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PRODUÇÃO DE ENTEROTOXINAS POR LINHAGENS DE S~aphyfoeQeeu~ 
au~eu~ ROSENBACH, 1884, ISOLADAS DE BOSSAS NASAIS E DE 
ALGUMAS AMOSTRAS CLINICAS 

Autor: Paulo Cesar Vertoni 

Orientador: Prof. Dr. RodolphQ de Camargo 

RESUMO 

Este trabalho teve em mira estudar, com dados 

locais, a ocorrência de linhagens de Staphyfoeoeeu~ au~eu~ 

Rosenhach, 1884 produtores de enterotoxinas. Para isso, ob

tiveram-se amostras de fossa nasal de 122 pessoas da cidade 

de Piracicaba CSP1, no ano de 1988. Destas amostras foram 

isoladas 34 culturas de S. au~eu~. Trabalhou-se também com 

30 culturas clínicas cedidas pelo laboratório do Prev - Lab 

(~entro de Patologia Clínica Preventival de Piracicaba e ain 

da com 3 culturas cedidas pela Coleção de Culturas Tropical 

da Fundação Tropical de Pesquisa e Tecnologia André Tosello, 

de Campinas, SP, estas sabidamente produtoras de enterotoxi-

nas dos tipos A, B e D. A identificação foi feita pelos mé-

todos seguintes: microscopia com coloração de Gram, prova de 

coagulase, prova de termonuclease e "Staphy-Test lt
• Realizou-

se a seguir prova de produção de enterotoxina, que, poste-

riormente também foi identificada pelo ItOptimum Sensitivity 

Plate lt
• 

Das 30 amostras clínicas, 16 se revelaram pr~ 



viii. 

dutoras de enterotoxina, sendo 4 do tipo A, 8 to dipo B, 3 

dos tipos A e B simul taneamen te, e uma do tipo C3, além de 14 

que não produziram enterotoxina desses tipos. Dos 34 isola

dos de amostras de fossa nasal, 5 foram produtoras de entero 

toxina de tipo A e uma do tipo D. À vista deste resultado, 

o autor salienta a necessidade de medidas sanit~rias adequ~ 

das para impedir a contaminação de alimentos por pessoas PO! 

tadoras de S. auneu~ com capacidade de causar surtos de into 

xicação alimentar. 
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PRODUCTION OF ENTEROTOXINS BY STRAINS OF Staphy.toc.oc.c.u.6 
au4eu.6 ROSENBACH, 1884, OBTAINED FROM ANTERIOR NARES AND OF 

SOME CLINICAL SAMPLES 

Author: Paulo Cesar Vertoni 

Adviser: Prof. Dr. Rodolpho de Camargo 

SUMMARY 

This dissertation had the aim of studying, 

with local data, the occurrence of strains of Staphy.toc.oc.c.U.6 

au4eu.6 Rosenbach, 1884 producing enterotoxins. Samples of 

the anterior nares of 122 persons from the city of Piracica

ba, State of S. Paulo, Brazil, were collected. From these 

samples 34 cultures of S. au4eu.6 were isolated. The author 

studied also 30 clinicaI cultures furnished by the Prev-Lab 

("Centro de Patologia Clínica Preventiva") laboratory, from 

Piracicaba, and further with 3 cultures received from the 

"Coleção de Culturas Tropical da Fundação Tropical de pesqui 

sa e Tecnologia André Tosello", from Campinas, State of São 

Paulo, Brazil, these known to produce enterotoxins of the 

types A, B and D. The identification of organisrns was carried out 

by the following methods: microscopy with Gram staining, coa 

gulase test, thermonuclease test and "Staphy-Test". After

wards a test of production of enterotoxin was carried out, 

which was identified by the "Optimum Sensitivity Plate". 

Among the 30 clinicaI samples, 16 produced 
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enterotoxin, being 4 of typeA, 8 of type B. 3 of types A md 

B simu1taneous1y. and oneof type C3 • besides 14 which did 

not produce enterotoxins of these types. Among the 34 

strains originated from samp1es of anterior nares. 5 produced 

enterotoxins of type A. and one of type D. Having in view 

these resu1ts, the author recommends that suitab1e sanitary 

measures shou1d by taken to avoid the contamination of food 

by carriers of S. au~eu~ capab1e of giving origin to 

breaks of food poisoning. 

out-



1. INTRODUÇÃO 

Os alimentos têm uma participação bem conhe

cida, na epidemiologia de doenças transmissíveis, onde agen

tes patogênicos de origem humana ou animal desempenham um p~ 

pel importantíssimo na cadeia do processo toxi - infeccioso. 

Através desses produtos várias bactérias, como Sa1.mon.e..U.a. spp, 

Cto~tnidium pennnin.gen.~, C. botutin.um, Baeittu~ eeneu~ gas

troenteritis, E~cheniehia eoli enteropatogênica , Vibnio pa

nahaemotyticu~, Yen~in.ia spp., Anizon.a hin.~hawii, Stneptoco~ 

eu~ pyogen.e~, Staphytoeoeeu~ auneu~, Mycobaetenium tubencu

to~~~, M. bovi~, Campytobaeten spp. e Shigetta spp. e ou

tras (REIMANN, 1972; ICMSF. 1978; FRAZIER & WESTHOFF, 1978; 

SPECK, 1984) podem ser veiculadas. 

Alguns desses agentes quando presentes em ali

mentos em certo número, podem ocasionar "envenenamento ali

mentar", termo este aplicado para definir doenças causadas 

por microrganismos, que podem ser uma infecção ou intoxicação 

alimentar lFRAZIER & WESTHOFF. 1978), sem que tenha havido 

necessâriamente multiplicação prévia. 

Deve ser salientada, ainda, a possibilida-
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de de que outros microrganismos, além das bactérias, podem 

causar várias doenças como. resultado da ingestão de alimentos 

contaminados com micotoxinas, que são produtos metabólicos 

de fungos como A~peng~llu~ spp., Pen~e~ll~um spp., Altenna

n~a spp., Fu~an~um spp., stneptomyee~ spp., Clav~eep~ punpu-

Tn~ehophyton 

spp., G~benella zeae, Clado~pon~um spp., Mueon spp.j com cer 

tos vírus como poliovírus, adenovírus, vírus coxsackie, ví-

rus da hepatite infecciosa; por riquétsias e clamídeas; -va-

rios protozoários como Entamoeba h~~tolyt~ea, Toxopla~ma go~ 

d~~ e G~and~a lambl~aj e ainda algumas algas como Gomyaulax 

eatenella, G. tamaneu~~~ e Lyngbya maju~eula (XLAPAN et alii, 

1962; CLIVER, 1969; RElMANN, 1972; ICMSF, 1978; FRAZIER & 

WESTHOFF, 1978; PELCZAR et alii, 1981; SPECK, 1984). 

Certos microrganismos patogênicos, quando a tingem 

os alimentos, podem aí encontrar bons meios de cultura, o que 

favorecerá a sua multiplicação e, dependendo do seu grau de 

patogenicidade, podem determinar quadros clínicos de toxi-i~ 

fecções alimentares (THATCHER & CLARK, 1973 e FRA-

ITER & WESTHOFF, 1978}. 

As toxi-infecções alimentares com exceçao do 

botulismo, onde uma neurotoxina é produzida, são dist~rbios 

do trato gastro-intestinal com dores abdominais e diarréia, 

e comumente com vômitos, sintomas que aparecem entre 2 (~uas) 

a 48 horas após a ingestão do alimento contaminado (FRAZIER 

& WESTHOFF, 1978). 
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Entre as bactérias responsáveis por surtos de 

intoxicação destaca-se o microrganismo S. au~eu~. São cocos 

Gram positivos, medindo de 0,8-1,0 ~ dediimetro, dispostos 

como um aglomerado de esferas ou pequenas cadeias de três 

ou duas células, ou ainda uma única célula, quando observado 

microscopicamente, e que tendem a ser ligeiramente menores 

quando de linhagens patogênicas; imóveis- e anasporógenos; a~ 

róbicos ou anaeróbicos facultativos, crescem bem em vários 

meios de cultura, usualmente sem cápsula; catalase, coagula-

se, termonuclease e "Staphy-Test" positivas, e pertencen-

tes i famI1ia Mic~ococacceae, onde ocupam posição relevante 

como agente etiológico CRElMANN, 1972; KLOOS & SMITH, 1980; 

KLOOS & SCHLEIFER, 1986 e FRANCO & NIELSEN, 1988). 

Segundo REIMANN (1972), nos Estados Unidos da 

América, ao lado do Clo~t~idium pe~6~ingen~, o S. au~eu~, e 

o principal agente de surtos, sendo que em outros países, c~ 

mo Inglaterra e Japão, também ocupa uma posição de destaque, 

embora não seja o principal microrganismo patogênico respon-

sáve1 por esses problemas. 

Um aspecto complexo associado com a intoxi-

caça0 estafi10cócica é o crescimento do microrganismo em mui 

tos alimentos sem que produza odor ou sabor pronunciado. Um 

alimento com a1gums mi1h~es de estafi10cocos por gra-

ma pode ter, gosto, odor e aparência pouco diferentes 
._-

de outro onde não tenha ocorrido proliferação deste micror-

ganismo. Portanto, esse alimento contaminado pode ser ing~ 
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rido sem que seja percebida qualquer alteração significati-

va que impeça o seu uso. 

A intoxicação alimentar causada por S. au~eu6 

é devida a uma proteína secretada, solúvel em água, de baixo 

peso molecular (26.000 a 35.000) constituída somente de ami

noácidos e de elevada resistência térmica (REI.MANN, 1972; FRA-

ZIER & WESTHOFF, 1978). Esta proteína é conhecida como en

terotoxina estafilocócica. Segundo DELEZARI & LEITÃO (1976), 

varios pesquisadores confirmaram em seus estudos que existe 

mais de um tipo de enterotoxina e, através de técnicas de rea 

çao por precipi tação com ant icorpos específicos, puderam clas-

sificá-Ia em: A, B, C, D e E. 

De acordo com BERGDOLL (1988) sete tipos 

de enterotoxinas sao conhecidos atualmente com base em 

reaçoes com anticorpos específicos, tino A, B, CI , Cz' C3 , 

D e E. 

-Como sintomas da doença, ocorrem nausea, diar 

réia, vômito, dor de cabeça, dores abdominais, prostração, dor 

muscular, queda de pressão sanguínea, que aparecem em uma a 

-seis horas apos a ingestão do alimento contaminado (~ERGDOLL, 

1988) . 

