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RESUMO 

A varicela é uma doença comum da infância altamente infecciosa. A maioria dos 

casos ocorre na primavera. As complicações mais frequentes decorrem de infecções 

bacterianas secundárias. A incidência de infecções bacterianas graves de pele, 

comumente causadas por Staphylococcus aureus (S. aureus) vem aumentando, sendo a 

maior causa de internação dessas crianças.  A varicela é endêmica no Brasil, que até o 

final de 2012 ainda não disponibilizava a vacina no sistema público de saúde. O 

isolamento de cepas de Staphylococcus aureus de origem comunitária resistente a 

meticilina (CA-MRSA) em pacientes pediátricos com infecção de pele e tecido 

subcutâneo na última década vem aumentando. Evidências demonstram que indivíduos 

colonizados por S. aureus possuem maior chance de desenvolver infecção por este 

agente. O objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência de colonização nasal por 

S. aureus e Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) em pacientes 

pediátricos com varicela atendidos em quatro hospitais públicos do município do Rio de 

Janeiro, entre agosto e dezembro de 2012, utilizando métodos microbiológicos e 

moleculares para caracterizar as amostras, e identificar os possíveis fatores de 

associação à colonização nasal por este patógeno. Trata-se de estudo de corte 

transversal, com pacientes selecionados através de amostra por conveniência. A coleta 

nasal foi realizada por rotação de suabe estéril no vestíbulo anterior, sendo as amostras 

de S. aureus submetidas ao teste de sensibilidade a oxacilina e cefoxitina por disco-

difusão. Nas amostras de S. aureus foram pesquisados os genes lukS-PV
 
e lukF-PV por 

reação em cadeia da polimerase (PCR). Nas amostras de MRSA foram pesquisados os 

genes mecA por PCR e a tipagem do cassete cromossômico estafilocócico (SCCmec) 

por PCR multiplex. Nos 55 pacientes participantes a mediana de idade foi de 3 anos de 

vida (intervalo interquartil=IIQ: 1,6-5) e 61,8% (34/55) pertenciam ao sexo masculino. 

Os percentuais de colonização nasal por S. aureus e MRSA foram, respectivamente, 

34,5% (19/55) e 7,3% (4/55).  Todas as amostras de MRSA apresentavam o gene mecA 

e SCCmec tipo IV (característico do CA-MRSA) e nenhuma de S. aureus apresentou os 

genes lukS-PV
 
e lukF-PV. Dezenove de 55 pacientes (34,5%) apresentavam sinais de 

infecção secundária; destes, 11/19 (57,9%) eram colonizados por S. aureus sendo 9/19 

(45%) por Staphylococcus aureus sensível a meticilina (MSSA) e 2/19 (10,5%) por 

MRSA. Os pacientes internados com infecção secundária e colonizados por MRSA 

apresentaram maiores escore PRISM medianos em relação aos não colonizados (4,3% e 

0,7% respectivamente). A análise bivariada demonstrou associação entre colonização 

por S. aureus e: sexo masculino [p=0,046, OR:3,78 (IC95%:1,05-13,60)], complicações 

decorrentes do VZV ou de infecção bacteriana secundária [p=0,022, OR:3,80 

(IC95%:1,18-11,92)], complicações infecciosas bacterianas [p=0,012, OR:4,33 

(IC95%:1,34-14,00)], pacientes apresentando infecção de pele [p=0,008, OR:4,90 

(IC95%:1,50-16,40)], uso de antimicrobianos em geral [p=0,022, OR:3,75 

(IC95%:1,18-11,92)] e betalactâmicos durante o quadro de varicela [p=0,006, OR:5,06 

(IC95%:1,54-16,69)], internação [p=0,041, OR:3,38 (IC95%:1,04-10,98)] e familiar que 

trabalha na área da saúde [p=0,043, OR:3,06 (IC95%:2,07-4,52)]. O CA-MRSA 

encontra-se presente em quantidade significativa em ambiente comunitário no 

município do Rio de Janeiro, estando associado a quadros de maior gravidade em 

pacientes pediátricos com varicela. 

PALAVRAS CHAVES: Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus resistente a 

meticilina. Cavidade nasal- Crianças.Varicela. 
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ABSTRACT  

Varicella is a common childhood disease highly infectious. Most cases occur during 

spring. The most common complications are due to secondary bacterial infections. 

