying enterotoxin-producing Staphylococcus are a potential source 

of food contamination. The aim of this study was to analyze genes enconding 

enterotoxins in coagulase-positive Staphylococcus (CoPS) and coagulase-negative 

Staphylococcus (CoNS) isolated from the anterior nostrils and hands of food 

handlers at a university restaurant in the city of Natal, Northeast Brazil. Thirty food 

handlers were screened for the study and the collected Staphylococcus sp. Most 

isolates were subjected to Gram staining, a bacitracin sensitivity test, mannitol 

fermentation, and catalase and coagulase tests. CoNS and CoPS strains were 

subsequently identified by biochemical tests and a Vitek 2 System (BioMerieux, 

France). PCR was used to detect genes for enterotoxins A, B, C, D, E, G, H, and I 

(sea, seb, sec, sed, see, seg, seh, and sei) and a disc-diffusion method was used to 

determine susceptibility to several classes of antimicrobials. All food handlers 

presented staphylococci on their hands and/or noses. The study found 58 

Staphylococcus sp., of which 20.7% were CoPS and 79.3% were CoNS. 

Staphylococcus epidermidis was the most prevalent species. Fifty percent of 

Staphylococcus spp. isolated was positive for one or more enterotoxin genes, and 

the most prevalent genes were seg and sei, each with a frequency of 29.3%. Indeed, 

CoNS encoded high percentage of enterotoxin genes (43.5%). However, 

Staphylococcus aureus encoded even more enterotoxin genes (75%). Most isolates 

showed sensitivity to the antibiotics used for testing, except for penicillin (only 35% 

sensitive). The results from this study reinforce that coagulase-negative as well as 

coagulase-positive staphylococci isolated from food handler are capable of genotypic 

enterotoxigenicity. 

 

 

Keywords: food poisoning, enterotoxins, Staphylococcus sp., coagulase-negative 

Staphylococcus, food handlers. 
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INTRODUÇÃO 

 

As doenças transmitidas por alimentos (DTA) atingem, frequentemente, 

grande parte da população mundial e estão entre as principais enfermidades que 

acometem indivíduos em países em desenvolvimento. Desse modo, as DTAs se 

tornaram não só um grande problema para a saúde pública, mas também para a 

economia. Segundo dados da secretaria de vigilância em saúde, entre 2000 e 2014, 

9.719 surtos de DTA foram notificados no Brasil (Brasil, 2014). A região nordeste, 

em 2013, foi a terceira região do país com maior número de casos de surtos, com 

um percentual de 11,9% (Brasil, 2013). Entretanto, grande parte dos casos de DTA 

não é notificada por diversos motivos, dentre eles, a curta duração da doença ou 

então por ser confundida com outra patologia com sintomatologia semelhante. 

Os manipuladores de alimentos têm um importante papel nas DTAs, pois eles 

podem ser veiculadores de bactérias produtoras de enterotoxinas durante a 

produção, processamento, distribuição e manipulação dos alimentos (Angelillo et al., 

2000). Dentro desse contexto, os estafilococos se destacam, pois além de serem 

produtores de enterotoxinas, fazem parte da microbiota de grande parte da 

população. Assim, esses microrganismos podem ser facilmente disseminados por 

manipuladores de alimentos. Os agentes etiológicos que estão mais relacionados a 

surtos de DTA, no Brasil, são Salmonella spp. seguida da espécie Staphylococcus 

aureus. Esse último está envolvido com 798 surtos identificados desde 2000 (Brasil, 

2014). 

Vários fatores contribuem para o desenvolvimento de DTAs, dentre eles 

estão: a manipulação inadequada, preparo dos alimentos muito antes de consumi-

los, manutenção dos alimentos em temperaturas inapropriadas e manipuladores 

com infecções expostas. Além disso, alguns manipuladores de alimentos têm 

capacitação técnica inadequada para exercer suas funções, conferindo risco ao 

preparo dos alimentos. O agravante é que apesar das células bacterianas serem 

inativadas quando expostas ao calor, algumas enterotoxinas não são alteradas 

nesse processo (Breckindridge et al., 1971). 

Várias enterotoxinas estafilocócicas já foram identificadas (23 sorotipos), 

porém as clássicas, A, B, C, D e E, são as mais estudadas (Hennekinne et al., 2012; 

Ortega et al., 2010; Thomas et al., 2007; Wilson et al., 2011). O período de 
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incubação da intoxicação alimentar estafilocócica pode variar entre 1 e 8 horas, 

sendo autolimitada na maioria dos casos. Os principais sintomas são dores 

abdominais, diarreia, febre e desidratação e em casos severos pode causar a morte 

(Borges et al., 2008). 

Considerando esses aspectos, a realização de estudos sobre a presença de 

genes que codificam enterotoxinas em Staphylococcus sp., isolados de 

manipuladores de alimentos, é importante para avaliar o risco potencial destes, 

como veiculadores de DTA. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Doenças Transmitidas por Alimentos 

 

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são causadas pela ingestão de 

alimentos e bebidas contaminadas. Os contaminantes podem ser toxinas, bactérias, 

vírus, parasitas e substâncias química. A incidência é determinada de acordo com 

alguns aspectos, tais como educação, condições socioeconômicas, saneamento, 

fatores ambientais, culturais, entre outros (Gibney et al., 2010). Um surto de DTA é 

caracterizado quando duas ou mais pessoas apresentam sintomas similares após a 

ingestão de alimentos contaminados com patógenos, suas toxinas ou substancias 

tóxicas, apresentando uma fonte comum. Entretanto, no caso de contaminação por 

patógenos muito virulentos, como Clostridium botulinum, Escherichia coli e Listeria 

monocytogenes, apenas um caso já é considerado como surto (CDC, 2006). A 

contaminação pode ocorrer nas diversas etapas do processamento dos alimentos e 

as principais causas de surtos se devem a alimentos derivados de animais e quando 

preparados para consumo coletivo (Cunha et al., 2006). Os sintomas 

gastrointestinais geralmente incluem náuseas, vômitos e/ou diarreias, e em alguns 

casos febre (Borges et al., 2008). A gravidade da infecção depende de vários 

fatores, como a idade do indivíduo, a quantidade de contaminante ingerido e o 

estado imunológico do indivíduo. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em 