Segundo FRAZIER & VffiSTHOFF (1979) a intoxica-

çao estafilocócica normalmente não é registrada ou divulgada, 
---

a não ser que ocorram surtos de grande proporções, como em Pl-

queniques, grandes jantares ou banquetes. B sabido, no en-
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tanto, que uma grande porcentagem de todos os casos relata-

dos como intoxicação alimentar ou infecção alimentar, 
~ 

e na 

realidade intoxicação estafilocócica e muitos de nós encon-

traremos esta doença durante nossa vida. A recuperação ocor 

re em 24 horas,_podendo ocasionalmente levar alguns dias 

(ICMSF, 1978). 

PELCZAR et alii (1981) afirmam que essa intoxi-

caça0, além da sintomatologia já citada, poderá ter um com

prometimento mais sério, às vezes letal, quando se trata de 

crianças pequenas ou de pessoas debilitadas. 

O S. auheu~ é ubíquo e pode chegar até os 

alimentos de várias fontes. Pode provir, o que é mais co-

mum, de manipuladores de alimentos que tenham infecções pio-

gênicas agudas, ou ainda de portadores saos, que alojem es

ses germes nas fossas nasais, na garganta ou na pele, já que 

o homem é considerado como sendo o maior reservatório natu-

ral de estafilocócos (ICMSF, 1~78 e PELCZAR et alii, 1981). 

WEISER et alii (J97l}, através de estudos a 

respeito da epidemiologia do S. aUheu~, associada com ma-

nuseio de alimentos, concluíram que, em mais de mil pessoas 

estudadas, num levantamento, aproximadamente 60% eram porta-

dores de estafilocócos na garganta e nas fossas nasais e 20 

a 25% destes eram portadores de estafilococos coagulase posi 

tiva. 

Esses resultados sao significativos, sob o pon 

to de vista de que as pessoas que manuseiam alimentos podem 
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contaminá-los, e se houver condições para o seu crescimento 

e desenvolvimento, certamente, enterotoxinas serão formadas 

e intoxicarão as pessoas que os ingerirem. E também sob es-

te aspecto das intoxicações que o controle de qualidade dos 

produtos alimentares encara os riscos microbiológicos. Segu~ 

do EIROA (1977), estes riscos são atributos indesejáveis e 

ocupam o primeiro lugar numa escala de prioridades. 

Para que ocorra um surto de intoxicação ali-

mentar estafilocócica, de acordo com FRAZIER& WESlliOFF (1978), 

- - . e necessarlO que: 

a) O alimento contenha estafilococos produto-

res de enterotoxina. 

b) O alimento seja um bom meio de cultura pa-

ra crescimento e produção de enterotoxinas 

pelos estafilococos. 

c) A temperatura seja favorável para o cresci 

mento dos cocos e o tempo seja suficiente 

para que produza a toxina. 

dl O alimento contendo a toxina seja ingeri-

do. 

O surto pode ser evitado, de acordo com FRA-

ZIER & WESTHOFF (1978) mediante: 

a) Prevenção da contaminação dos alimentos por 

estafilococos, aplicando práticas sanitá-

rias e utilizando matéria prima livre dos 

cocos. 
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b) Prevenção do crescimento dos estafilococos 

pela aplicação de tratamento térmico ade 

quado durante o processamento e também, em 

alguns casos, ajuste de pH mais ácido ou 

ainda adição ãe substâncias bacteriostáti

cas, como a serina ou um antibiótico. 

c) Alguns alimentos podem ser pas teuri zados pa 

ra destruir os estafilococos ou conserva

dos a temperaturas baixas para limitar o 

seu desenvolvimento. 

o presente trabalho teve por objetivo estudar 

a ocorrenCla e distribuição de linhagens de S. aUheu~, pro

dutoras de enterotoxinas, isoladas de fossas nasais de even

tuais portadores e de algumas amostras clínicas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. CONSIDERA~ÕES GERAIS SOBRE S. AUREUS 

-O S. aU4eu~ em particular constitui uma espe-

cie bacteriana muito bem conhecida pelas patologias provoca-

das em homens e animais. 

No ano de 1878, Koch observou pela primeira vez 

os micrococos, quando examinava uma amostra de pus; mas a 

constatação frequente destas bactérias em abcessos agudos e 

crônicos deve-se a Ogston em 1881. Pasteur obteve o cultivo 

dessa bactéria em meio líquidó, no ano de 1880, mas o seu 

isolamento em cultura pura só foi realizado em 1884 por Ro

senbach. O nome genérico de S~aphyioeoeeu~ foi adotado por 

Rosenbach, que posteriormente o dividiu em duas espécies: St~ 

phyioeoeeu~ pyogene~ au4eu~ e S~aphyioeoeeu~ pyogene~ albu~. 

Uma terceira espécie foi adicionada por Passet em 1885, o 

S~aphyioeoeeu~ pyogene~ e~t4eu~. Ao longo dos anos surgiram 

muitas controvérsias sobre a posição sistemática dessas bac-
-
térias (~ILSON & MILES, 19481. 

A sistemática bacteriológica apresentou na 8~ 
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edição do BERGEY's "Manual of Determinative Bacteriology", 

três espécies do gênero Staphyioeoeeu~ da família M~enoeoea 

ee..ae.: S. aune..u~, S. e..p~de.nm..i..d~~ e S. ~apnophyt..i..eu..~ (BAIRD

P ARKE R. 1974). 

Através de técnicas desenvolvidas nos Gltimos 

anos, podem-se hoje classificar os estafilocócos em 19 espé

cies, assim distribuídos: S. aune..u~, S. e..p~de..nm~d~~, S. ea

p~t~~, S. wanne..n~, S. hae..moiyt~eu~, S. hom..i..n~~, S. ~aeehano

iyt~eu~, S. aun..i..euian~~, S. ~apnoph!Jti.eU6, S. eohn~..i.., subsp 

1 e subsp 2, S. xyio~u~, S. ~~muian~, S. eanno~u~, S • ..i..nte..n

me..d~u~, S. hy~eu~ subsp hy..i..eu~ e subsp ehn9moge..ne.~, S. ea~e.o

iyt~eu.6, S. ~e~unJ.. subsp. fje~ufLJ.. e subsp. le.Vltu.6, S. galLt

nafLum, S. eapfLae. (KLOOS & SCHLEIFER, 1986). 

Desde que extensivas revisões no genero Sta

phyioeoeeu4 têm ocorrido, a coagu1ase e a termonuc1ease, que 

sao provas simples, e práticas usadas rotineiramente 

para a identificação de S. aune.u~, têm levado a resultados 

erroneos na sua designação, pois algumas linhagens 

te..fLme.d..i..u~ e S. hy~eu~ subsp hy~eu~ sao também 

de S. ..i..n

consideradas 

positivas para estas mesmas provas lTATINI et alii, 1984). 

Segundo FRANCO & NIELSEN (1988), a uti1iza

çao de uma prova rápida de aglutinação em lâminas para iden

tificação de culturas de S. aune.u~ isoladas de alimento, o 

"Staphy Test". quando submetido simultaneamente com a prova 

da coagulase em tubo na identificação das culturas de S. au-

ne.u.6 isoladas de alimentos, mostrou uma correlação de 
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99,2% entre elas, sendo a sensibilidade do "Staphy Test" de 

98,8% e a especificidade de 100%. 

Geralmente, o crescimento do S ~ au.Jte.u.~ em meio 

sólido apresenta-se de cor dourada ou amarela, mas pode nao 

ser pigmentado; as culturas produtoras de enterotoxinas sao 

coagulase-positivas, mas nem todas as culturas coagulase po

sitivas são necessáriamente enterotoxigênicas (FRAZIER & WES 

THOFF, 1978). 

o S. au.Jte.u~~ quando presente no alimento em 

condições favoráveis ao seu crescimento, pode em algumas ho

ras atingir números elevados. As características fisiológi 

cas dessa bactéria podem influir para que ocorra a sua mul

tiplicação. De acordo com KLOOS & SCHLEIFER (1986), o S. 

aUJte.u~ pode multiplicar-se em temperaturas que variem de 10 

a 45 9 C, estando a faixa ótima entre 30 e 37°C. 

Segundo FRA.ZIER & WESTHOFF (19.78), de maneira 

geral, a temperatura varia de 4 a 46°C para o desenvolvimen

to e produção de toxinas e, ainda, de acordo com o alimento; 

é claro que nas temperaturas mais baixas, o crescimento é mui 

to lento e o tempo para que alcance um número suficiente de 

células para produzir níveis detectáveis de toxina é muito 

mais extenso do que o período de armazenamento do 

refrigerado. 

alimento 

Entretanto outros autores referem como tempe

raturas mínima, ótima e máxima, respectivamente, 6,7°C, 37°C e 

45,5 9 C (ANGELOTTI et alii, 19611. 6.6°C, 35°C e 47°C (FRA-
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ZIER, 1972) e 109C, 35 9C -37 9C e 45 9C (GILBERT, 1974 e JEN

NINGS, 1975). 

o pH mínimo para o desenvolvimento do S. au-

~eu~ é menor em condição aeróbica do que em anaeróbica; em 

carnes, por exemplo, o pH mínimo~ara desenvolvimento e 4,8 

em aerobiose, e 5,5 em anaerobiose, enquanto que o pH máximo 

para desenvolvimento está em torno de 8,0 (FRAZIER & WESTHOFF, 

1978). Por outro lado, KLOOS & SCHLEIFER (1986) afirmam que 

o S. auheu~ multiplica-se em meios com pH dentro de uma fai-

xa de 4,2 a 9,3, com ótimo entre 7,0 e 7,5. 

Segundo JAY (1973) de forma geral acei ta - se 

atualmente que as necessidades dos microrganismos, em rela

çao a água, devem ser expressas em termos de "atividade de 

(a ) do meio (alimentol. -w A tf a t i vi dade de água" é o quo 

ciente do valor da pressão de vapor dágua da solução no ali

mento dividido pelo valor da pressão de vapor dágua pura. P~ 

ra esta a razao a é de 1, O. O valor de ~w e influenciado p~ -w 
lo grau de umidade relativa da atmosfera ao redor do alimen-

to. Quanto maior for a umidade relativa, maior será a ra

zao a na superfície do alimento e inversamente. Este autor -w 

afirma que, segundo Christian, a umidade relativa é igual a 

cem vezes a razao a . Para o S. aUheu~, a razao a ótima pa--w -w 
ra que se muI tiplique é de 0,9-90 a 0,995. sendo o limi te mí-

nimo 0,86, valor este relativamente baixo, sendo que para 

muitas espécies bacterianas a razao a mínima ainda compati -w 
vel com sua multiplicação é de 0,90. De acordo com FRAZIER 



& WESTHOFF (1978), o mínimo 

ca e 0,90 em anaeróbica. 

