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RESUMO

A Escherichia coli é uma bactéria Gram-negativa de interesse médico, normalmente encontrada na microbiota humana e de alguns animais, 
causadora de distúrbios intestinais ou infecções urinárias. Outra bactéria patogênica é o Staphylococcus aureus, do grupo dos cocos gram-
positivos, frequentemente encontrados na pele e fossas nasais, podendo provocar doenças que vão desde uma infecção simples até infecções 
graves. Atualmente uma das grandes dificuldades na prevenção das patogenias ocasionadas por esses microrganismos está na crescente 
prevalência de resistência bacteriana. Causada pela mutação espontânea, facilitada pela recombinação de genes e através do compartilhamento 
de plasmídeos, essa resistência também pode ser ocasionada pelo uso indiscriminado de antibióticos, podendo ocorrer em várias espécies 
diferentes, especialmente em bacilos gram-negativos. Esses microrganismos patogênicos podem ser carreados por insetos como, por exemplo, 
baratas, tornando o problema mais grave quando associados aos alimentos contaminados. As baratas, são os insetos mais comumente 
encontrados no convivío humano, pela disponibilidade de abrigo, alimento e água. A Periplaneta americana, espécie mais prevalente no Brasil, 
também chamada de barata-de-esgoto ou barata voadora, são insetos que evitam a luz e se adaptam aos ambientes domésticos, hospitalares e 
estabelecimentos comerciais, sendo importantes do ponto de vista sanitário. Este trabalho teve como objetivo verificar os fatores de virulência e 
o perfil de resistência das espécies de Escherichia coli e Staphylococcus aureus isolados de baratas da espécie Periplaneta americana. Neste 
estudo foram coletadas 8 amostras de baratas de três bairros distintos de São Luís, na qual foram identificadas 4 linhagens de Escherichia coli e 3 
de Staphylococcus aureus. Os isolados foram analisados quanto as suas propriedades de virulência, onde foi constatado a ausência de produção 
de fosfolipase em todas as amostras, produção de hemolisinas por todas os isolados de Staphylococcus aureus e por algumas Escherichia coli. No 
entanto, o perfil de sensibilidade a determinados antibióticos foi realizado somente com a Escherichia coli, que se mostrou resistente a dois 
antibióticos, Penicilina e Clindamicina.
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