Saúde, no período de 2000 a 2014, houve 9.719 surtos de intoxicação alimentar 

notificados, resultando em 192.803 pessoas doentes. Desse total de surtos 

ocorridos, 51,34% não teve o agente etiológico identificado, fato que pode ser 

explicado devido à demora para iniciar a investigação epidemiológica e também 

devido a não disponibilidade do alimento suspeito para a análise, uma vez que o 

mesmo, na maioria das vezes, já tem sido descartado. (Oliveira et al., 2010). Apesar 

dessa doença ser prevalente em todo o mundo, muitos casos são subnotificados, 

pois alguns patógenos provocam sintomas brandos e rápidos, fazendo com que as 

pessoas acometidas não procurem auxílio médico (Peresi et al., 2004; Vaillant et al., 

2005). Isto se torna um problema, pois as DTAs podem trazer alguns prejuízos à 

população como disseminação de doenças, perdas econômicas, desempregos e até 

óbitos (Brewer, 1991). No Brasil, os casos notificados se concentram mais na região 
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sudeste (39,8%), seguido das regiões Sul (38,9%) e Nordeste (11,9%) (Brasil, 2013). 

Entretanto, o número de casos notificados não retrata a realidade, pois existe um 

alto numero de subnotificações de surtos de DTA, principalmente nas regiões Norte 

e Nordeste (Germano, et al., 1993). 

Em relação aos agentes etiológicos que mais estão associados a surtos de 

DTA no Brasil, entre o período de 2000 a 2014, destaca-se Salmonella spp. seguida 

da espécie Staphylococcus aureus. O ambiente mais relacionado a ocorrências de 

surtos de DTA no Brasil é a residência, seguida dos restaurantes (Brasil, 2014). 

Alguns estudos demonstram a presença de S. aureus colonizando manipuladores de 

alimentos de forma assintomática, tendo esses profissionais como elo indiscutível na 

cadeia epidemiológica da intoxicação alimentar (Marques et al., 2007; Machado et 

al., 2009). 

 

Manipuladores de alimentos 

 

Segundo Souza et al. (2009), manipuladores de alimentos são todos aqueles 

que entram em contato com o alimento em qualquer etapa de seu processamento, 

armazenamento, e transporte. Assim, considerando o pressuposto de que sem o ser 

humano nada se produz e diante da definição de manipulador de alimentos acima 

citada, pode-se afirmar que o ser humano é de fundamental importância em toda e 

qualquer manipulação de alimentos (Cezari, 1999). Desse modo, o manipulador de 

alimentos, quando executa sua higiene pessoal inadequada e quando não tem 

conhecimento das boas práticas de manipulação, é um fator potencial de 

contaminação dos alimentos e veiculação de possíveis surtos de DTA (Wieneke et 

al., 1993). Em um estudo feito com manipuladores de alimentos de um restaurante 

voltado para uma comunidade Universitária de Goiás, foi verificado um número 

elevado de respostas negativas (aproximadamente 90%) em questões referentes à 

supervisão e capacitação periódica em higiene pessoal, manipulação de alimentos e 

doenças transmissíveis, e, sobretudo a respeito do conhecimento de Boas Práticas 

de Fabricação (Souza et al., 2011). 

As mãos constituem uma importante fonte de microrganismos por estar 

sempre em contato com o mundo ao seu redor, como por exemplo, ao tocar uma 

maçaneta, ir ao sanitário, abrir torneiras, manusear celulares, entre outros. Estudos 
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indicam que a lavagem das mãos de forma adequada pode evitar a transmissão de 

patógenos causadores de infecções entéricas (Daniels et al.,2002; Bresolin et 

al.,2005; Greig et al., 2009). A presença de bactérias toxigênicas colonizando as 

mãos e narinas de manipuladores de alimentos, assintomaticamente, reforça a 

importância, destes como fonte de intoxicações (Rapini et al., 2005). 

Segundo um estudo feito em dois restaurantes localizados na Argentina, 

37,5% dos manipuladores de alimentos apresentaram S. aureus e deste, 34,9% 

apresentaram genes que codificam enterotoxinas (Jordá et al., 2012). Em outro 

estudo, sobre surtos em escolas dos EUA, no período de 1973 a 1997, mais da 

metade (57%) dos surtos alimentares foram atribuídos à contaminação durante a 

manipulação dos alimentos (Daniels et al., 2002). Diante disto, é imprescindível que 

o manipulador de alimento tenha os seguintes cuidados: manutenção da saúde, grau 

de instrução, bons hábitos pessoais de higiene corporal, utilização de procedimentos 

operacionais padronizados e utilização de boas práticas de manipulação (Soares et 

al., 2012). 

Apesar dos maus hábitos dos manipuladores de alimentos, a colonização 

natural de microrganismo na pele e mucosas desses profissionais é significante. De 

acordo com Cavalcanti et al. (2005), aproximadamente 40% da população adulta 

pode apresentar S. aureus na cavidade nasal. E segundo São José (2012), a 

contaminação proveniente de manipuladores está relacionada especialmente à 

presença deste patógeno. 

 

Gênero Staphylococcus  

 

O gênero Staphylococcus é caracterizado por apresentarem-se como cocos 

Gram positivos com o arranjo das células em forma de “cacho de uvas”. Durante o 

metabolismo produzem a enzima catalase, são imóveis, anaeróbios facultativos e 

capazes de crescer sob alta concentração de sal (Murray et al., 2011). Esse gênero 

pode ser dividido em dois grupos, de acordo com a produção da enzima coagulase. 

Algumas espécies podem sintetizar essa enzima, sendo o S. aureus um dos 

representantes de importância médica desse grupo, enquanto que outras espécies 

não produzem coagulase e são chamadas de estafilococos coagulase negativos 

(ECN). 
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Os estafilococos podem estar presentes na microbiota humana, sendo que 

algumas espécies são encontradas em sítios específicos, como por exemplo, o S. 

aureus pode colonizar as narinas anteriores, Staphylococcus capitis pode estar 

presente nas glândulas sebáceas e Staphylococcus haemolyticus e Staphylococcus 

hominis que podem ser encontrados nas glândulas apócrinas (Cordeiro, 2007). 