12. 

de a é 0,86 em condição aeróbi-w 

o S. auneu~ resiste bem a teores altos de elo 

reto de sódio, podendo crescer mesmo em concentrações desse 

sal próximas da saturação (FRAZIER. 1972 e JENNINGS, 1975). 

A maioria das linhagens de S. auneu~ multipli 

cam-se bem em meios com 10% de cloreto de sódio (KLOOS & SCH-

LEIFER. 1986), tendo um crescimento pobre a 15%. Algumas li

nhagens podem crescer em até 20% (JAY, 1973 e FRAZIER & WES

THOFF, 1978). O caráter halofílico dessa bactéria é muito im 

portante, porque ela pode.multiplicar-se mesmo em alimentos 

cujo processo de conservaçao se resuma no uso de salmoura. 

Por outro lado, pode manter-se apenas viva em produtos salg~ 

dos com razao a muito reduzida. Contudo, se a umidade for -w 
alta, e a temperatura favorável, pode ocorrer multiplicação. 

Com relação 'à sacarose, segundo FRAZIER & WES 

THOFF (1978), o S. auneu~ pode ser tolerante a concentrações 

em torno de 50 a 60%. 

Em condições favoráveis, o S. auneu~ pode mul 

tiplicar-se na superfície do alimento ou ainda, por ser bac

téria anaeróbica facultativa, pode crescer em profundidade. 

Dependendo da linhagem, pode ocorrer, durante a multiplic~ 

çao, produção de toxina termo-estável denominada "enteroto

xina estafilocócica", responsável pela intoxicação alimentar 

estafilocócica. Essa denominação se deve a problemas intes-

tinais causados por ela. 
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2.2. A INTOXICA~AO ALIMENTAR ESTAFILOCÓCICA 

De aco rdo com DACK (1962). nao se sabe há quan-

to tempo a intoxicação alimentar estafilocócica aflige o ho

mem, porém. indubitavelmente deve ser há séculos. O primeiro 

pesquisador a estudar os sintomas deste tipo de intoxicação 

foi Vaughan em 1884, o qual reproduziu em si mesmo, -em va-

rios experimentos, a sintomatologia da doença, após ingerir 

extrato alcoólico de queijo causador de intoxicação. JAY 

(l973) cita que, em 1914, um estudo semelhante foi realiza-

do por Barber, que também introduziu os sintomas da afecção 

em si mesmo, ingerindo leite contaminado com culturas de S. 

aUfLeu.6. 

Em 1885, Sternberg, examinando líquido de ca-

vidade de um queijo relacionado com casos de intoxicação ali 

mentar. verificou a presença de grande quantidade de micro-

cocos ao lado de outros microrganismos. Realizada a cultura 

em caldo a partir desse produto, ele obteve um crescimento 

quase exclusivo de micrococcs. Mais tarde, este autor ten-

tou reproduzir os sintomas da intoxicação em outros animais, 

inoculando essa cultura por via subcutânea em coelhos, caes 

e ratos, e ministrando, por VIa oral, a um cão, o extrato aI 

coólico do mesmo queijo. Nenhum dos animais apresentou os 

sintomas da intoxicação. Por outro lado, um voluntário ing~ 

riu cerca de 15 gramas do queijo e após duas horas e meia foi 

acometido de náuseas, vômitos e diarréia. Diante disto Stern 
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berg, concluiu que parecia provive1," ser o princípio veneno

so uma ttptomaina" desenvolvida no queijo, resultante da ati

vidade vital dos micrococos encontrados ou de algum outro mi 

crorganismo que os precedeu e que talvez tivesse sido morto 

pelos seus próprios produtos tóxicos (citado por DACK, 1962). 

Segundo DACK (1962), carnes com quantidade e1~ 

vada de estafilococos foram posteriormente relacionadas por 

Dennis em 1894 e Owen em 1906, a casos de intoxicação alimen 

tara Mas foi somente em 1930 que se iniciou a era moderna na 

aquisição de conhecimentos sobre a intoxicação alimentar es

tafilocócica. 

Uma grande variedade de alimentos é hoje co

nhecida, por seu envolvimento em surtos de intoxicação ali

mentar estafilocócica. Produtos como presuntos, frangos e 

doces recheados com creme, são os mais envolvidos, e 75~ de 

todas as intoxicações alimentares por estafilococos são devi 

do a refrigeração inadequada dos alimentos. Outros alimen

tos envolvidos sao carnes e seus produtos, peixes e seus pr~ 

dutos, leite e seus produtos, saladas, pudins, molhos, macar 

roes e tortas. Produtos muito ácidos para que os estafi1o

cocos possam se desenvolver, podem ter sua acidez reduzida, 

quando alguns ingredientes são adicionados como: ovos, ou 

cremes, tornando-os perigosos. O crescimento e produção de 

enterotoxinas pelos estafi1ococos podem ter lugar nas mesas 

de vapor em restaurantes, nas estufas em bares e cantinas, que 

mantêm os alimentos aquecidos por períodos longos, se a tem-
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peratura e o tempo de exposição nao forem apropriadamente con

trolados (FRAZIER & WESTHOFF, 1978). 

Nem todas as pessoas que ingerem enterotoxi

na estafilocócica desenvolvem o quadro clínico de intoxica 

çao, pois existe variação individual quanto a suscetibilida

de a esse produto tóxico elaborado pelo S. aUheu~. Quandoum 

grupo de indivíduos ingere um alimento contendo enterotoxi 

na estafilocócica, alguns desenvolvem um quadro clínico se

vero de intoxicação, enquanto outros apresentam pequena in

disposição ou nenhuma (FRAZIER & WESTHOFF, 1978). 

2.3. As ENTEROTOXINAS ESTAFILoc6cICAS 

No diagnóstico de um surto de intoxicação ali 

mentar, é necessário verificar a presença da enterotoxina es 

tafilocócica nos alimentos suspeitos (PACK, 1962). 

A pesquisa da enterotoxina foi realizada por 

mui to tempo ministrando-se os alimentos suspeitos, ou sobrena

dantes ou filtrados de culturas de linhagens de S. auneu~ iso 

ladas a partir deles, em voluntários humanos, macacos e ga

tos CRElMANN, 1~72 e BERGDOLL. 1988}. 

A técnica da inoculação de filtrados de cultu 

ras de S. aUheu~ implicados em surtos de intoxicação alimen

tar na cavidade abdominal de gatos de pouca idade, com peso 

entre 250 a 500 gramas, foi descri ta por DOLMAN et alii (1936), 
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onde os filtrados eram injetados após tratamento por calor e 

formol. Estes filtrados provocaram v6mitos e diarr~ias nos 
... 

animais submetidos a prova. Segundo DOLMAN & WILSON (1938) 

o mesmo gato podia ser reutilizado em outras provas semelhan 

tes, desde que dentro de um prazo. de 7 a 10 dias, pois desen 

volvia imunidade em 2 a 3 semanas. 

At~ recentemente empregavam-se métodos de de-

tecçio, injetando-se extratos intraperitoneal e intravenoso 

em gatos CDOLMAN & WILSON, 1940), e alimentando-se com extra 

tos pequenos macacos Rhesus (~aeaea mulata) (SURGALA et alii, 

1953). Por terem estes m~todos um alto custo na manutençio 

dos animais, e nao serem inteiramente fidedignos, eles foram 

substituidos pelos m~todos soro16gicos CICMSF, 1978) que se-

rio tratados posteriormente. 

SURGALA (l947} obteve o crescimento de S. au-

~eu~ e produçio de enterotoxinas em meios sintéticos conten-

do sais inorgânicos, glicose, tiamina, ácido nicotinico e 2 

a 16 aminoácidos, onde, dentre os meios mais simples que o au 

tor usou, o que continha arginina e cistina demonstrou os me 

lhores resultados. Em meios que continham 3 aminoácidos e 

ausência de glicose, nio ocorreu o crescimento do S. au~eu~ 

e, consequentemente produção de enterotoxina. O autor de-

monstrou que nos meios com 0,2 a 20% de glicose o crescimen-

to e a produçio de enterotoxinas ocorria. 

Um outro método foi apresentado por HALLANDER 

(1965), no qual a enterotoxina e outras toxinas estafiloc6-
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cicas foram produzidas em grandes quantidades, por meio de 

cultura sólida em placas de Petri coberto com celofane. O au 

tor empregou o meio de CASMAN (1958) modificado, constituído 

de hidrolizado de caseína, vitaminas, cisteína, triptofano, 

citrato de ferro, sulfato de magnésio e de sódio, e agar. 

DONNELLY et alii (1967), demonstraram outro 

processo, para a produção de enterotoxinas pelo S. aUheu~, 

onde um saco de celofane contendo 100 rnl de caldo infusão de 

cérebro e coração, é colocado num Erlenmeyer de 250 ml e por 

intermédio de um barbante é fixado no gargalo do frasco. O 

conjunto é esterilizado e em seguida são depositados no fun

do do frasco dois mililitros de urna suspensao de S. aUheu~, 

obtida de cultura de 24 horas a 37°C, em agar inclinado de 

infusão de cérebro e coraçao. São adicionados também ao re

dor do saco de celofane, 20 rol de água fosfatada a pH 7,0. 

Após a inoculação a 35-37°C por 48 horas, a suspensão de S. 

aUheu~ é retirada do frasco e centrifugada, e no líquido so

brenadante pesquisa-se a presença da enterotoxina. 

Vários métodos para a produção de enteroto

xina foram comparativamente avaliados (~IMKOVICOVA & GIL

BERT, 19711 e só nos métodos do saco de celofane para diáli

se de CASMAN & BENNETT (J9631 e de DONNELLY et alii (1967) . 

foram conseguidas concentrações elevadas de enterotoxinas. 

A preferência dada pelos autores foi pela utilização do se

gundo método, devido a facilidade no preparo do frasco de 

cultura, na inoculação e na recuperação da suspensão de S. 
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au~eu4 do frasco. Similares nos seus princípios, estes m&to 

dos são amplamente utilizados por inúmeros laboratórios da Eu 

ropa e Estados Unidos com sucesso. O primeiro produz grande 

quantidade de toxinas, mas o segundo & mais fácil de se re

produzir (ICMSF. 1978). 

O m&todo de celofane sobre agar (HALLANDER, 

1965; JARVIS & LAWRENCE, 1970; ROBBINS et alii, 1974) tamb&m 

tem se mostrado bem sucedido, tal qual o do agar semi-sólido 

(CASMAN & BENNETT, 1963). Ambos tem a vantagem de serem fa

cilmente reproduzidos (ICMSF. 1978). 

Nos estudos relativos a antigenicidade da.en

terotoxina estafilocócica realizados por DOLMAN et alii 

(J936} , foi comprovado que o soro sanguíneo de um gato, que 

se tornara resistente à enterotoxina estafilocócica, neutra

lizava esse produto tóxico. Esta constatação foi feita, qu~ 

do inoculava-se em gatos jovens uma mistura do soro de gato 

resistente com a enterotoxina estafilocócica por via intra

peritoneal. 

