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RESUMO 
Objetivo: O objetivo dessa revisão é averiguar as diferenças nos mecanismos de 

virulência entre as populações de Staphylococcus aureus (S. aureus) meticilina resistente 

(MRSA) e Staphylococcus aureus meticilina sensível(MSSA). 

Métodos: Trinta e quatro artigos foram pesquisados com a utilização dos descritores 
MRSA, MSSA, Staphylococcus aureus,resistência bacteriana, fatores de virulência e 

macrófagos nas bases de dados Pubmed, Scielo e Medline. Destes, 17 artigos foram 

utilizados para essa revisão. 

Resultados: Foram encontrados artigos que comparavam os seguintes fatores de 

virulência: biofilme, produção de toxinas e proteínas MSCRAMM. 
Conclusões: Apenas alguns fatores de virulência diferem entre as cepas MRSA e MSSA. 

A resistência ou susceptibilidade à meticilina não é determinante para a maioria dos 

fatores de virulência do S. aureus. 

 

Palavras-Chave: MRSA. MSSA. Fatores de virulência. Resistência bacteriana.  
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ABSTRACT 

Objective: The aim of this review is to investigate the differences in virulence 

mechanisms between Staphylococcus aureus (S. aureus) methicillin-resistant   

populations (MRSA) and methicillin-sensitive  populations (MSSA) of Staphylococcus 
aureus. 

Methods: Thirty-four articles were searched in the Pubmed, Scielo and Medline 

databases, using the descriptors MRSA, MSSA, Staphylococcus aureus, bacterial 

resistance, virulence factors and macrophages. Of these, 17 articles were selectedfor this 
review.  

Results: We found articles comparing the following virulence factors: biofilm, toxins and 

MSCRAM proteins. 

Conclusions: Only a few virulence factors differ between MRSA and MSSA strains. 
Resistance or susceptibility to methicillin is not determinant for most of the virulence 

factors of S. aureus.  

 

Keywords: MRSA. MSSA. Virulence factors. Bacterial resistance. 

 

1. Introdução 

  

A bactéria S. aureus representa grave problema de saúde públicapor possuir 

inúmeros fatores de virulênciae causar infecções nosocomiais e adquiridas na 

comunidade 1, 2. Possui tanto maquinário bioquímico que permite a rápida colonização e 

invasão do hospedeiro como capacidade de evasão dasdefesas do sistema imune3. Dessa 

forma, sua disseminação é rápida e amplamente recorrente em situações que vão desde 

infecções de pele até complicações mais graves como a síndrome do choque tóxico, 

pneumonia, endocardite e sepse4, 5.  

 Na década de 1960 com o uso indiscriminado do antibiótico meticilina e derivados 

semissintéticos de penicilina, o S. aureus conseguiu resistir frente ao microambiente 

inóspito após aquisiçãode um elemento de mobilidade genética (MGE), o cassete 

cromossômico estafilocócico mec (SCCmec). Este fato propiciou que cepas dessa bactéria 

tornassem-se refratárias à principal forma de combate e assim duas principais 

populações ficaram conhecidas: S. aureus resistente a meticilina (MRSA) e S. aureus 

sensível a meticilina (MSSA)6, 7.   

Nos últimos anos, estudos apontam taxas de morbimortalidade distintaa entre 

essas cepas bacterianas com destaque para MRSA, sugerindo as cepas resistentes à 

meticilinacomo mais virulentas e de maior risco1. Diante disso, o intuito desta revisão 

bibliográfica foi averiguar diferenças quanto aos mecanismos de virulências 

entreStaphylococcus aureus meticilina resistente e Staphylococcus aureus meticilina 

sensível. 

 

2. Métodos 

  

 Foram pesquisados 34 artigos nas bases de dados Medline, Pubmed e Scielo, 

utilizando os seguintes descritores: MRSA, MSSA,fatores de virulência, macrófagos, 
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Staphylococcus aureus. Dos artigos selecionados, 17 foram utilizados para essa revisão. 

Dois artigos foram selecionados a partir das referências dos artigos anteriormente 

citados. No total, 19 artigos foram utilizados para a realização dessa revisão bibliográfica. 

Os demais artigos não estavam diretamente relacionados ao tema pesquisado. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

 Desde 1960, estudos clínicos baseados em taxas de morbidade e mortalidade têm 

mostrado que cepas de MRSA são mais virulentas que as de MSSA3.Acredita-se que o 

MRSA têm mecanismos de virulência distintos, capazes de exacerbar a resposta 

imunológica. Segundo Moraes, o fenótipo associado à resistência poderia ser um fator 

que influencia a capacidade de evasão da bactéria à resposta microbicida dos 

macrófagos. Oscilações verificadas durante a produção do óxido nítrico poderiam 

contribuir para a sobrevivência e a redução da eficácia da resposta imune inata. Paralelo 

a isso, estão os fatores genéticos de virulência que somados contribuem para a 

ocorrência de síndromes clínicas particulares à esse patógeno8. 

 A resistência à meticilina é derivada da aquisição do de um elemento de 

mobilidade genética (MGE) denominado cassete cromossômico estafilocócico. É composto 

por um fragmento de DNA de 21 a 67 kb de tamanho, dependendo do tipo de SCC MEC9. 