Levando em consideração a colonização de S. aureus nas narinas anteriores, 20% 

dos indivíduos são portadores persistentes, aproximadamente 60% podem ser 

portadores intermitentes e 20% são considerados não portadores (Kluytmans et al., 

1997). 

Algumas pesquisas que determinam a prevalência de manipuladores de 

alimentos portadores de S. aureus nas narinas e mãos, simultaneamente, 

observaram taxas de 16,67% (Machado et al., 2009), 34,4% (Bresolin et al., 2005) e 

42,1% (Grando et al., 2008). Apesar da relação comensal com seres humanos, os 

estafilococos podem ser também importantes patógenos, causando diversas 

doenças, que vão desde infecções de pele (furúnculo, foliculite, impetigo) até 

sistêmicas (síndrome do choque tóxico). As espécies mais comuns que causam 

doenças clínicas são S. aureus (o mais virulento e mais relacionado a infecções 

hospitalares), S. epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus 

lugdunensis e S. haemolyticus (Cunha et al., 2006). Alguns estudos mostram que 

20–60% da população adulta saudável apresenta S. aureus nas narinas 

(Vandenbergh et al., 1999; Machado et al., 2009). Os estafilococos apresentam 

vários fatores de virulência que contribuem com o estabelecimento das infecções: 

um deles é o peptidioglicano, que é liberado em grandes quantidades no local da 

infecção e estimula a produção endógena de pirógenos e quimiotaxia para os 

leucócitos; além da cápsula polissacarídica presente nos S. aureus, acidos teicóicos, 

proteínas de ligação, produção de biofilme, produção de toxinas como leucocidinas, 

toxina da síndrome do choque toxico 1 (TSST-1), toxina esfoliativa e enterotoxinas 

(Murray et al., 2011).  

Um estudo realizado com manipuladores de alimentos de cozinhas industriais 

demonstrou que 95% dos S. aureus isolados apresentaram gene para pelo menos 

uma enterotoxina, enquanto os ECN, 46,8% (Rall et al., 2010). Embora a maioria 

dos estudos relacionam intoxicação alimentar com a espécie S. aureus, algumas 
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pesquisas mostram que os ECN são patógenos humanos importantes, inclusive pela 

sua capacidade de produzir enterotoxinas (Rapini et al., 2005; Borelli et al., 2006). 

 

Enterotoxinas Estafilocócicas 

 

A intoxicação alimentar estafilocócica é uma das mais conhecidas doenças 

transmitidas por alimentos no mundo (Wieneke et al., 1993). As DTAs relacionadas a 

estafilococos deve-se a capacidade destes de produzirem enterotoxinas, as quais 

são proteínas globulares, monoméricas, de baixo peso molecular (27.000-34.000D), 

termoestáveis (resistindo a 100º C por minuto) e resistentes a enzimas proteolíticas, 

sendo um risco potencial a saúde humana (Bergdoll et al., 1983). Algumas 

enterotoxinas estafilocócicas (EE) possuem atividade de superantígenos (SAg), pois 

são capazes de ativar um grande numero de células T, com a subsequente 

produção de grandes quantidades de citocinas, podendo levar a choque séptico. Os 

superantígenos ativam 20-30% de todas as células T enquanto que os antígenos 

convencionais somente estimulam aproximadamente 0,001% das células T (Fraser; 

Proft, 2008). As EEs começaram a ser descritas em 1959 (Bergdoll et al., 1959) e 

até agora são conhecidos 23 sorotipos distintos (Hennekinne et al., 2012; Ortega et 

al., 2010; Thomas et al., 2007; Wilson et al., 2011). Cinco enterotoxinas foram 

inicialmente identificadas e chamadas de clássicas (SEA, SEB, SEC (subdividida em 

SEC1, SEC2, SEC3), SED, SEE), e posteriormente foram identificadas outras 18 

enterotoxinas distribuídas em EEs (SEG, SEH, SEI, SER, SES, SET) e as EE-like 

(SElJ, SElK, SElL, SElM, SElN, SElO, SElP, SElQ, SElU, SElU2, SEW e SElV). A 

Toxina Estafilocócica da Sindrome do Choque Toxico (TSST-1) foi inicialmente 

denominada de SEF, mas não apresenta atividade emética. Algumas características 

das EE e EE-like estão descritas na tabela 1 (Gilligan, 2000; Orwin et al., 2001; 

Jarraud et al., 2001; Carmo, 2002; Lamaita et al., 2005; Argudín et al., 2010). AS EE-

like, não apresentam propriedades eméticas ou a sua atividade emética ainda não 

foi totalmente estudada (Hennekinne, 2012; Lina et al., 2004). A relação da presença 

dessas novas enterotoxinas com intoxicação alimentar ainda não está bem 

esclarecida, exceto para as enterotoxinas SEG, SEH, SEI (Omoe et al., 2002; 

Mclauchlin et al., 2000; Argudín et al., 2010). Os genes que codificam as 

enterotoxinas estafilocócicas podem estar localizados em diferentes elementos 
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genéticos móveis, como plasmídeos, profagos, ilhas genômicas estafilocócicas, ilhas 

de patogenicidade de S. aureus ou próximo a elementos do cassete cromossômico 

estafilocócico (SCC) (Argudín et al., 2010). As ilhas genômicas são caracterizadas 

por apresentarem um conjunto de genes (genes clusters), que podem codificar 

diversos fatores de virulência, tais como, as enterotoxinas. Dentre as ilhas 

genômicas descritas em Staphylococcus, a vSaβ tem grande importância por reunir 

alguns genes de EE em um cluster denominado enterotoxin gene cluster ou cluster 

egc. O egc1, presente na ilha genômica vSaβ, carreia dois genes para EEs (sege 

sei) e três EE-like (selm, seln e selo).  

Alguns autores propõem que o egc atua como reservatório de genes para 

enterotoxinas, pois após a ocorrência de recombinações genéticas, algumas 

variantes de enterotoxinas foram descritas (Jarraud et al., 2001; Schelin et al., 2011). 
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Tabela 1-Características das enterotoxinas estafilocócicas e enterotoxinas 
estafilocócicas-like. 

 

 

 

ND: não determinado; Fonte: adaptado da referência: Argudín et al. (2010). 