Os primeiros pesquisadores a relatar o encon 

tro do que parecia ser anti~orpo específico contra a entero

toxina estafilocócica, foram DOLMAN & WILSON (1938), que ve

rificaram que gatos, coelhos e cavalos imunizados ativamen

te com filtrados de culturas de s. au~eu4 enterotoxigênicospro 

duziam anticorpos que protegiam gatos jovens contra a açao 

da enterotoxina. Os autores--demonstraram neste estudo uma 

reação de floculação específica. aparentemente envolvendo a 

enterotoxina e seu anticorpo específico. 



19. 

SURGALA et a1ii (1954), descobriram que soros 

imunes, produzidos em coelhos por inoculação da enterotoxi 

na parcialmente purificada, neutralizavam completamente este 

produto tóxico. 

Uma pesquisa para determinar o valor dos pro

cedimentos sorológicos, e o desenvolvimento de uma prova prá 

tica para evidenciar a enterotoxina estafilocócica, realiza

da por CASMAN (1958) demonstrou conclusivamente a antigenic~ 

dade da enterotoxina e, quando eram usadas anti-enterotoxinas 

produzidas em coelhos, constatou proteção passiva em gatos, 

contra as enterotoxinas elaboradas por linhagens homólogas e 

heterólogas de s. auheu~. O autor aplicando a prova de dif~ 

são em agar, não conseguiu detectar o antígeno exclusivo das 

linhagens enterotoxigênicas, e sugeriu que novas investigações 

fossem realizadas a esse respeito, com base na possível exi~ 

tência de mais de um tipo de enterotoxina estafilocócica. 

Empregando uma enterotoxina parcialmente puri 

ficada, elaborada pela clássica linhagem S-6, e o soro espe

cífico produzido por meio da imunização de coelhos BERGDOLL 

et alii (19591, observaram pela t€cnica de difusão em agar, 

reaçao de precipitação positiva e reação cruzada com entero

toxina produzida por mais 13 linhagens de S. au~euh. Por ou

tro lado, a reação foi negativa em prova realizada com ente

rotoxina elaborada pela tamb€m clássica linhagem 196-E, o 

que tornou possível identificar linhagens produtoras de duas 

enterotoxinas. 
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CASMAN (1960), pesquisando com soros anti-en

terotóxicos produzidos pela inoculação em coelhos, de ente

rotoxinas elaboradas pelas linhagens S-6, 196-E e 243, veri

ficou que a maioria das linhagens originárias de casos de en 

terite testados, produziam duas toxinas, iguais as produzi

das pelas linhagens S-6 e 196-E, sendo que outras linhagens 

associadas a casos de intoxicação alimentar também testadas, 

produziam somente uma toxina, idêntica a produzida pela li

nhagem 196-E. O autor designou provisoriamente as duas toxi 

nas de tipo !tE" (Enteritis) e tipo "FI! (Food-poisoning). A 

linhagem S-6 e as de enterite produziam então enterotoxinas 

tipo, "Ett e uF u , a linhageml9.-6-E e as associadas a casos de 

intoxicação alimentar produziam a tipo "F", enquanto que a 

linhagem 243 produzia a do tipo "EB
• 

Durante a realização da 62~ Reunião Anual da 

Associação Americana de Microbiologia, no dia 9 de maio de 

1962, na cidade de Kansas, EUA (CASMAN et alii, 1963), ficou 

estabelecido que as enterotoxinas estafilocócicas seriam de

signadas por letras maiúsculas, seguindo a ordem do alfabe

to. Assim as enterotoxinas tipo "F" e "P' foram designadas 

tipo ItAtt e IIB", sendo suas linhagens protótipo a 196-E (ATCC-

13565) e a 243 (ATCC-14458}, respectivamente. 

Posteriormente, foram identificados mais 3 ti 

pos de enterotoxina estafilocócica: o tipo !tC" da linhagem pr9. 

tótipo 137 (ATCC-23235) BERGDOCL et alii (1965). o tipo D da 

linhagem protótipo 494 (ATCC-23235) CASMAN et alii (1967), e 
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o tipo E da linhagem protótipo FRI (Food Research Institute) 

326 BERGDOLL et alii (1971). 

Através de estudos de purificação e análise 

da estrutura molecular, constatou-se que as enterotoxinas e~ 

tafilocócicas são cons ti tuídas de uma cadeia pol ipeptídica Úl1i 

ca, que contém quantidades relativamente grandes de aminoáci 

dos, como lisina, tirosina, ácidos aspártico e glutâmico, e 

apresentam peso molecular entre 26.000 e 35.000 (SCHANTZ et 

alii, 1965; CHU et alii, 1966; BORJA & BERGDOLL, 1967; AVE

NA & BERGDOLL, 1967; HUANG et alii, 1967; SCHANTZ et alii, 

1972 e FRAZIER & WESTHOFF, 1978). 

De acordo com Bergdoll, citado por JAY U97~, 

as enterotoxinas estafilocócicas são resistentes a certas 

enzimas proteolíticas como a tripsina, quimiotripsina, reni

na e papaína, porém são sensíveis à pepsina em pH de 2~0, apr~ 

ximadamente. 

A resistência térmica das enterotoxinas esta

filocócicas foi constatada há cerca de 50 anos por DOLMAN et 

alii (J936} e DAVISON et alii U9381 ao inocularem filtrados 

fervidos de - cul turas de S. aUJteu.ó, isolados de alimentos que 

causaram surtos de intoxicação alimentar, em macacos e ga

tos. 

SURGALLA & HITE 09451 constataram que filtr~ 

dos de culturas de linhagens de S. aUJteu.ó produtoras de toxi 

nas, os quais, mesmo após fervidos por 30 a 40 minutos, pro

vocavam vômi tos quando minis trados a gatos e a macacos, SCHA.NfZ 
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et alii (1965) observaram que a atividade biológica da ente-

rotoxina tipo B diminui com o aquecimento a 60°C por 16 ho-

ras em pH 7,3. 

A inativação da enterotoxina tipo A a 121°C 

por 11 minutos, foi demon~trada pela ausência de vômitos em 

gatos, após a sua inoculação. Resposta semelhante foi obti-

da quando a enterotoxina estafilocócica, previamente autocla 

vada a 121°C por 8 minutos, foi ministrada a macacos (DENNY 

et alii, 1966). 

De acordo com JAY (J973), é possível que a 

termo~resistência da enterotoxina estafilocócica, nos alime~ 

tos, seja maior que a observada nos sistemas usados em en

saios de laboratório com o intuito· de verificar a resistência 

dessas toxinas ao calor. 

De maneira geral, os tratamentos térmicos, c~ 

mo a pasteurização (72°C por 15 segundos} e o UHT (ultrahigh 

-temperature, l43,3°C por 9 segundosl podem não ser suficien 

tes para inativar as enterotoxinas. A enterotoxina tipo B -e 

a mais resistente das toxinas (FRAZIER & WHESTOFF, 1978}. 

A detecção das enterotoxinas estafilocócicas, 

em sobrenadantes de culturas de S. aufte.ul.l e em alimentos, p~ 

10 uso de técnicas sorológicas, só foi possível 
.. 

. apos a 

realização de estudos sobre a sua purificação e antigenici

dade, sendo que esses processos so~ológicos de detecção das 

enterotoxinas são mais sensíveis e mais econômicos do que 

aqueles que se baseavam na ministração oral de filtrados de 
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cultura de s. au~eu~ ou na inoculação intraperitoneal em ga-

tos (CASMAN & BENNETT, 1963; HALL et alii, 1963; 

BENNETT, 1965; DONNELLY et alii, 1967). 

CASMAN & 

Os métodos para a detecção dos vários tipos 

de enterotoxinas, atualmente estabelecidos .como sorológic~, 

incluem o uso de anticorpos específicos. Contudo, as dife

renças antigênicas complicam a detecção, porque cada tipo d~ 

ve ser determinado separadamente. Um outro problema secun

dário, é que ainda existem enterotoxinas que não foram iden-

tificadas, urna vez que os anticorpos específicos nao estão 

disponíveis, não é possível detectá-las. Isto, no entanto, 

parece ser responsável somente por um pequeno número de ca

sos de intoxicação alimentar CGILBERT, 1974). 

Inúmeros métodos, que empregam os anticorpos 

específicos, são usados de várias maneiras para a detecção 

sorológica e a medição das enterotoxinas CBERGDOLL, 1972). 

Entre eles incluem-se: a difusão simples em agar CHALL et 

alii, 1963), a técnica de ttmicroslide" (CASMAN & BENNETT. 

19631, a técnica de Ouchterlony (BERGDOLL et alii, 1965 e GIL 

BERT, 1974), o teste de anticorpos fluorescentes (GENIGEORGIS 

& SADLER, 1966), a inibição por hemoaglutinação (MORSE & MAH. 

1967 e JOHNSON et alii, 1971). a hemoaglutinação passiva (SIL 

VERMAN et alii, 1968). o radio-imuno-ensaio "RIA" (JOHNSON 

et alii, 1971 e COLLINS et a1ii, 1972 e 1973) e a técnica "ELI 

SAtf O~nzime-linked immunosorbent assay) (FREED et alii. 1982). 
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Por causa das pequenas quantidades de entero-

toxinas normalmente encontradas nos alimentos em surtos de 

intoxicação, os métodos selecionados para análises devem ser 

sensíveis e aplicados a todas as enterotoxinas conhecidas. 

A sensibilidade do teste "microslide" é normalmente de O,~llg 

de enterotoxina por mililitro da amostra, sendo que pode ser 

aumentada pela alteração de alguns parâmetros, como a con-

centração dos reagentes e a espessura do agar (BENNETT et 

alii, 1970). Este grau de sensibilidade é adequado quando 

o alimento é concentrado. Outros métodos de sensibi1ida-

de elevada, como a hemoag1Utinação e o radio-imuno-ensaio, não 

requerem técnicas de concentração dos extratos de alimentos, 

o que consome um tempo menor para a realização das análises 

(J CMS F, 19 7 8) • 

Segundo BERGDOLL & BENNETT (1984), a utiliza 

çao dos métodos como o radio-imuno-ensaio (RIA), a hemoag1u-

tinação e Ifenzima-linked immunosorbent assaylt (ELISA) -e um 

pouco prematura! pois, devido a problemas encontrados por aI 

guns pesquisadores, uma melhor avaliação destes métodos deve 

ser aguardada. 