The incidence of serious bacterial infections of the skin, usually caused by 

Staphylococcus aureus (S. aureus), has increased, becoming the leading cause of 

hospitalization in these children. Varicella is endemic in Brazil, and until the end of 

2012, the vaccine was not available in the Public Health System. Isolation of strains 

of Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) 

in pediatric patients with infection of skin and subcutaneous tissue has been 

increasing. Evidence has shown that individuals colonized with S. aureus have a 

higher chance of developing infection. The aim of this study was to evaluate the 

prevalence of nasal colonization by S. aureus and methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) in pediatric patients with varicella assisted in four 

public hospitals in the city of Rio de Janeiro, between August and December 2012, 

using microbiological and molecular methods to characterize the samples, and to 

identify factors associated with nasal colonization with this pathogen. This is a 

cross-sectional study with patients selected through convenience sample. The 

collection was performed by sterile swab rotation in the anterior nasal vestibule and 

the samples of S. aureus to test for sensitivity to oxacillin and cefoxitin by disk 

diffusion method. All strains of S. aureus were surveyed genes lukS-PV and PV-

lukF by polymerase chain reaction (PCR). In the samples of MRSA were performed 

resistance genes (mecA) by PCR and typing of staphylococcal cassette chromosome 

(SCCmec) by multiplex PCR. The median age of the 55 participants was 3 years old 

(IQR: 1.6-5.0), and 61.8% (34/55) were male. The percentage of nasal colonization 

by S. aureus and MRSA were, respectively, 34.5% (19/55) and 7.3% (4/55). None 

of the samples had genes lukS-PV and PV- lukF. All MRSA samples had the gene 

mecA and SCCmec type IV (characteristic of CA-MRSA). Nineteen patients 

(34.5%) had clinical signs of secondary infection; 57.9% (11/19) were colonized 

with S. aureus; 45% (9/19) with methicillin-sensitive Staphylococcus aureus 

(MSSA) and 10.5% (2/19) with MRSA. Hospitalized patients with secondary 

infection and colonized with MRSA had higher median PRISM score than the 

others (respectively 4.3% and 0.7%). Bivariate analysis showed an association 

between colonization by S. aureus and male gender [p=0.046, OR: 3.78 

(95%CI:1.05-13.60)], complications of VZV or secondary bacterial infection 

[p=0.022, OR: 3.80 (95%CI:1.18–11.92)], bacterial infectious complications 

[p=0.012, OR: 4.33 (95%CI:1.34 – 14.00)], patients with skin infection [p=0.008, 

OR: 4.90 (95%CI:1,50 - 16 , 40 )], use of antibiotics [p = 0.022, OR: 3.75 

(95%CI:1.18 -11.92)] beta-lactams use [p = 0.006, OR: 5.06 (95%CI:1.54–16.69)], 

hospitalization [p = 0.041 , OR: 3.38 (95%CI:1.04 – 10.98 )] and family who works 

in health care facility [p = 0.043, OR: 3.06 (95%CI:2.07–4.52)]. CA-MRSA is 

present in significant amounts in the city of Rio de Janeiro and is associated with 

more severe cases in pediatric patients with varicella. 

KEYWORDS:  Staphylococcus aureus. Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus. Nasal cavity- Children. Varicella. 
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AAP: Academia Americana de Pediatria  
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resistente a meticilina associado à assistência à saúde) 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention 
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CLSI: Clinical and Laboratory Standard Institute 
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OR: Odds ratio 

pb: pares de base 
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PCR: Polimerase chain Reaction (reação de cadeia de polimerase) 

PFGE: Pulsed Field Gel Eletctroforesis 

PF: púrpura fulminante  

PVL: Panton-Valentine Leukocidin 

SBP: Sociedade Brasileira de Pediatria  

SCCmec: Staphylococcal Chromosome Cassete mec 

SENTRY: SENTRY Antimicrobial Surveillance Program 

SINAN: Sistema de Informações sobre Agravos de Notificação 

S. aureus: Staphylococcus aureus 

SUS: Sistema Único de Saúde  

UFF: Universidade Federal Fluminense 

UFP: unidades formadoras de placa  

VMP: varicela maligna purpúrica  

VZIG: imunoglobulina humana anti varicela-zoster  

VZV: vírus varicela-zoster  
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1. INTRODUÇÃO 