 

As enterotoxinas podem ser secretadas por estafilococos presente nos 

alimentos e estas, ao serem ingeridas, provocam os sintomas da intoxicação 

alimentar. Os principais sintomas relacionados com a intoxicação alimentar por 

estafilococos são: náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia e cefaleia (Rodrigues et 

Toxina 
Massa Molecular 

(kDa) 
Atividade 
Emética 

Gene 

SEA 27,1 sim sea 

SEB 28,4 sim seb 

SEC 27,5–27,6 sim sec 

SED 26,9 sim sed 

SEE 26,4 sim see 

SEG 27 sim seg 

SEH 25,1 sim seh 

SEI 24,9 fraco sei 

SElJ 28,5 ND selj 

SElK 26 ND selk 

SElL 26 não sell 

SElM 24,8 ND selm 

SElN 26,1 ND seln 

SElO 26,7 ND selo 

SElP 27 ND selp 

SElQ 25 não selq 

SER 27 sim ser 

SES 26,2 sim ses 

SET 22,6 fraco set 

SElU 27,1 ND selu 

SElU2 
(SEW) 

ND ND selu2 

SElV ND ND selv 
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al., 2004). A doença tem um período de incubação curto, geralmente entre 1 a 8 

horas e o tempo de duração é de 24 a 48 horas, sendo, na maioria dos casos, 

autolimitada. O curso da doença depende da idade, da susceptibilidade imunológica 

da pessoa envolvida e da quantidade de toxina ingerida (Brasil, 2013). A produção 

simultânea de duas ou mais enterotoxinas pode potencializar os seus efeitos 

toxigênicos (Costa, 2008). Foi observada em 2012, a ocorrência de 72 surtos de 

intoxicação alimentar em alguns municípios de Minas Gerais, onde 58% das 

pessoas envolvidas apresentaram os sintomas e 37% dos surtos foram relacionados 

com a presença de Estafilococos Coagulase Positiva e/ou com a presença de 

enterotoxina no alimento (Dias, 2012). A enterotoxina A é a mais associada a surtos 

de intoxicação alimentar (Carmo et al., 2004).  

Por um longo tempo, as intoxicações alimentares estafilocócicas eram apenas 

associadas aos S. aureus, porém no final da década de 50 e início da década de 70 

foi descrito o primeiro surto de gastroenterite aguda envolvendo ECN produtor de 

enterotoxinas (Omori e Kato, 1959). Crass e Bergdoll et al. (1986) relatam que S. 

epidermidis são capazes de produzir a enterotoxina SEC e outras espécies de ECN 

são capazes de produzir a enterotoxina SEA. Em pesquisa realizada por Pereira et 

al. (2001), foi observado a produção de enterotoxinas em algumas espécies de ECN, 

tais como, Staphylococcus xylosus, S. haemolyticus, S. epidermidis, Staphylococcus 

cohnii, Staphylococcus chomogenes, Staphylococcus warneri, Staphylococcus sciuri 

e Staphylococcus lentus. Mais recentemente, Barretti (2009) descreve cepas de S. 

epidermidis produtoras de SEA, SEB, SEC unicamente ou em combinação. 

Em um estudo feito por Udo et al. (1999), onde foi identificado um significativo 

número de estafilococos enterotoxigênicos das mãos e narinas de manipuladores de 

alimentos, concluiu-se que a alta colonização de ECN nas mãos pode promover a 

contaminação dos alimentos se a manipulação não for adequada.  

Portanto, diante da importância do gênero Staphylococcus no contexto das 

intoxicações alimentares e a presença destes colonizando manipuladores de 

alimentos, surge a necessidade de estudos que investiguem o potencial 

enterotoxigênico desses microrganismos, sobretudo os ECNs.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo geral 

 

Pesquisar a presença de genes que codificam enterotoxinas em 

Staphylococcus sp. isolados de manipuladores de alimentos de um Restaurante 

Universitário localizado na cidade do Natal, RN.  

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar a frequência de colonização por Staphylococcus sp. nos  

manipuladores de alimentos; 

 

 Isolar e identificar as espécies de  Staphylococcus provenientes dos 

manipuladores de alimentos; 

 

 

 Determinar o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos comumente 

utilizados na prática clínica para o tratamento das infecções estafilocócicas; 

 

 

 Pesquisar a presença dos genes para as enterotoxinas A, B, C, D, E, G, H, e 

I.  
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2. MATERIAIS E METODOS 

 

2.1. Comitê de ética 

 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e aprovado 

sob o parecer Nº 291/2007 (Anexo).  

 

2.2. Período e local de estudo 

 

Essa pesquisa ocorreu no período de novembro de 2012 a junho de 2014 e 

consistiu em duas etapas. A primeira ocorreu em um Restaurante Universitário (RU) 

localizado na cidade do Natal-RN, onde foram arrolados os sujeitos da pesquisa, ou 

seja, os manipuladores de alimentos daquela instituição. O restaurante investigado 

serve, aproximadamente, 4.200 refeições por dia, contemplando toda a comunidade 

universitária, incluindo os estudantes, os servidores, os técnicos administrativos e 

professores em atividade. No período do estudo, havia 61 funcionários e 19 

bolsistas. Desses, 30 eram manipuladores de alimentos. Após a concordância em 

participar da pesquisa e assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido), os manipuladores foram submetidos à coleta do material nasal e das 

mãos. A segunda etapa da pesquisa ocorreu no Laboratório de Bacteriologia Médica 

(LaBMed) da UFRN, onde as amostras obtidas a partir dos manipuladores de 

alimentos foram isoladas, identificadas e investigadas quanto a presença de genes 

para enterotoxinas. 

 

2.3. Coleta das amostras dos manipuladores de alimentos 

 

As amostras biológicas das narinas anteriores e das mãos (regiões interdigitais, 

subungueais e palmares) de 30 manipuladores de alimento foram coletadas 

utilizando um swab estéril umedecido em solução salina estéril. Em seguida, os 
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swabs foram imersos em caldo BHI (Brain Heart Infusion) (Himedia, Índia) com 6,5% 

de NaCl (cloreto de sódio; Reagen, Brasil) e encaminhadas ao LaBMed.  