Muitos métodos ltELISAtt foram propostos para a 

detecção de enterotoxinas em alimentos e este poderá vir a 

ser o do futuro; pela relativa facilidade com que pode ser 

realizado, e o fato de que o ensaio pode ser completado em 

um dia CBERGDOLL & BENNETT:- 1984). 

Para a extração e a concentração de ente roto-



25. 

xinas, em alimentos, muitos métodos têm sido propostos (BERQ 

DOLL, 1972), no entanto sómente alguns são usados (CASMAN & 

BENNETT. 1965; HALL et alii. 1965; REISER et alii, 1974),nos 

ensaios com alimentos incriminados em surtos de intoxicação. 

Hoje existe no mercado, um "kit" comerciali-

zado pela empresa "Toxin Technology, Inc. t1
, localizada na ci 

dade de Madison, WI. EUA, com o nome de ItSET-EIAIt o qual an~ 

lisa as enterotoxinas estafilocócicas dos tipos A, B, C e D 

diretamente dos alimentos, sem os complicados passos de ex

tração e concentração requeridos por outros métodos, além de 

ter uma sensibilidade limite para detectar níveis de 0,1 a 

1,0 ng de enterotoxina por mililitro. 

2.4. ESTUDOS DE S. au~eu~ E ENTEROTOXINAS NO BRASIL 

Segundo LEITÃO et alii Cl973}, após estudos 

microbiológicos de vários alimentos desidratados, o S. au-

~eu~ foi constatado em 14,0% das 'amostras analisadas, sendo 

que apenas nas de coco e pimenta as contagens eram superio-

2 res a 10 / g. 

DELAZARI & LEITÃO (~976) constataram a prese~ 

ça de 69,5% de S. au~eu~, em números variáveis de 101 a >104/ 

g. na amostragem de macarrão de produção industrial. Os auto 

res verificara~ também, uma correspondência-muito alta en

tre os testes de coagulase e DNase termoestável aplicados a 
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327 culturas de Staphyiococcu~ isoladas, principalmente quan 

do a intensidade de coagulação do plasma era elevado (rea-

çoes 4+ e 3+). De um total de 106 culturas positivas nas 

duas determinações, 63,0% foram confirmadas como sendo ente

ropatogênicas, produzindo enterotoxinãs tipo A, A e B. B, C, 

D e E, sendo 31,1%, 4,7%, 7,5%, 3,7%, 12,2% e 3.7% respecti-

vamente. 

De acordo com IARIA (978). em uma amostragem 

de 100 unidades de doces de consistência cremosa ou com cre-

me natural ou artificial de recheio e/ou de cobertura, come! 

cializados por padarias e corifeitarias na cidade de Sio Pau

lo, apresentou uma contaminaçio por S. aun~u~ de 38,0%, dos 

quais 18,4% eram linhagens produtoras de enterotoxinas dos 

tipos B, C eD, com predominincia do tipo C (71,4%). 

HIROOKA et alii (982), realizaram um estudo 

de hacterimetria de S. aun~u~, em produtos cárneos embutidos 

comercializados na cidade de Londrina, Paraná, com um total 

de 139 amostras (85 linguiças e 54 salsichas); linhagens de 

S. aun~u~ foram isoladas em 57 (67,0%) das amostras de lin

guiças e 18 (33,3%) das de salsichas, sendo que 46 (55,3%) e 

6 (11,1%) apresentaram-se com número superior a 103/g , res

pectivamente. 

HIROOKA & ~illLLER (J982), pesquisando as ca

racterísticas de 107 linhagens de estafilococos, isoladas de 

139 amostras de produtos cárneos embutidos, comercializados em 

Londrina, Paraná, verificaram que 70,1% das linhagens foram 
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coagulase positivas e 87,9% manitol positivas, o que mostrou 

haver pouca relação entre. os dois testes. De 85 linhagens 

examinadas pela prova de coagulase e termonuclease, os resul 

tados indicaram uma correlação de 94,1\. Estas mesmas linha 

gens, quando examinadas pelo teste.de cristal violeta, apre-

sen taram os seguintes resul tados: 52 (61 %) grupo A, 30 (35,5\) 

grupo B e 3 (3,5\) grupo E. Testando 75 linhagens de S. au 

~eu~, para produção de enterotoxinas, obtiveram o seguintare 

sultado: produção das enterotoxinas tipo A, B, C. e E, com 

porcentagens de 62,5%, 12,5%, 15,6% e 6,2%~ respectivamen-

te, além de uma linhagem produtora dos tipos A e C, corres-

pondendo a 3, H. 

As condiç5es higi~nico-sanitirias do charque 

comercializado na cidade de São Paulo, foram observadas por 

FRANCO et alii (J987), onde o S. aUJz.eu~ apresentou-se em 

2 3 15,4% das amostras, sempre com contagens entre 10 e 10 UFC/ 

g OJFC = unidade formadora de colônias). 

NOLETO & TlBANA (19.87), isolaram cul turas de 

S. aUJz.eu~, produtoras de enterotoxina tipo B, a partir de 

carne assada recheada com paio, causadora de um surto de in-

toxicação estafilocócica. O período de incubação variou de 

2 a 7 horas, e 6 pessoas foram hospitalizadas. 



3. MATERIAIS E MtTODOS 

3.1. MATERIAIS PARA ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇAO 

DE S. aufte.ul.> 

3.1.1. Amostras 

28. 

Para o presente trabalho coletou-se amostras de 

fossas nasais através de "swabs", de 122 pessoas supostamen

te portadoras eventuais e ainda utilizou-se linhagens de S. 

aufte.ul.> cedidas pela Coleção de Culturas Tropical da Funda

ção Tropical de Pesquisa e Tecnologia "André Tose11o" (FTPT) 

de Campinas, sabidamente produtoras de enterotoxinas como con 

tro1e. 

3.1.2. Meios de cultura 

Para o isolamento de S. aufte.ul.> de portadores 

eventuais utilizou-se o meio SxaphyloQoQQul.> N9 110. Nas pr~ 

vas de identificação, usou-se caldo de infusão de cérebro 

e coração CBHI) , agar nutriente e agar to1uidina azul / DNA 

(Apêndice 1) .. 



29. 

3.1.3. Corantes 

Foram utilizados os normalmente aplicados na 

coloração de Gram. 

3.1.4. Soluções e reagentes 

Usaram-se a solução de lugol e álcool etílico 

a 95% para a coloração de Gram, o "Coagu-Plasma" do laborat§. 

rio Laborclin, para a prova da coagulase, e o "Staphy-Test" 

da Probac do Brasil para a identificação de S. au~~u~. 

3.1.5. Outros materiais 

Foram os de uso rotineiro em pesquisas bac

teriológicas, tais corno: pipetas bacteriológicas, pipetas de 

Pasteur, placas de Petri, "beakers", Erlenmeyers, lâminas 

para microscopia, incubadoras, microscópio, alca de platina, 

tub.os de ensaio, algodão, "swabs" ou cotonetes estéreis e bi 

co de Bunsen. 

3.2. MATERIAL PARA PRODUÇAO DE ENTEROTOXINAS 
ESTAFILOCÓCICAS 

3.2.1. Amostras 

Foram estudadas: linhagens de S. au~~u~ isola 
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das de fossas nasais; linhagens de S. au~eu~ cedidas pelo 

Centro de Patologia C1íni~a Preventiva, PREV-LAB de Piracica 

ba, isoladas de espécimes clínicas como abcessos e secreções 

(amostras clínicas) e linhagens de S. au~eu~ produtoras de 

enterotoxinas cedidas pela Coleção de Culturas Tropical da 

FTPT, Campinas. 

3.2.2. Meios de cultura 

Foram o meio agar infusão de cérebro e cora

çao e o caldo de infusão de cérebro e coração com dupla con

centração, para a inoculação das amostras (Apêndice 1). 

3.2.3. Sol,ução 

Foi usada a solução tampão salina fosfata

da U,U2M e pH 7,4 para uso na suspensao e inoculação das li

nhagens, nos frascos apropriados e Merthio1ate 1:1000 do la

boratório Lilly. 

3.2.4. Outros materiais 

Além dos usados rotineiramente em laboratório 
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de microbiologia, utilizaram-se saco para diâlises 33x2l mm 

INLAB. barbante, "shaker" com temperatura controlada da Lab

Instruments Inc. Cato ne;> 3570, tubos para centrífuga esteri

lizáveis de 50 ml, centrífuga Servall - ultra speed da marca 

Ivan Sorvall Inc. Modelo SS-l, medidor de rotações por minu

to (~aquet's indicator) da marca H.H. Sticht Co. N.Y. e fras 

cos de vidro para volumes de 50 ml com tampa plástica. 

3.3. MATERIAL PARA CARACTERIZA~ÃO DE ENTEROTOXINAS 

ESTAFILOc6cICAS 

3.3.1. Amostras 

Usou-se o sobrenadante das culturas de S. au

neu~ submetidas ao método de produção de enterotoxinas. 

3.3.2. Meios de cultura 

Usaram-se o agar 1,2% preparado com solução 

tampão salina fosfatada O,02M mais Merthiolate 1:10.000, ca.! 

do infusão de cérebro e coração mais Merthiolate 1:10.000 e 

caldo infusão de cérebro e coraçao 0,3% em solução tampão sa 

lina fosfatada 0,02M. 
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3.3.3. Soluções e reagentes 

Utilizaram-se a solução tampão salina fosfata 

da 0,02M e pH 7,4, Merthiolate 1:1.000, reagentes liofiliza

dos das enterotoxinas tipo A, B, C3 e D,reagentes liofiliza

dos das anti-enterotoxinas tipo A, B, C3 e D e ácido fosfôri 

co O,lM. 

3.3.4. Outros materiais 

Usaram-se: molde para as perfurações do agar 

em papel cartão (Apêndice 2, Figura 1), placas de Petri 

12x52mm, cortadores de rolhas, caixa plástica FLEX-A Cario

ca 20..734 ,"beakers" de 50. ml, incuõ.adora, contador de colô

nias Quehec Modelo 3330., trompa para vácuo e pipetas de Pas

teur. 

3.4. MÉTODOS DE ISOLAMENTO E ÍDENTIFICA~ÃO DE S. auneu~ 

CPXOID LIMITED, 1976; ICMSF, 1978) 

3.4.1. Isolamento de diferentes portadores 

eventuais 

Com um "swabÍl (cotonetel colocado em um tubo 

de ensaio lOx95mm, tamponado e esterilizado em autoclave a 
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l2l 9 C por 15 minutos, passando-o nas paredes laterais da fo~ 

sa nasal, colhia-se material que era imediatamente semeado 

em estrias, numa placa de Petri 20x75mm com l5ml de meio S.ta.

phyi..OC.OC.C.LL.6 N9 110 COxoid CM 145), previamente preparado con 

forme as instruções do fabricante e distribuído nas placas. 