 No cenário da terapia intensiva pediátrica do Rio de janeiro, o isolamento de 

bactérias multirresistentes em culturas de tecidos e fluidos corporais tem se tornado um 

evento relativamente comum. Chama atenção o maior índice de isolamento de bactérias 

consideradas de origem comunitária, devido à ausência de história de internação 

anterior ao momento de coleta da amostra, ou qualquer contato mais prolongado com 

instalações ou funcionários que trabalhem na área de saúde, mas que apresentam 

resistência a antimicrobianos comumente utilizados na prática clínica.  Nos últimos três 

anos no Hospital Federal da Lagoa - Rio de Janeiro, desde a inauguração do leito de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de isolamento, temos observado casos graves de 

sepse em pacientes pediátricos com infecção por varicela causada por Staphylococcus 

aureus (S. aureus) e S. aureus resistente a meticilina (MRSA). A maioria desses 

pacientes não apresentava nenhum fator de risco conhecido para colonização ou 

infecção por bactérias multirresistentes, e em todos os casos, apesar de resistentes a 

meticilina, as amostras isoladas eram suscetíveis a diversos antimicrobianos, sugerindo 

uma possível origem comunitária. Na nossa revisão de literatura verificamos ser 

desconhecida a prevalência de colonização e infecção por S. aureus resistente a 

meticilina de origem comunitária (CA-MRSA) em pacientes pediátricos em nosso meio. 

Optamos por estudar a prevalência de colonização nasal por S. aureus  e CA-MRSA e 

as possíveis associações de risco em pacientes pediátricos com varicela, por 

considerarmos que devido à presença de lesões de pele e diminuição transitória da 

imunidade celular decorrente da doença, endêmica em nosso meio, esse seleto grupo de 

pacientes estaria mais exposto à infecção bacteriana secundária por este patógeno.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 VARICELA  

 2.1.1 Descrição 

 A varicela é uma doença infecciosa comum na infância, geralmente benigna e 

autolimitada, porém altamente infecciosa, com uma taxa de contágio a contatos 

suscetíveis que varia de 61 a 100% (ULRICH 2006). É caracterizada pelo surgimento de 

exantema de aspecto máculo-papular de distribuição centrípeta que em poucas horas 

torna-se vesicular. Em três a quatro dias as lesões de pele evoluem para pústulas e 

posteriormente crostas. Geralmente ocorre febre moderada súbita e sintomas sistêmicos 

como adinamia, cefaleia e vômitos. A maioria dos casos ocorre em crianças com menos 

de 10 anos de idade, no final do inverno e início da primavera (CARVALHO et al, 

1999). 

 2.1.2 - Situação epidemiológica atual da varicela 

 2.1.2.1 No Brasil e no mundo 

 A varicela ocorre em todo o mundo e é endêmica na maioria das populações, 

principalmente em países que como o Brasil, ainda não tem a vacina disponível para 

todas as crianças no Sistema Público de Saúde. A doença acarreta um fardo social 

importante para os pacientes e os seus cuidadores, uma vez que gera absenteísmo à 

escola e ao trabalho. 

A varicela não é agravo de notificação compulsória no âmbito municipal, 

estadual e/ou federal no Brasil. A Superintendência de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde solicitava, até o final do ano de 2012, apenas a notificação de casos 

agregados (surtos), a investigação de casos graves e os óbitos por varicela. A primeira 

tem como objetivo conhecer os padrões de ocorrência da doença (sazonalidade e 

distribuição por faixa etária), detectar surtos em sua fase inicial e monitorar a 

intensidade da circulação viral e as demais avaliam os fatores associados à gravidade e 

ao óbito, que possam inclusive orientar as recomendações de vacinação. 

No período de 1998 a 2007, foram registradas no Sistema de Informações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) 36.623 internações por varicela no 
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Brasil, com uma média anual de aproximadamente 3.662,3 casos (desvio padrão de 

2.102,9). O número de internações variou entre 1.488 (em 2002) e 7.791 (em 2003). A 

taxa de letalidade variou entre 0,3% (em 2002) e 1,3% (em 2000). O maior número de 

internações se concentrou na faixa etária de um a quatro anos, seguido da faixa etária de 

menores de um ano e de cinco a nove anos. Embora o maior número absoluto de 

internações seja observado em crianças, grupo em que se espera maior número de casos 

da doença, proporcionalmente, os adultos apresentam maior risco de evoluir com 

complicações, hospitalização e óbito. A taxa de letalidade entre os casos hospitalizados 

aumentou com a idade, chegando a 2,6% na faixa etária de 15 a 49 anos e 4,6% na faixa 

etária de 50 anos ou mais (DATASUS; GUIA MS, 2009). 