 

2.4. Isolamento e identificação das amostras 

 

No LaBMed, as amostras em BHI foram incubadas a 35°C por 24 a 48 horas 

para obter o crescimento das bactérias. Com a turvação do caldo BHI, indicando 

crescimento bacteriano, as amostras foram semeadas por esgotamento em ágar 

nutriente (Himedia, Índia) e incubadas novamente a 35°C por 24 horas. Após a 

incubação, as colônias isoladas foram submetidas a coloração de Gram, teste de 

resistência bacitracina (0,04 U; Newprov, Brasil) e testes da catalase e coagulase 

em tubo. Os ECNs e ECPs foram identificados no nível de espécie através de testes 

bioquímicos e pelo sistema Vitek 2 (BioMerieux, França). Os testes bioquímicos 

realizados foram: fermentação dos carboidratos (Manose, Maltose, Xilose, Trealose 

e Manitol), degradação da ureia, teste Voges–Proskauer (VP), teste da Pyrrolidonyl 

Arylamidase (PYR), resistência a Novobiocina (05 µg; Newprov, Brasil) e 

descarboxilação da ornitina (Murray, 2011; Kloos et al., 1999).  

 

2.4.1.Fermentação dos carboidratos 

 

Esta prova foi realizada para identificar as amostras que tem a capacidade de 

fermentar os carboidratos manose, maltose, manitol, xilose e trealose. Para tal, foi 

utilizado o meio Purple Broth (Difco, EUA), ao qual foi acrescentado 1% dos 

respectivos açucares e em seguida algumas colônias da amostra a ser testada. A 

incubação foi realizada a 35ºC por 24 horas. Os testes foram considerados positivos 

quando ocorria a mudança de coloração de púrpura para amarelo, indicando a 

alteração do pH pelos produtos originados da degradação dos carboidratos 

adicionados no meio de cultivo (Fig. 1). Como controle positivo para esse teste 

foram utilizadas as amostras padrão S. saprophyticus ATCC 15305 (maltose e 

trealose), S. epidermidis ATCC 12228 (manose), S. aureus ATCC 25923 (manitol) e 

Staphylococcus xylosus ATCC 25591 (xilose). 
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Figura 1: Teste para a fermentação da xilose: “a” positivo; “b” negativo 

 
 

2.4.2.Degradação da uréia 

 

Esta prova foi utilizada para identificar as amostras que tem a capacidade de 

degradar a ureia, ou seja, apresentam a enzima urease. Desse modo, foi utilizado 

um meio de cultivo inclinado contendo ureia (Urea agar base; Himedia, India) ao 

qual algumas colônias da amostra teste foi semeada e incubada por 24h a 35ºC. A 

mudança na coloração do meio de tom alaranjado para rosado é indicativo da 

liberação de amônia resultante da hidrolise da ureia, com alteração de pH (Fig. 2). 

Como controle positivo para esse teste foi utilizado a amostra padrão da espécie S. 

epidermidis ATCC 12228. 

 

Figura 2: Teste da degradação da uréia: “a” negativo; “b” positivo 

 

2.4.3. Teste Voges-Proskauer (VP) 

 

Este teste foi realizado para identificar as amostras que tem a capacidade que 

realizar a fermentação da glicose pela via butilenoglicólica, resultando em acetil-

metil-carbinol (acetoína), butilenoglicol e pequenas quantidades de ácidos 

a b 

a b 
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carboxílicos. Desse modo, foi utilizada uma solução base com peptona 

bacteriológica, fosfato de potássio dibásico e glicose e, então, adicionado algumas 

colônias da amostra teste. Após o crescimento em estufa a 35ºC por 24h, utilizou-se 

α-naftol e em seguida hidróxido de potássio a 40% para revelar a reação, pois em 

presença de oxigênio atmosférico e hidróxido de potássio, a acetoína é convertida a 

diacetila, e o α-naftol atua como catalizador para produzir um complexo de cor 

vermelha (Fig. 3). Como controle positivo para esse teste foi utilizado a amostra 

padrão da espécie S. epidermidis ATCC 12228. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Teste doVoges-Proskauer (VP): “a” negativo; “b” positivo 

 

2.4.4. Teste da Pyrrolidonyl Arylamidase (PYR) 

 

Este teste foi utilizado para identificar as cepas que apresentam a enzima 

pyrrolidonyl-aminopeptidase, que degrada o substrato (L-pirrolidonil-β-naftilamida) 

impregnado em um disco de papel. A hidrolise do substrato por essa enzima libera 

β-naftilamida, que pode ser detectada pela adição de N, N-dimetil-

aminocinamaldeído, para então, formar um reagente de cor vermelha (Fig. 4).Como 

controle positivo para esse teste foi utilizado a cepa da espécie S. haemolyticus 

70/08.  

 

a b 
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Figura 4: Teste do Pyrrolidonyl Arylamidase (PYR): “a” negativo; “b” positivo 

 

2.4.5. Resistência a Novobiocina 

 

Esta prova foi utilizada para identificar a espécie Staphylococus saprophyticus 

que é a única espécie de origem humana resistente a novobiocina. Este teste foi 

realizado usando uma suspensão de 24 horas da amostra, padronizada para uma 

turvação equivalente a 0,5 da escala de MacFarland em solução salina estéril a 

0,9%, e esta suspensão foi semeada de forma confluente sobre a superfície de uma 

placa de Petri contendo Agar Mueller Hinton (Himedia, India), com auxilio de um 

swab estéril. Em seguida, foi depositado sobre o meio de cultura um disco 

impregnado com 5µg de novobiocina, permanecendo incubado por 24h, à 35ºC em 

estufa bacteriológica. Os microrganismos resistentes apresentam halos de inibição ≤ 

16mm (Fig. 5). Como controle positivo para esse teste foi utilizado a cepa padrão S. 

saprophyticus ATCC 15305. 

 

 

Figura 5:Prova da susceptibilidade à Novobiocina: “a” sensível; “b” resistente 

 

a b 

a b 
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2.4.6. Descarboxilação da Ornitina 

 

Esta prova foi utilizada para identificar as cepas que são capazes de 

descarboxilar a ornitina. Para tal, foi utilizado o meio de cultivo líquido Moeller 

Descarboxilase (Difco, EUA), ao qual foi acrescido de1% de L-ornitina (Reagen, 

Brasil). As colônias das amostras a serem testadas foram inoculadas com uma alça 

bacteriológica em dois tubos contendo o meio base, um com o aminoácido e outro 

sem o aminoácido o qual é considerado como controle. Esses tubos foram cobertos 

por uma camada de óleo mineral estéril com cerca de 1 cm acima da superfície do 

meio. A incubação foi realizada a 35ºC por 18 a 24 horas. Os testes foram 

considerados positivos quando ocorria a mudança de coloração para púrpura no 

meio em que continha o aminoácido (Fig. 6). Como controle positivo para esse teste 

foi utilizado a cepa Shigella sonnei BAC 447. 