Após semear o material, a placa era incubada 

a 37°C por 43 horas. Examinava-se a mesma depois do período 

de incubação e observava-se um crescimento com colônias de 

coloração amarela, e às vezes branca, circulares, com diâme

tros que variavam de 1 a 3 mm, lisas e pouco convexas. Sele

cionavam-se estas colônias e preparavam-se esfregaços em .lâ

minas, corando-as em seguida pelo método de Gram (ICMSF, 1978). 

As colônias que apresentaram, ao microscópio, 

cocos Gram positivos com característica de estafilococos,eram 

transferidas por uma alça para tubos 10x95mm com 2,0 ml de 

caldo de infusão de cérehro e coração CPxoid-CM 2251, prepa

rado conforme instruções do fabricante, tamponados com al

godão. As colônias suspeitas eram transferidas também para 

tuhos com agar nutriente (Pifco - Bacto 0.01) inclinados, pr~ 

parados conforme instruções do fabricante. 

3.4.2. Prova da coagulase CJATINI et alii, 19841 

Os tubos com-a suspensao e os inclinados das 

colônias suspeitas eram incubados a 37°C por 24 horas, sendo 

que os tubos com agar nutriente inclinados eram conservados 
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a temperatura ambiente, apos a incubação, para eventuais re 

petições. 

Em tubos 10x75 mm estéreis, adicionava-se 0,5 

ml de "Coagu-plasma" e 0,2 ml da suspensao das colônias sus

peitas do tubo com caldo de inf~ão de cérebro e coração, mi~ 

turava-se vagarosamente e incubava-se a 37 9 C examinando-se a 

intervalos, durante 6 horas. A formação de coágulos era in

terpretada conforme Apêndice 3 (Figura 2). 

Os resultados 3+ e 4+ eram considerados posi

tivos para S. au~eu~, e 1+, 2+ eram confirmados pela prova 

da termonuclease. Aplicou-se também esta prova. nos testes 3+ 

e 4+. 

3.4.3. Prova de termonuclease (ICMSF, 1978) 

Sobre uma lâmina de microscópio 25x75mm seca 

e limpa, eram adicionados 3,0 ml de agar toluidina azul /DNA 

derretido. Ap6s a solidificação, faziam-se pequenos oriffcios 

no agar (2,0 mm}, usando tubos capilares estéreis ligados a 

uma trompa. Cada lâmina comportava 14 oriffcios, o que dava 

para realizar sete testes em duplicata por lâmina. 

Com urna pipeta de Pasteur, adicionavam-se a 

cada oriffcio aproximadamente 10 VI da amostra. Esta amostra 

era a suspensão das colônias suspeitas, do caldo de infusão 

de cérebro e coração utilizada no teste da coagu1a se, aqueci 

da por 15 minutos em água fervente e resfriada. 

Após preencher os oriffcios com as amostras a 
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serem testadas, a lâmina era colocada dentro de uma placa de 

Petri l8x145 mm com um pedaço de algodão umidecido (câmara 

Gmida) no seu interior e incubada por 4 horas a 37~C. A rea

ção positiva era caracterizada pela formação de um halo rosa 

claro de no mínimo 1, O mm ao_ redor do ori fíCio. 

A positividade neste teste caracterizava as 

colônias suspeitas, com resultados posi ti vos na prova da coa

gulase, como sendo S. au~~u~. 

3.4.4. Prova do "Staphy-Test" PROBAC do Brasil 

(FRANCO & NIELSEN, 1988) 

Esta prova, baseada na capacidade do S. au

~~u~, de aglutinar hemácias de carneiro previamente sensibi

lizadas com hemolisina e fibrinog~nio foi realizada com to

das as amostras coagulas e e termonuclease pos i ti vos. 

Nesta prova utilizavam-se dois reagentes que 

compoem o "kit" Staphy-Test R e Staphy Test C. O primeiro 

contém hemácias sensibilizadas com hemolisina e fibrinog~nio, 

e o segundo contém hemácias id~nticas às do primeiro, porem 

nao sensibilizadas, servindo de controle, para excluir aglu

tinações inespecíficas que são bastante raras, mas podem OCO! 

rer. 

Duas ou três colônias suspeitas com 18 a 24 horas de 

incubação eram suspensas numa gota de Staphy-Test R sobre uma 

lâmina de microscópio de maneira uniforme, por uma alça de 
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platina. Procedia-se da mesma forma com o Staphy-Test 

C. 

Imprimindo-se movimento de rotação à lâmina, 

e observando-se contra um fundo escuro e boa iluminação, fa

zia-se a interpretação. 

Quando a reaçao de aglutinação era fortemente 

positiva, em 5 segundos no Saphy-Test R, e negativa no Sta

phy-Test C, caracterizava-se a colônia como sendo S. aanea~, 

e se dentro de 5 segundos a reaçao era negativa nos dois rea 

gentes, concluia-se que a colônia suspeita nao era de S. aa

ftea.6. 

3.5. MÉTODO PARA PRODUÇÃO DE ENTEROTOXINAS 

ESTAFILOc6cICAS 

3.5.1. Método "Sac-culturelf 

(BERGDOLL & BENNETT, 1984) 

O preparo do frasco, para a produção de ente

rotoxina, foi feito da seguinte maneira: o saco de diilise 

após lavagem com água, era fechado em uma das extremidades com 

um barhante e introduzido dentro de um Erlenmeyer de 250 ml, 

com a outra extremidade ficando exposta de modo a poder in

troduzir 100 ml de caldo de infusão cérebro e coração COxoid 

-CM 1451 em dupla concentração, preparado de acordo com o fa 
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bricante. Após a introdução do meio dentro do saco de diáli 

se, ele era fechado com barbante e introduzido totalmente no 

interior do frasco, tamponava-se com algodão e esterilizava

se a 1219C por 15 minutos. Tubos com agar de infusão de cére 

bro e coração também eram preparados e inclinados. 

Uma solução tampão salina fosfatada 0,02M, pH 

7,4 foi preparada desta forma: 

Solução A C~stoque) 

Fosfato dissódico CNa2HP041 ........ 2,84 g 

Cloreto de sódio ................... 9,0 g 

Água destilada q.s.p. 

Solução B C~stoque) 

1000 ml 

Fosfato monossódico CNaH2P02.H20) .. 2,76 g 

Cloreto de sódio ................... 9,0 g 

J\:gua destilada q.s.p ............... 1000 ml 

Ambas as soluções eram esterilizadas em auto

clave a l21 9 C por 15 minutos. A solução final era composta 

por 35,5 ml da solução A e 14,5 ml da solução B, e após a mis 

tura realizada assepticamente, procedia-se à verificação do 

pH, que, se necessário, era ajustado a 7,4 por adição de so

lução A ou B, conforme o caso. 

Nos tubos com agar de infusão de cérebro e co 

raçao inclinados eram inoculados e incubadas todas as cultu

ras de S. au~~u~ a serem testadas, a 37 QC por 24 horas, sen

do 2 tubos de cada isolado. ° crescimento era suspenso em 
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1,0 ml da solução tampão salina fosfatada. e transferido ao 

fundo do Erlenmeyer de 250 ml com o saco de diálise, perfa

zendo 2,0 ml de suspensão por cultura, que eram acrescidos de 

18,0 ml da solução tampão. 

Os frascos com os inóculos foram incubados a 

37°C por 24 horas em um Ifshakerlf. 

Após este período, as suspensoes foram recupe 

radas com pipetas e transferidas para tubos de centrífuga de 

50 ml est€reis e centrifugadas a 12.000 rpm durante 30 minu

tos. O sobrenadante era recuperado e transferido par~ fr~ 

cos de vidro de 50 ml estéreis com 2 a 3 gotas de Merthiola 

te 1:5000, o que dependia do volume do sobrenadante, e conge 

lados a -20?C atS que se procedesse i detecção das enteroto 

xinas. 

3,6. MÉTODO PARA DETECÇÃO DAS ENTEROTOXINAS 

(BERGDOLL & BENNETT, 1~84) 

O m€todo para a detecção das enterotoxinas uti 

lizado foi o "Optimum Sensitivity Plate", provas de dupla i~ 

nodifusão. 

As enterotoxinas e as anti-enterotoxinas pa

drões, utilizadas nestas análises, foram gentilmente cedi

das pelo Prof. Dr. Merlin S. Bergdoll do "Food Research Ins

titute", Universidade de Wisconsin, WI, EUA, e preparadas con 

forme instruções que as acompanharam (Jabela 1). 
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Tabela 1. Enterotoxinas e anti-enterotoxinas padrões e res
pectivas diluições utilizadas. 

Reagentes Tipos CÓdigos Diluições usadas 

A AT-12 1:12,5 (4,0 l1g/rnl) 

Enterotoxinas B BT-IO 1:2,5 (4,0 l1g/ml) 

C3 C3T- 10 1:25 (4,0 l1g/ml) 

D DT-1S 1:9 (4,011g/rnl) 

A AS-1S 1:24 (4,0 l1g/ml) 

Anti-enterotoxinas B BS-12 1:40 (4, O l1g/ml) 

C3 C3S- l0 1:48 (4, O l1g/ml) 

D DS-12 1:20 (4, O jJg/ml) 

Uma vez prontos os reagentes, o meio agar 1,2% 

CPifco-0560) preparado com solução tampão salina fosfatada 

O,02M, pH 7,4 e Merthiolate 1:10.000, previamente preparada-, 

era derretido e distribuído à razao de 3,0 ml por placa de 

Petri l2x52mm. 

Após a solidificação do agar 1,2%, através do 

molde (Apêndice 2 - Figura 1), fazia-se o corte dele com os 

cortadores de rolha, com eliminação do agar excedente. Cada 

placa recebia no seu fundo, um número para posterior regis-

tro. 

Assim que a placa estivesse pronta, com uma pi 

peta de Pasteur, aplicava-se a enterotoxina nos dois orifí-



40. 

cios menores, superior e inferior, a anti-enterotoxina no ori 

fício central e as amostras a serem testadas nos orifícios 

laterais superior esquerdo e di rei to. e inferior esquerdo e 

direito. 

Por esta técnica, podem-se testar quatro amos 

tras por placa, de cada toxina. 

Depois de aplicadas as amostras, a placa de 

Petri era fechada com a respectiva tampa e colocada dentro 

de uma caixa plástica, que continha pequenos"beakers" nos seus 

cantos, cada um com 5 ,O ml de água destilada. A caixa plásti

ca era fechada e incubada a 37°C por 24 horas. 

Para cada placa foi feito um registro do qual 

constavam o formato do molde, o número correspondente e tais 

como o tipo de toxina, as amostras e respectivas posições 

testadas (Apêndice 4, Figura 3). 