No período de 2008 a 2012 a taxa de internação por varicela variou de 2,3 a 5,2 

por 100.000 habitantes por ano, o que representa uma variação de 2.300 a 5.200 

internações por ano no SUS. As regiões com as maiores incidências no período foram a 

Centro-oeste e a Norte. As taxas de internação brasileiras foram semelhantes às 

observadas nos Estados Unidos, 2 a 6 por 100.000 habitantes por ano, e maiores do que 

na Inglaterra, onde se registrou 4,5 por 100.000 habitantes por ano. Em relação à 

mortalidade por varicela, os coeficientes americanos entre 1970 e 1994 (período pré-

vacinal) foram de 0,4 mortes por 100.000 habitantes. No Brasil esse coeficiente variou 

entre 0,4 e 0,7 de 2008 a 2012, o que demonstra níveis de mortalidade parecidos com os 

países desenvolvidos na era pré-vacinal (INFORME MS, 2012; DATASUS). 

Os Estados Unidos foram o primeiro país a implementar a vacinação contra 

varicela de rotina para todas as crianças em 1995. Desde então, diversos países 

introduziram a vacinação contra varicela nos seus calendários: Austrália, Canadá, Costa 

Rica, Equador, Israel, Nova Zelândia, Panamá, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Quatar, 

Emirados Árabes, Taiwan, Uruguai, Alemanha, Grécia e algumas regiões da Itália 

(SADZOT-DELVAUX et al, 2008; QUIAN et al, 2008; BONANNI et al, 2009; FLATT 

et al, 2012; STRENG et al, 2013). Nos Estados Unidos, estimava-se que no período pré-

vacinal, a incidência de varicela era de 15 a 16 casos por 1.000 habitantes-ano 

(INFORME MS 2012). No Brasil e na maioria dos outros países latino-americanos 

existem somente dados empíricos sobre a epidemiologia da varicela, prevalência de 

anticorpos anti-VZV na população e sobre surtos da doença (ARREDONDO et al, 

1988; LONGFIELD et al, 1990; GARNETT et al, 1993; COSTA et al, 1996). 
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Utilizando-se as estimativas de incidência americana, o Brasil teria cerca de 3.000.000 

de casos de varicela ao ano. Estudo realizado em 1997 no país avaliou a prevalência de 

infecção pelo VZV em 975 amostras de soro de adultos jovens entre 20 e 29 anos, 

doadores de sangue em cinco capitais brasileiras: Fortaleza, Salvador, São Paulo, 

Curitiba e Porto Alegre. A soroprevalência global de anticorpos anti-VZV foi de 94% e 

a soroprevalência nas regiões de clima tropical (Fortaleza e Salvador, 89%) foi 

significantemente menor que nas regiões de clima temperado (97%) (REIS et al, 2003). 

Entretanto, dados sobre a variação sazonal na transmissão da varicela mostram um 

quadro inconsistente (VENKITARAMAN et al, 1984; IYUN et al, 1984; LEE et al, 

1995). Outro estudo realizado em escolas públicas no estado de São Paulo entre 1992 e 

1994, indica que o contato com o VZV ocorre nos primeiros anos da infância. Cerca de 

40% das crianças com um ano apresentaram anticorpos anti-VZV e essa proporção 

aumentou rapidamente até o terceiro ano de vida, manteve-se ascendente e alcançou 

90% aos 10 anos (COSTA et al,1996). Em 1999, Clemens e colaboradores realizaram 

um estudo soroepidemiológico transversal e populacional em quatro regiões do Brasil, 

incluindo 3879 indivíduos entre um e 40 anos. A taxa de soropositividade do anti-VZV 

global foi de 85%, havendo forte correlação com a idade como nos estudos 

anteriormente citados e também uma maior taxa de soroprevalência em crianças de um 

a cinco anos na região norte (88,9%) em relação às regiões sul e sudeste (44,5% e 

57,8%). O estudo demonstra que 5 a 15% dos adolescentes ou adultos jovens brasileiros 

ainda estariam suscetíveis à infecção pelo VZV, podendo se beneficiar da vacinação 

(CLEMENS et al, 1999). 

A partir de 2013 a orientação mudou para notificação de todos os casos 

individuais de varicela, independente da gravidade, no Sistema de Informações sobre 

Agravos de Notificação (SINAN) e o Ministério da Saúde (MS) iniciou a implantação 

de vacinação contra varicela de rotina de acordo com o calendário vacinal nacional 

infantil nos postos de saúde brasileiros a partir de setembro do mesmo ano (SINAM 

2013). 