 

Figura 6: Prova da descarboxilação da ornitina: “a” negativo; “b” positivo 

 

As cepas que não obtiveram uma identificação conclusiva através dos testes 

citados acima foram encaminhadas ao LACEN-RN (Laboratório Central) para a 

identificação através do sistema automatizado Vitek 2 (BioMerieux, França). Após a 

identificação, as espécies de estafilococos foram estocadas a -22°C em skim milk 

(BD Diagnostics Franklin Lakes, NJ, EUA).  

 

2.5 Teste de sensibilidade aos antimicrobianos 

 

a b 
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O teste de sensibilidade aos antimicrobianos foi realizado utilizando o método 

de disco difusão. Os antibióticos utilizados foram penicilina G (10 U), cefoxitina (30 

µg), eritromicina (15 µg), clindamicina (2 µg), linezolida (30 µg), trimetoprim-

sulfametoxazol (1,25/23,75 µg), cloranfenicol (30 µg), ciprofloxacina (5 µg), 

gentamicina (10 µg), rifampicina (5 µg) e tetraciclina (30 µg). Além disso, todas as 

amostras foram submetidas ao teste D, para observar a presença de resistência 

induzível da clindamicina (CLSI, 2013). Os halos de inibição foram comparados aos 

breakpoints do CLSI (2013) e a amostra de referência S. aureus ATCC 25923 foi 

utilizada como controle dos testes. Os discos de antibióticos utilizados no estudo 

foram adquiridos a partir da Newprov (Brasil).   

 

2.6 Pesquisa de genes que codificam enterotoxinas 

 

Os genes que codificam as enterotoxinas A, B, C, D, E, G, H, e I foram 

pesquisados através da técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). A 

extração do DNA foi realizada por lise térmica, de acordo com Pacheco et al. (1997). 

Para tal, o DNA foi obtido a partir de uma cultura pura com 24 horas de crescimento, 

inoculada em 0,5mL de TE 1X (Tris-EDTA; BIO-RAD, EUA) usando uma alça 

bacteriológica de 1µL. A solução foi homogeneizada e centrifugada a 6.000 RPM por 

2 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi descartado, e adicionado mais 0,2mL de 

TE 1X para depois ser homogeneizado. A solução foi colocada em água fervente por 

exatamente 10 minutos, e depois, centrifugada a 6.000 RPM por 2 minutos. O 

sobrenadante obtido, DNA, foi estocado a -20°C. Os genes analisados foram os 

seguintes: sea, seb, sec, sed,see, seg, seh e sei (Johnson et al., 1991; Mehrotra et 

al., 2000; Jarraud et al., 2002). As reações foram realizadas em um volume total de 

25 µL contendo 0,4mM de cada primer (Invitrogen, EUA), 12,5 µL de 1X Master Mix 

(dNTP, MgCl2,e Taq DNA polimerase; Promega, EUA), 5,5 µL agua livre de 

nucleases (Promega, EUA), e 100 ng de DNA total. As informações detalhadas dos 

primers testados estão descritas na tabela 2. A amplificação do DNA foi realizada 

em termociclador (BIO-RAD, EUA) com os seguintes ciclos: desnaturação inicial por 

5 minutos a 94ºC e então 30 ciclos de 94ºC por 2 minutos (desnaturação) e 72ºC por 

1 minuto (extensão). As várias temperaturas usadas na etapa de anelamento 
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também estão mostradas na tabela 2. Extensão final foi feita a 72ºC por 5 minutos 

(Rall et al., 2010). Os produtos de amplificação da PCR foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose a 1,5% (Invitrogen, EUA) percorrido por 50 minutos a 

110 V em 0,5X TBE (0,09 M Tris-HCl, 0,09 M Acido Bórico, 2 mM EDTA, pH 8,3; 

BIO-RAD, EUA). Um DNA ladder de 100bp (New England Biolabs, EUA) foi utilizado 

para referencia. O gel foi corado numa solução de Gel Red 3X (Biotium, EUA) por 30 

minutos e visualizado no Gel DocTM EZ System (BIO-RAD, EUA). Os controles 

positivos usados em cada reação foram S. aureus FRI 996 (sea, seb, e sed), S. 

aureus ATCC 19095 (sec, seh, e sei), S. aureus ATCC 27664 (see), e S. aureus 

ATCC 23235 (seg). 
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Tabela 2- Os Primers e as temperaturas de anelamento usadas neste estudo para a 
detecção dos genes para as enterotoxinas estafilocócicas A, B, C, D, E, G, H, e I. 

Gene Primer Sequências Pares 

de 

base 

Temperaturas 

de 

anelamento 

Referências 

sea 

SEA-F ttggaaacggttaaaacgaa 

120 52,3°C 
JOHNSON et 

al. (1991) 
SEA-R gaaccttcccatcaaaaaca 

seb 

SEB-F tcgcatcaaactgacaaacg 

478 52,3°C 
JOHNSON et 

al. (1991) 
SEB-R gcaggtactctataagtgcc 

sec 

SEC-F gacataaaagctaggaattt 

257 52,3°C 
JOHNSON et 

al. (1991) 
SEC-R aaatcggattaacattatcc 

sed 

SED-F ctagtttggtaatatctcct 

317 51,1°C 
JOHNSON et 

al. (1991) 
SED-R taatgctatatcttataggg 

see 

SEE-F aggttttttcacaggtcatcc 

209 50°C 
MEHROTRA et 

al. (2000) 
SEE-R cttttttttcttcggtcaatc 

seg 

SEG-F aattatgtgaatgctcaacccgatc 

642 55ºC 
JARRAUD et 

al.(2002) SEG-R aaacttatatggaacaaaaggtacta

gttc 

seh 

SEH-F caatcaactcatatgcgaaagcag 

376 61,8ºC 
JARRAUD et 

al.(2002) 
SEH-R catctacccaaacattagcacc 

sei 

SEI-F ctcaaggtgatattggtgtagg 

577 61,8ºC 
JARRAUD et 

al.(2002) 
SEI-R Aaaaaacttacaggcagtccatctc 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Tipo de estudo e caracterização da amostra 

 

 Essa pesquisa trata-se de um estudo seccional e descritivo no qual, foi 

avaliado a ocorrência de genes para enterotoxinas em Staphyococcus spp. 