O número de tipos de SCCmec tem aumentado significativamente com a descoberta de 

novos elementos, atualmente contam-se ao todo 11 tipos. Todos os tipos incluem o gene 

mecA, que codifica a proteína de baixa  ligação a  penicilina PBP2a, como fator 

necessário à resistência. Incluem também genes ccr, para a integração e inclusão do 

cromossomo. As outras partes variam na composição, como exemplo, pode conter genes 

adicionais de resistência à outros antibióticos.  Anteriormente afirmava-se que o  

SCCmec não continha  genes de virulência, no entanto essa visão foi reformulada após 

estudos encontrarem a expressão de uma toxina peptídica PSM-mec, responsável pela 

redução da  atividade citolítica de macrófagos e neutrófilos, sendo assim um 

determinante para a infecção; o PSM-mec é codificado em vários tipos de SCCmec6, 9. 

 A ligação das células bacterianas à superfície do hospedeiro é um passo 

importante para a ocorrência da infecção. Nesse sentido, a expressão de proteínas de 

adesão, os componentes microbianos de superfície que reconhecem moléculas de matriz 

(MSCRAMM), é um forte fator de virulência10. Algumas adesinas expressas por S. aureus 

são as proteínas bap (proteína associada ao biofilme), clfA, clfB (proteínas de aglutinação 

A e B), fnbpA, fnbpB (proteínas de ligação à fibronectina A e B), cna (proteína de ligação 

ao colágeno), bbp (proteína de ligação à sialoproteína óssea), isdaA, isdaB 

(determinantes de superfície regulados por ferra A e B), SdrD, SdrE (proteínas de gene 

repetido de seria aspartato D e E) spa (proteína A stafilocócica)4. Segundo Atshan, a 
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expressão de cna e fnbpB é mais prevalente  em cepas de MRSA  que em MSSA. Em 

contrapartida a maior parte das outras proteínas possui distribuição variável entre 

diferentes linhagens, independente da susceptibilidade à meticilina10. Outro estudo 

recente não encontrou diferença significativa na expressão de MSCRAMM entre MRSA e 

MSSA11. 

A lesão provocada nas células humanas ocorre para que nutrientes necessários 

para a sobrevivência sejam obtidos. Para isso, são produzidas as exotoxinas, que ajudam 

a romper a membrana celular do hospedeiro. As citotoxinas produzidas pelo S. aureus 

são: hemolisinas Α,  β,  e γ (hlA , hlB, hlD e hlG); a Leucocidina Panton-Valentine (PVL); 

toxina da síndrome do choque tóxico (TSST-1); enterotoxinas estafilocócicas, que vão 

desde A ao R (SEA – SER) e as toxinas esfoliativas (ETA e ETB) 3, 12 . Souza et alnão 

encontraram diferenças na presença de genes de toxinas entre cepas MRSA e MSSA, 

entretanto seu estudo não avaliou a expressão desses genes, que pode ser variável15. 

Outro estudo encontrou maior prevalência de ent E (gene da enterotoxina E) em cepas 

resistentes à meticilina em comparação às cepas suscetíveis à meticilina13. Esse fato 

pode ser correlacionado a maior facilidade de causar intoxicação alimentar por alimentos 

contaminados com S. aureus7. A toxina da síndrome do choque tóxico é um 

superantígeno capaz de ativar de linfócitos T de forma inespecíficas, no entanto sua 

prevalência não está relacionada com a resistência à meticilina15.Nenhuma relação foi 

encontrada entre a expressão de toxinas esfoliativas, hemolisinas e a resistência à 

meticilina12, 14. O biofilme, por sua vez, é definido como comunidades heterogêneas de 

bactérias que podem formar-se tanto em organismos vivos, como em superfícies e 

materiais abióticos. Infecções em que há a formação de biofilme estão associadas à 

elevada morbidade e recalcitrância à antibioticoterapia16 O S.aureus meticilina resistente 

é conhecido como formador nato de biofilme, e usa desse recurso como forma de evadir-

se da resposta imune inata. Hanke demonstrou em seus estudos que os biofilmes 

formados por MRSA podem evadir-se de mecanismos antibacterianos efetores ativando 

alternativamente o perfil anti-inflamatório de macrófagos (M2), aumentando assim o seu 

sucesso na colonização do hospedeiro17. Entretanto, Ghassemian et al não encontraram 

diferença significativa entre cepas MRSA e MSSA em relação à frequência de genes que 

codificam componentes do biofilme11. 

 

4. Conclusões 

 

A partir das evidências encontradas nos artigos foi possível concluir que cepas de 

MRSA possuem apenas alguns fatores de virulência mais expressos que MSSA, como a 

enterotoxina E, e PSM-mec. A resistência ou susceptibilidade à meticilina não é 

determinante para a expressão da maioria dos fatores de virulência. A associação de 
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cepas de MRSA nosocomiais mais graves pode ser justificada pelo sucesso do patógeno 

de evadir-se das defesas do hospedeiro e também pela dificuldade de definir a 

antibioticoterapia adequada, dada a resistência aos beta-lactâmicos. 
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