Decorrido o período de incubação, o agar era 

lavado com água destilada, e 2,0 a 3,0 ml de ácido fosfóri

co O,lM eram adicionados na superfície do agar. 

As placas eram exáminadas, depois de dois a 

três minutos em um contador de colônias "QUEBEC". 

OS resultados eram considerados positivos,quan 

do linhas de precipitação eram formadas e se reuniam com a 

correspondente da enterotoxina. Desta forma, as amostras eram 

consideradas positivas para a enterotoxina testada naquela 

placa. O resultado era considerado negativo quando se obser

vava somente a linha de precipitação formada entre a entero

toxina testada e o seu respectivo anti-soro. 
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Os resultados eram registrados, na forma da 

linha de precipitação, e analisados posteriormente para iden 

tificar as linhagens produtoras quanto ao tipo de enterotoxi 

na. Em casos de dúvida na interpretação, repetia-se a análi 

se. 

Em todas as análises, desde a identifica-

çao até a detecção das enterotoxinas. linhagens de S. aU4eu~ 

fornecidas pela Coleção de Culturas Tropical da Fundação Tro 

picaI de Pesquisas e Tecnologia André Tosello, Campinas, SP, 

foram utilizadas como controle CJabela 2). 

Tabela 2. Linhagens de S~aphyioQoQQu~ aU4eu~ usadas como co~ 

trole positivo nos testes aplicados. Repiques cedi 

dos gentilmente pela Srta. Marilena Aquino de Mu-

Linhagem 

FPTP-1294 

FTPT-1295 

FTPT-1297 

ro, pesquisadora da Coleção de Culturas 

CFPPT - André Tose 110), Camp inas, SP. 

Produtora de 
enterotoxina 

A 

B 

D 

Origem 

FRI-IOOA 

FRI-S-6B 

FRI-472-D 

Tropical 

Obs.: A cul tura de S. aU4eu~ produtora da enterotoxina C3 não 
foi utilizada como controle, por não ser esta linha
gem acessível nas coleções de culturas do Brasil. 
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4. RESULTADOS 

A partir de 122 amostras de material, coleta

do de fossa nasal, realizou-se: 1) isolamento e identificação 

de S. au~eu~; 2) verificação da capacidade produtora de en

terotoxinas estafilocócicas. 

De 30 isolados de S. au~eu~, a partir de di

versos esp~cimes clínicos (amostras clínicas), cedidos pelo 

Centro de Patologia Clínica Preventiva, realizou-se a veri

ficação da capacidade produtora de enterotoxinas estafilocó

cicas. 

Na Tahela 3 encontra-se a distribuiçãodas amos

tras colhidas de fossa nasal de portadores eventuais, de acor 

do com os passos da metodologia utilizada nesta dissertação. 

O uso do meio seletivo para isolamento Staphylococcus N9 110 

apresentou um desenvolvimento das amostras colhidas de 100%. 

Nas culturas desenvolvidas quando da realização da microsco

pia em esfregaços corados pelo m~todo de Gram, verificou-se 

que 100% das amostras apresentaram cocos Gram positivos com 
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características de estafilococos. A prova da coagulase apr~ 

sentou-se positiva para 35,2% (43) das amostras testadas,se~ 

do que entre 9 amostras consideradas coagulas e positivas, con 

forme guia de avaliação desta prova (Apêndice 3, Figura 2), 

7 (J6,3%) eram 1+ e 2 (4,6%) 2+. As provas da termonuclea-

se e "Staphy-Test" apresentaram urna produtividade de 79,1% 

(34) para as amostras coagulase positivas as quais correspo~ 

diam justamente as amostras coagulase positivas avaliadas c~ 

mo 3+ e 4+ e as culturas caracterizadas como S. au~eu~ cor-

respondem a 27,9% ()4) do total de amostras analisadas. 

Na Tabela 4 observamos que, entre as 34 cultu 

ras de S. au~eu~ isoladas de portadores eventuais, testadas 

para a produção de enterotoxinas, 17,6% (6 amostras) foram 

positivas. Destas, 83,3% (5) eram produtoras da enterotoxi-

na tipo A e 16,7% (J) do tipo D. 

Tabela 4. Distribuição das linhagens de S. au~eu~ isoladas 

de portadores eventuais, com relação às suas capacida 

des produtoras de enterotoxinas estafilocócicas. 

Amostras isoladas de portadores eventuais 
S. au~e~ Amostras produtores de Enterotoxinas testadas 

enterotoxinas testadas A B C3 D 
N9 % N9 % N9 % N9 <]. N9 % o 

Positivo 6 17,6 5 83,3 1 16,7 
Negativo 28 82,4 

TOTAL 34 100 5 14,7 O O O O 1 2,9 
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Na Tabela 5 verificamos que as 30 culturas de 

S. au~eub isoladas de materiais clínicos, testados para a 

produção de enterotoxinas, tiveram uma porcentagem de 53,3% 

(16 amostras) de positividade, sendo que 43,7% (7) produzi

ram enterotoxina tipo A, 68,7% (11) tipo B e 6,25% (1) tipo 

C3 • B importante ressaltar que 3 (l8,75%) das amostras po

sitivas eram produtoras de enterotoxina de tipos A e B. 

Tabela 5. Distribuição das linhagéns de S. au~eub isoladas 

de esp~cimes clínicos (amostras clínicas), com re

lação às suas capacidades produtoras de enteroto

xinas estafilocócicas. 

Amostras de isolados clínicos 

S. aMeM Enterotoxinas testadas produtores de Amostras 
enterotoxinas testadas A B C3 D 

N9 o 
1> N9 % N9 % N9 % N9 % 

Positivo 16 53,3 7 43,7 II 68,7 1 6,25 

Negativo 14 46,7 

TOTAL 30 100 7 23,3 II 36,6 1 3,3 O O 
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s. DISCUSSÃO 

Em nosso País são mal conhecidos, tanto a es

trutura quanto os caracteres epidemiológicos da intoxicação ali 

mentar estafilocócica, dada a falta de d~dos sobre a ocorr~n 

coa de surtos dessa doença adequadamente diagnosticados. Is-

to se deve, em parte, à falta de notificação e, nos casos 

comunicados, à falta de condições laboratoriais necessárias, 

para que se possa realizar o diagnóstico completo. 

A ausência desses registros contribui, tam

bém, para que seja demonstrada a necessidade de criar uni

dades, que possam oferecer este tipo de serviço especializa

do. 

Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológi 

co, tem dado contribuições significativas para a taxonomia 

bacteriana, o que é comprovado principalmente pelos traba

lhos de BAIRD-PARKER (J9741; TATINI et alii (1984) e KLOOS & 

SCHLEIFER (1986). 

As amostras analisadas no presente estudo, co 

lhidas de fossa nasal de portadores eventuais, foram semea-
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das no meio seletivo para isolamento S~aphyloeoeeu~ N9 110, 

e os crescimentos característicos isolados e submetidos as 

provas de identificação e caracterização para a espécie. 

De acordo com WHITE et alii (1988), num estu-

do comparativo de seis meios seletivos para a enumeraçao e 

isolamento de estafilococos, o meio S~aphyloeoeeu~ N9 110, 

foi o que se apresentou mais conveniente à propositura. Os 

resultados que obtivemos confirmam a opinião desses autores. 

-A prova da coagulase em tubo e uma das mais 

significativas na identificação de espécies de S. au~~u~ de 

acordo com THATCHER & CLARK (J973), embora SPEBER & TATINI 

(l975) relatem em determinados casos, dificuldades na sua 

interpretação. LACHICA (l9761 recomenda a prova da termo-

nuclease em culturas líquidas para identificação de S. au-

~~u~ em alimentos, por ser de fácil execução e interpret~ 

çao. 

Portanto, a aplicação destas duas provas pode 

ser realizada na identificação de S. au~~u~ em uma sequen 

cia, para uma melhor caracterização, e foi o que se reali-

zou no presente estudo. Todas as culturas coagulase posit~ 

vas, independentemente do grau de coagula&ão, passaram em se 

guida, pela determinação da termonuclease. 

Apesar do S. au~eu~ ser caracterizado com ba

se nestas provas, depois que colônias suspeitas isoladas de 

vários materiais ,-- são a elas submetidas (ICMSF, 1978; TATINI 

et alii, 1984}, deve-se ter um certo cuidado para que a in-
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terpretação nao seja erronea, pois pela atual taxonomia dos 

estafilococos (KLOOS & SCHLEIFER, 1986), duas novas espécies, 

o S. inte~mediu~ e o S. hyiQy~ subsp hyiQu~, apresentam al

gumas linhagens que também sao positivas para as provas de 

coagulase e termonuclease, embora a enterotoxigenicidade de

las não esteja completamente estabelecida (JATINI et alii, 

1984) e as suas ocorrências comuns não sejam as mesmas do S. 

auJLeu~ . 

Com isso houve uma certa preocupaçao, no pre

sente estudo, com a caracterização dos S. auJLeu~ isolados de 

amostras colhidas de fossa nasal de portadores eventuais, e 

para ter urna melhor precisão e facilidade na interpretação dos 

resultados, optou-se por acrescentar urna prova específica: 

o "Staphy-Test", prova esta de fácil execuçao, rapidez e al

ta especificidade. 

Portanto, os S. aUJLeu~ isolados sao caracteri 

zados corno: cocos Gram positivos, coagulase positivos, termo 

nuclease positivos e "Staphy-Test" positivos, sendo que to

dos os isolados apresentaram positividade de 100% para estas 

provas. 

Os isolados foram, depois de suas caracteri

zaçoes, submetidos à produção de enterotoxinas pela técnica 

do "Sac culture" CBERGDOLL & BENNETT, 1984), sendo realiza

da por diversas vezes, devido ao limite do "shaker" e à medi 

da em que se obtinham os isolados caractetizados. Todas as 

vezes da aplicação desta técnica, as três culturas (Tab~ 
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la 2) foram testadas em conjunto com as demais amostras, co

mo controle positivo. 

De acordo com NOLETO & TIBANA (1987), a ente

rotoxina do tipo A ê a mais comumente relatata na implicação 

de intoxicações alimentares. Nos Estados Unidos, a enteroto 

xina tipo A foi identi ficada em 27 de 29 surtos, enquanto que 

a tipo B somente em 2 dos 29 surtos relatados por Holmberg e 

Blake no ano de 1984 (~itado por NOLETTO & TIBANA, 1987). 