Participaram desse estudo 30 funcionários de um Restaurante Universitário 

localizado na cidade do Natal-RN, conferindo a totalidade de manipuladores de 

alimentos da instituição. 

 

3.2. Frequência de Staphylococcus spp. em manipuladores de alimentos 

 

 Foram analisadas 60 amostras provenientes das mãos e das narinas dos 

manipuladores de alimentos. Destas, foram identificados 58 isolados como 

Staphylococcus sp. Todos os manipuladores de alimentos incluídos no estudo 

apresentaram Staphylococcus nas narinas e/ou mãos, exceto dois destes que 

apresentaram essa bactéria somente em suas mãos. Os manipuladores avaliados 

estavam colonizados não somente pela espécie S. aureus (36,7%), mas também por 

espécies de ECN como S. epidermidis, S. hominis, S. caprae, S. warneri, S. 

lugdunensis, S. saprophyticus, S. capitis,S. cohnii,S. chromogenes e S. simulans. 

Destes, a espécie mais prevalente foi S. epidermidis (45.6%), seguida por S. hominis 

(21.7%; Tabela 3). 
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 Tabela 3: Ocorrência das espécies de Staphylococcus encontradas neste estudo 
por sitio de isolamento 

 

 

 

3.3. Susceptibilidade aos antimicrobianos 

 

 A maioria dos isolados apresentou um perfil de sensibilidade aos 

antimicrobianos, porém 65% foram resistentes a penicilina, 37,9% a eritromicina, 

29,3% a tetraciclina e 25,9% a trimetoprim-sulfametoxazol. Dois isolados de S. 

aureus apresentaram-se positivos para o teste “D”. 

 

  

Espécies  Mãos Narinas Total 

S. aureus 1 11 12 

S. epidermidis 7 14 21 

S. hominis 8 2 10 

S caprae 4 1 5 

S. warneri 3 0 3 

S. saprophyticus 1 0 1 

S. capitis 1 0 1 

S. cohnii 1 0 1 

S. chromogenes 1 0 1 

S. simulans 1 0 1 

S. lugdunensis 2 0 2 

Total 30 28 58 
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3.4. Genes para as enterotoxinas A, B, C, D, E, G, H, e I 

 

 Nessa pesquisa, 76,7% dos manipuladores apresentaram estafilococos com 

genes para enterotoxinas. Do total de Staphylococcus identificados, 29 (50%) 

codificaram genes para enterotoxinas. Entre os Staphylococcus positivos para 

enterotoxinas, 20 carreavam apenas 1 gene; 8 carreavam 2 genes; e 2 carreavam 3 

genes. Os genes mais prevalentes encontrados foram seg e sei (29,3% cada). 

Setenta e cinco por cento dos S. aureus foram positivos para um ou mais genes. Os 

genes de maior ocorrência para essa espécie foram os seg e sei e a maioria das 

cepas foram provenientes das narinas (Tabela 4). Com relação aos ECN, 43,5% 

apresentaram genes que codificam enterotoxinas. Destes, 38% eram da espécie  S. 

epidermidis. Considerando os genes que codificam enterotoxinas clássicas, o gene 

sec teve uma ocorrência de 26,8%, enquanto que nenhuma amostra foi positiva para 

os genes sed e see. A distribuição dos genes para as enterotoxinas por espécie 

encontrada neste estudo está apresentada na tabela 3 e a figura 7 mostra os genes 

pesquisados resultantes dos produtos da PCR em gel de agarose. 
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Tabela 4- Distribuição de genes para as enterotoxinas estafilocócicas identificados 
no estudo, considerando a espécie e o sítio de isolamento. 

 Genes para enterotoxinas 

Espécies 

(% genes 
positivos para 
EE) 

sea seb sec sed see seg seh sei 

Múltiplos 
genes 

2 
genes 

3 
genes 

M/N M/N M/N MN M/N M/N M/N M/N M/N M/N 

S. aureus (75) 1/- - -/1 - - 1/5 -/2 -/6 1/2 -/2 

S. epidermidis 
(38) 

-/1 -/1 2/1 - - 1/1 - 1/2 1/1 - 

S. hominis (40) - - 1/1 - - -/1 1/- 1/- -/1 - 

S. caprae (40) - - 1/- - - 1/- - 1/- 1/- - 

S. warneri (33,3) - - 1/- - - - - - - - 

S. saprophyticus 
(100) 

- - 1/- - - - - - - - 

S. capitis (100) - - 1/- - - - - 1/- 1/- - 

S. cohnii(100) - - 1/- - - - - - - - 

S. chromogenes 
(0) 

- - - - - - - - - - 

S. simulans (0) - - - - - - - - - - 

S. lugdunensis 
(100) 

- - - - - 2/- - - - - 

Total 41 8 2 

M: Mãos; N: Narinas; EE: Enterotoxinas Estafilocócicas  
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Figura 7: Gel de agarose contendo os produtos amplificados da PCR de genes que codificam 
enterotoxinas em Staphylococcus sp. M, DNA ladder 100pb; 1, Controle positivo para sea (120pb); 2, 
Amostra positiva para sea (120pb); 3, Controle positivo para sec (257pb); 4, Amostra positiva para 
sec (257pb); 5, Controle positivo para see (209pb); 6, Controle positivo para seg (642pb); 7, Amostra 
positiva para seg (642pb); 8, Controle positivo para seh (376pb); 9, Amostra positiva para seh 
(376pb); 10, Controle positivo para sei (577pb); 11, Amostra positiva para sei (577pb); 12, Controle 
positivo para seb (478pb); 13, Amostra positiva para seb (478pb); 14, Controle positivo para sed 
(317pb).  
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4. DISCUSSÃO 

 