2.1.2.2 No estado e no município do Rio de Janeiro  

Segundo a Nota Técnica elaborada pela equipe técnica da Secretaria Estadual de 

Saúde (SES) do Rio de Janeiro em 21 de agosto de 2012, no estado do Rio de Janeiro, 
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os dados analisados têm como fonte casos incluídos no SINAM pelos municípios e a 

planilha de monitoramento do município, ferramenta que apenas avalia a tendência do 

agravo. Informações das bases do Sistema de Informações Hospitalares e Sistema de 

Informações sobre Mortalidade do SUS também têm sido utilizadas. No período de 

2000 a 2012, a varicela mostra um comportamento sazonal, com aumento da incidência 

nos meses de julho a novembro, com pico em outubro (NOTA TÉCNICA 2012). Os 

gráficos 2.1 e 2.2 ilustram o comportamento sazonal da varicela nos últimos cinco anos, 

no Estado do Rio de Janeiro. Em 2012 foram confirmados pela SES 2857 casos de 

varicela no Estado do Rio de Janeiro até setembro (PORTAL DA SAÚDE 2012). 

Foram registradas 251 internações pela doença em todo o ano. Não houve óbito 

registrado neste período (DATASUS). 

 

Gráfico 2.1 – Média mensal de casos de varicela no Estado do Rio de Janeiro de 2007 a 2011 e 

  janeiro a agosto de 2012 de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do RJ. 
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Gráfico 2.2 – Casos de varicela no Estado do Rio de Janeiro de 2007 a 2011 de acordo com a 

Secretaria Estadual de Saúde do RJ. 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS – Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

 

 No município do Rio de Janeiro, no ano de 2012, foram registradas no sistema 

DATASUS 116 internações por varicela em crianças e adolescentes de 0 a 14 anos 

(gráfico 2.3), sendo 59 internações entre agosto e dezembro de 2012. O tempo médio de 

permanência hospitalar foi de 7,2 dias (gráfico 2.4). Não houve registro de óbitos pela 

doença no referido período (DATASUS).  
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Gráfico 2.3 – Número de pacientes com idade entre zero e 14 anos internados com varicela por 

mês em hospitais públicos do município do Rio de Janeiro nos últimos três anos. 

 

Fonte: DATASUS. 
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Gráfico 2.4 – Tempo médio de permanência dos pacientes com idade entre zero e 14 anos 

internados com varicela em hospitais públicos no município do Rio de Janeiro nos últimos três 

anos.  

 

Fonte: DATASUS. 

 

2.1.3 Sinonímia 

Catapora. 

  

2.1.4 Agente etiológico  

A varicela é causada por um DNA vírus, o Herpesvirus varicelae da família 

Herpetoviridae, sendo o homem seu único reservatório (INFORME MS 2012). Possui 

somente um tipo antigênico identificado. 

 

 2.1.5 Transmissão 

O período de incubação geralmente é de 10 a 21 dias com média de 14 a 16 dias, 

sendo mais curto em pacientes imunodeprimidos, ocorrendo geralmente em torno do 
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décimo dia e mais longo em pacientes que receberam imunização passiva através do uso 

de imunoglobulina humana anti varicela-zoster (VZIG), ocorrendo em até 28 dias 

(CARVALHO et al,1999). O contágio ocorre até dois dias antes do aparecimento do 

exantema, por via respiratória através da disseminação aérea de partículas virais por 

aerossol (LECLAIR et al, 1980), por meio do contato direto pessoa a pessoa que resulta 

na inoculação viral através das mucosas respiratória ou conjuntival (GROOSE et al, 

1981) e, raramente através de contato com lesões de pele. A transmissão indireta pode 

ocorrer através de objetos contaminados com as secreções de vesículas e membranas 

mucosas de pacientes infectados (GUIA MS 2010). O período de transmissibilidade 

costuma variar de um a dois dias antes da erupção cutânea até cinco dias após o 

surgimento de vesículas, porém enquanto houver vesículas, a transmissão é possível.  A 

infecção pré-natal não é comum, pois a maioria das mulheres já adquiriu imunidade ao 

vírus da varicela-zoster (VZV) na infância, porém quando ocorre em mulheres grávidas, 