ADESIYUN et alii (1986), confirmam a presença 

de S. au~eu~ enterotoxigênio do tipo A, em seu estudo como 

sendo o tipo mais frequente entre outros determinados. Estes 

autores em uma amostragem de fossas nasais de trabalhadores em 

restaurantes, onde 207 isolados foram testados para produção 

de enterotoxinas, 55 (26,6%1 eram isolados enterotoxigênicos 

e des te s, 18 C8, 7 %), 9 (A, 3 %), 14 (6, 8 %), 13 (6,3 %) e 9 (4,3%), 

eram respectivamente tipos A, a, c, D e E, sendo que havia 

isolados produtores de enterotoxinas AB (l), AC (l), AD (2), 

BE (l), CD (1), CE (1) e DE (1), o que os levou a concluir 

que os S. au~eu~ enterotoxigênicos tipo A são os de maiores 

riscos numa intoxicação alimentar naqueles restaurantes. No 

entanto, segundo estes autores, os resultados diferem dos de 

Reali, citado por eles, onde em 41 isolados testados somente 

4 (9,8%) produziam a enterotoxina tipo A ou em combinação com 

outras enterotoxinas, e 30 (J3,1%) produziam a enterotoxina 

somente tipo B ou em combinação com outras. Estas 

ças, segundo eles, podem ser explicadas, em parte, 

diferen

pela di-
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-ferença no tamanho das amostras testadas, localização geogr~ 

fica e frequência de intercâmbio de estafilococos entre ani-

mais e indivíduos humanos. 

HIROOKA & MULLER (.1982), demonstraram em seu 

trabalho que os 75 isolados de S. au~eu~, provenientes de. 

alimentos, 32 (~2,7%) se mostraram positivos na produção de 

enterotoxinas tipo A e, segundo eles, os resultados obtidos 

por diversos autores indicam que os isolados de diferentes 

fontes variam quanto à produção e os tipos de enterotoxinas 

produzidas. Eles citam que Delazari e Leitão, em 1976, e 

Niskanen & Koiranen, em 1977, tiveram em seus trabalhos re-

sultados semelhantes ou superiores com relação às porcent~ 

gens de isolados de S. au~eu~ de alimentos produtores de en-

terotoxinas. 

Há uma predominância dos isolados de S. au-

~eu~ enterotoxigênicos, em produzir a enterotoxina tipo A, 

quando estes são testados para tal. CASMAN et alii (1967) 

as identificaram em 50,8% dos isolados, DELAZARI & LEITÃO 

(J9 76), em 49,3%, Niskanen & Koitanen em 1977 Lci tado por 

HIROOKA & MULLER, 19821 em 63% das amostras. 

No entanto, outros autores relatam uma fre-

~ . 
alta de outros tipos estudos, IARIA quencla em seus como 

(1978), que encontrou incidência do tipo C maiores em rela-

ção a outras, e CASMAN et alii (.1967) encontraram uma inci

dência aI ta --também do tipo D. 
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Os resultados encontrados neste trabalho, com 

relação a amostragem de fossa nasal de portadores eventuais, 

confirmam a predominância de S. au~eUb enterotoxigênico A 

com 83,3% (5) dos tipos detectados, enquanto o isolado de 

S. au~eub enterotoxigênico D alcançou 16,7% (1), quando iso-

lado desta fonte. 

Quanto as amostras clínicas, esses isolados 

(.30) tiveram uma porcentagem de 53,3% (16) de produtores de 

enterotoxinas dos tipos A, B e C
3

, sendo 43,7% (8), 68,7% 

OI} e 6,25% (1), respectivamente, onde 3 isolados produziram 

dois tipos de enterotoxinas (A e B) simultaneamente. 

Esses resultados vêm demonstrar a potenciali-

dade desses isolados em poder proporcionar intoxicação ali

mentar estafilocócica, além de já estarem ligados a outras 

patologias, provando serem eles de alto risco no caso de con 

taminarem alimentos. 

NOLETO & TlBANA (.1987} relatam que 46% dos 

indivíduos acometidos pela intoxicação alimentar estafilocó

cica do tipo B são hospitalizados, enquanto que somente 5% 

dos acometidos pelo tipo A o são. Com isto, verificamos que 

os isolados de amostras clínicas, onde predominam os do tipo 

B, apresentam-se como os de maior perigo, pois os casos de 

internação por intoxicação alimentar es tafi locócica têm maior 

seriedade, caso contaminem alimentos que facilitem as suas 
--

necessidades de desenvolvimento e produção de enterotoxinas 

e estes sejam ingeridos. 
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Sabendo-se que as necessidades nutritivas do 

S. auneu~ são facilmente preenchidas por muitos dos mais va

riados tipos de alimentos, o presente trabalho se propos a 

estudar a ocorrência e distribuição do S. auneu~, que pode 

ser relacionado com surtos de intoxicação alimentar, se por

ventura vierem a contaminar alimentos durante o seu preparo 

por portadores eventuais, e ainda aqueles portadores de pat~ 

logias diversas em que ocorrem os S. auneu~. Portanto, sao 

estas as fontes de contaminação mais comuns, desde que práti 

cas sanitárias nao sejam empregadas, quer por descuido ou por 

desinformação. De qualquer maneira, os riscos estão presen

tes e podem ser confirmados pelos resultados apresentados por 

este estudo. 

Pelo que foi exposto, pode-se salientar que 

medidas de profilaxia da intoxicação alimentar estafilocóci

ca se fazem necessárias, aí incluída a educação sanitária dos 

que manipulam e comercializam alimentos, além do uso das me

todologias mais adequadas na conservação dos diversos ali

mentos, já que um grande número de surtos de intoxicação ali 

mentar estão relacionados com a conservação inadequada. 

Outros estudos visando principalmente aos es

tabelecimentos tais como indústrias alimentícias, restauran

tes de qualquer tipo e ainda estabelecimentos congêneres, d~ 

vem ser realizados para obter dados sobre o potencial de vei 

culação de S. auneu~ enterotoxigênicos pelos seus funcioná

rios, que manipulam alimentos, assim como de outros agentes 
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de toxinfecções alimentares, para se ter um melhor conhec~n 

to da estrutura epidemiológica desse grupo de doenças, e com 

isso contribuir para a orientação mais adequada das medidas 

profiláticas. 
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6. CONCLUSOES 

1. Das 122 amostras examinadas de fossa nasal 

de portadores eventuais, foram encontrados cocos Gram positl 

vos com características de estafilococos e coagulase positi

vos em 35,2% (43). 

2. Dos 43 isolados coagulase positivos, fQ 

ram encontrados 34 (}9,1%) que também eram termonuclease po

sitivos. 

3. Dos 43 isolados coagulase positivos, foram 

encontrados 34 (}9,1%) que também eram "Staphy Test" positi

vos. 

4. Tendo em vista a total concordância entre 

os testes da termonuclease e do "Staphy Test", conclui-:-se que 

é preferível aplicar apenas o "Staphy Test lf
, por ser mais 

rápido e de realização mais simples. Com efeito, os testes 

da coagulase e da termonuclease demoram cerca de 24 horas p~ 

ra dar resultadOs, ao passo que o "Staphy Test" se 

em poucos minutos. 

realiza 
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5. Das 34 culturas de S. aU4eu~ provenientes de 

amostras de fossa nasal, 6 (17,6%) eram produtoras de ente

rotoxinas, sendo 5 do tipo A e uma do tipo D. 

6. Das 30 culturas de S. au4eu~ provenientes 

de isolados c1rnicos, 16 (53,3%) eram produtoras de enterot~ 

xinas, das quais 4 relativas ao tipo A, 8, ao tipo B, 3 pro

dutoras dos tipos A e B simultaneamente, e uma do tipo C3 . 

7. A presença de S. aU4eu~ enterotoxigênico 

nas fossas nasais de portadores eventuais de Piracicaba, de

monstra a necessida~e de medidas sanitárias adequadas para 

evitar a contaminação de alimentos por linhagens estafi1ocó

cicas capazes de provocar surtos de intoxicação alimentar. 
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A P E N D I C E 



APENDICE 1 

Staphylococcus N9 110 (OXOID, 1976) 

Fórmula 

Extrato de levedura •••••• 2,5 g/L 

Tryptone ••••.••••••.••••• 10, O g/L 

Lactose ••••..•.••••.••••• 2, O g/L 

J-.1ani tol •••.••••..••••••.• 10-, O g/L 
Cloreto de sódio .•.•••••• 75,0 g/L 

K ZHP04 ~"""" ...... " ............ "...... 5, O g/L 

Gelatina .•••.••.••••••••• 30,0 g/L 
Agar .•.....•..•.......... 15, O g/L 

Agar ~~triente (DIFCO, 1984) 

Fónnula 
Extrato de carne ••••••••. 3,0 g/L 

Peptona .... " .. "" .... " .... "............ 5 ,O g/L 

Agar " ...... " ........ " .... "" .. " ...... "" 15, O g/L 

67. 

Caldo Infusão de cérebro-Coração 
(ICMSF, 1978) 

Fónnula 
Infusão de cérebro de 
bezerro .••••. -' •.•.•• 
Infusão de coraçãobo 
vino " .. " ................ "" .... -:-

Peptona ...... """"" .......... 
Cloreto de sódio ...• 

·NaI-WO 4" " " ...... " ........ " " " .. 

Glucose .... " .. " .............. " 

H20 dest. . ..•.•....• 

200 ml~ 

250 ml 

10,Og 
5,Og_ 

2,5g 

2,Og 

550 ml 

Agar Toluidina Azul/DNA(ICMSF, 1978) 

Fónnula 

Ácido desoxiribonuclei 
co .... " .............. """" .. "" .. .. 0,3g 

Cloreto de câlcio (Ani 
dro) " .. """ ............ " ........ -:- o ,001lg 

Cloreto de sódio ...•• 10, Og 

Toluidina azul O (501. 
aquosa 1% w/v) .•...•. 9,2ml 

Tris (Hidroximetil)ami 
nornetano .••.•••••.•. ~ 6,lg 

Agar ................. lO,Og 

H20 deste .•.•.•.••..• 1000 ml 



68. 

APENDICE 2 

o o O 

Figura 1. Molde para servir como guia, no corte do agar das 

placas para a realização do "Optimum Sensitivity PIa 

te", recomendado por BERGDOLL & BENNETT (1984). 



APENDICE 3 

1+ 2+ 3+ 

negativo formação de fibri na não é evi dente 

1+ positivo pequenos coágulos desorganizados 

2+ posi ti vo pequeno coágulo organizado 

3+ positivo coágulo grande e organizado 

4+ 

/ 

4+ positivo conteúdo total do tubo é coagulado e não se 

desprende quando o tubo é invertido 

69. 

Figura 2. Guia para avaliação da reação do teste de coagul~ 

se (Adaptado de TATINI et alii (1984)). 



"70. 

APENDICE 4 

N?= N?= 

N~ = N?= 

Figura 3. Folha ;::>ara registro de análise de enterotoxinas. 