 A presença de estafilococos em manipuladores de alimentos demonstra a 

importância destes profissionais como reservatórios desses microrganismos que 

podem contaminar os alimentos durante a manipulação. Essa contaminação pode 

ser justificada pela higiene pessoal inadequada do profissional ou contaminação 

cruzada. A alta taxa de colonização por estafilococos em manipuladores de 

alimentos encontrada nesse trabalho representa um risco aos consumidores do 

restaurante estudado, pois esses microrganismos estão fortemente relacionados 

com intoxicação alimentar, sobretudo a espécie S. aureus. Um estudo feito com 

manipuladores de alimentos de um hospital universitário, também obteve uma taxa 

de colonização por Staphylococcus de 100% (Machado et al., 2009). Neste estudo, a 

ocorrência de 36,7% de S. aureus foi similar à pesquisas descritas anteriormente 

(Figueroa et al., 2002; Bresolin et al., 2005; Grando et al., 2008). Vários autores tem 

reportado a presença de S. aureus na mucosa nasal de manipuladores de alimentos, 

a qual varia entre 20% e 30% (Simsek et al., 2009; Dagnew et al., 2012; El-Shenawy 

et al., 2013; Ho et al., 2014). Entretanto, neste estudo, a ocorrência de S. aureus na 

mucosa nasal (36,7%) foi superior em relação aos estudos citados acima.  

 Outras pesquisas têm descrito diferentes espécies de ECN (Staphylococcus 

warneri, S. epidermidis, S. capitis, S. xylosus, S. hominis, S. saprophyticus, 

Staphylococcus schleiferi, S.haemolyticus, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus 

intermedius e Staphylococcus lentus) colonizando manipuladores de alimentos, 

refletindo a diferença na distribuição da microbiota entre populações (Rall et al., 

2010; Udo et al., 1999). Algumas espécies identificadas nesta pesquisa não são 

comumente isoladas de humanos como as espécies S. caprae e S. chromogenes. 

Fato que pode ser atribuído ao contato direto dos manipuladores com diferentes 

tipos de alimentos, que pode transferir espécies estafilocócicas durante a 

manipulação (Lyra et al., 2013; Fontes et al., 2013).  

Os Staphylococcus isolados neste estudo mostraram sensibilidade à maioria 

dos antimicrobianos testados, embora duas cepas de S. aureus apresentaram-se 

positivos para o teste “D”, demonstrando o fenômeno de resistência induzida à 

clindamicina, o qual é um antibiótico frequentemente utilizado para o tratamento de 

infecções por S. aureus. Apesar de nenhum Staphylococcus aureus resistente a 
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meticilina (MRSA) ter sido encontrado, o monitoramento da presença dessa 

linhagem em pessoas saudáveis é importante, pois segundo a CDC em 2011, a 

ocorrência de Staphylococcus aureus associado à comunidade (CA-MRSA) tem 

aumentado ao longo dos anos.  

 Existem muitos estudos descritos que abordam a ocorrência de 

Staphylococcus aureus em manipuladores de alimentos e sua relação com surtos de 

intoxicação alimentar, enquanto que as espécies de ECNs são frequentemente 

negligenciadas, uma vez que o grupo ECN não é considerado patogênico para 

humanos, segundo alguns autores (Udo et al., 1999; Ré et al., 2013; Holecková et 

al., 2002). Neste estudo, 43,5% dos ECNs encontrados foram positivos para as 

enterotoxinas. Existem poucas pesquisas avaliando as enterotoxinas em ECNs 

isolados de manipuladores de alimentos (Rall et al., 2010; Udo et al., 1999), mas 

alguns pesquisadores têm detectado genes para enterotoxinas em ECNs nesses 

profissionais (Rall et al., 2010; Lyra et al., 2013; Veras et al., 2008; Udo et al., 1999).  

 A colonização de manipuladores de alimentos por Staphylococcus que 

codificam enterotoxinas é um problema, pois esses microrganismos estão 

fortemente relacionados com intoxicação alimentar e muitos profissionais não fazem 

higienização adequada das mãos, promovendo a contaminação dos alimentos. 

Desse modo, a obtenção de genes, baseado em PCR, que codificam enterotoxinas 

estafilocócicas é importante na detecção da fonte potencial de contaminação dos 

alimentos, pois é um método bastante específico. A frequência elevada do gene sec 

(26.8%,), observada neste estudo, é incomum de acordo com a maioria dos estudos, 

os quais descrevem o gene sea como o mais prevalente (Cha et al., 2006; Figueroa 

et al., 2002; Holecková et al., 2002). Contudo, Lyra et al. (2013) e Loncarevic et al. 

(2005) também observaram uma elevada ocorrência do gene sec. Os genes mais 

encontrados foram seg e sei, evidenciando que as enterotoxinas não clássicas 

também são de ocorrência importante. A maior incidência desses genes pode estar 

associada a coexistência de um elemento genético comum (cluster gênico de 

enterotoxina-egc) reportado por Argudín et al. (2010) 

 Os resultados apresentados aqui demostram que espécies de estafilococos 

coagulase negativa também apresentam determinantes genéticos para diferentes 

enterotoxinas e, embora não tenha sido avaliada a expressão das enterotoxinas, a 
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habilidade desses microrganismos de produzir enterotoxinas não pode ser 

descartada.  
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5. CONCLUSÃO 

 

No presente estudo, conclui-se que: 

 Ocorre alta frequência de Staphylococcus sp. isolados de manipuladores 

de alimentos apresentando genes que codificam enterotoxinas, 

demonstrando a importância destes profissionais como possíveis 

veiculadores de bactérias enterotoxigênicas.  

 As principais espécies de estafilococos encontrados nos manipuladores 

de alimentos, em Natal-RN, são S. epidermidis, S. aureus e S. hominis.  

 Os genes codificadores de enterotoxinas também são encontrados nos 

ECNs, evidenciando o potencial enterotoxigênico deste grupo, o qual é 

muitas vezes negligenciado como agente etiológico em casos de 

intoxicações alimentares. Embora este estudo não tenha avaliado a 

expressão dos genes que codificam enterotoxinas, a detecção dos 

mesmos está diretamente implicado num potencial enterotoxigênico para 

essas cepas.  

 A maior parte dos Staphylococcus apresenta um perfil de sensibilidade 

aos antimicrobianos testados.   
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