está associada à eventual transmissão ao feto e ao recém-nascido (GUIA MS 2010, 

NOTA TÉCNICA MS 2012). A susceptibilidade ao vírus é universal. A infecção pelo 

VZV confere imunidade permanente, embora raramente, possa ocorrer um segundo 

episódio de varicela (JUNKER et al, 1991; HALL et al 2002). Após a infecção primária 

que resulta na varicela, o VZV permanece latente nos gânglios das raízes dorsais ou nos 

gânglios nervosos cranianos e pode ser reativado resultando no quadro de zoster, 

principalmente em momentos em que há deficiência de imunidade celular no 

hospedeiro, como nos pacientes submetidos a transplante, em uso de quimioterapia ou 

pacientes com aids. Ocasionalmente o zoster ocorre em indivíduos hígidos sem razão 

aparente, ocasionando um exantema vesicular localizado na área de pele inervada pelos 

nervos sensoriais originados das raízes dorsais acometidas pelo VZV. Dor e parestesia 

no dermátono envolvido podem preceder o exantema do zoster (WILSON et al, 1991; 

FREIRE et al, 2003). 

 

 2.1.6 Manifestações clínicas 

 2.1.6.1 Crianças 

 O período prodrômico se caracteriza por febre baixa, cefaleia, anorexia e 

vômitos e pode durar de poucas horas até três dias. Na infância a ocorrência dos 
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pródromos é incomum, sendo o exantema o primeiro sinal da doença. Há o 

aparecimento de um exantema pápulo-vesicular que evolui rapidamente para pústulas 

(figura 2.1) e posteriormente para crostas (figura 2.2), de distribuição centrípeta 

acompanhado de febre moderada, de início súbito e mal-estar (CARVALHO et al, 

1999). O aparecimento das lesões em surtos e a rápida evolução conferem ao exantema 

o polimorfismo regional característico da varicela: lesões em vários estágios evolutivos 

(máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas), ocorrendo simultaneamente em uma 

mesma região do corpo. Em crianças imunocompetentes geralmente a varicela é 

benigna, com início repentino e febre moderada de dois a três dias, sintomas 

inespecíficos e erupção cutânea pápulo-vesicular que se inicia na face, couro cabeludo 

ou tronco. As lesões tendem a surgir mais nas partes cobertas do corpo, podendo 

aparecer em couro cabeludo, na parte superior das axilas e nas membranas mucosas da 

cavidade oral e das vias aéreas superiores. As crianças que frequentam creche ou que 

foram infectadas pelo VZV por irmãos são consideradas casos secundários e tendem a 

evoluir com maior número de lesões de pele e maior chance de apresentar complicações 

devido à exposição à maior carga viral (SENNERSTAM et al,1997; CLEMENS et al, 

1999). 

    

 Fonte: Arquivo pessoal. 

 Figura 2.1- Lesões em diversos estágios (máculas, pápulas, vesículas e pústulas). 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 2.2- Lesões em forma de crostas.  

 

 2.1.6.2 Adolescentes e adultos imunocompetentes 

Nos adolescentes e adultos imunocompetentes, a doença cursa de modo mais 

grave, possivelmente devido à reduzida capacidade de resposta dos linfócitos ao VZV 

(ARVIN et al, 1994). A febre é mais elevada e prolongada, o estado geral é mais 

comprometido, o exantema mais pronunciado e as complicações mais comuns, podendo 

levar a óbito, principalmente por pneumonia primária pelo VZV (FREIRE et al, 2003).  

 2.1.6.3 Gravidez  

Nas gestantes a varicela pode se apresentar de forma ainda mais grave, sendo a 

pneumonia pelo VZV com progressão para insuficiência respiratória, a maior causa de 

morbimortalidade (PARYANI et al, 1986; SCHUTTE et al, 1996). A infecção primária 

pelo VZV resulta, mais comumente, no nascimento de um feto normal. Apesar de haver 

possibilidade de transmissão do vírus através da placenta e da mucosa do trato genital, 

mesmo em casos de transmissão comprovada pela presença de DNA viral através da 

realização do teste de reação de cadeia polimerase (PCR), as taxas de transmissão 

transplacentária não se correlacionam diretamente às taxas de infecção fetal (MOULY 

et al, 1997). Portanto a infecção primária pelo VZV geralmente resulta no nascimento 

de um recém-nascido normal devido à ausência de transmissão viral ou controle da 

infecção fetal sem consequências. Alguns desses indivíduos podem apresentar herpes 

zoster na infância (PARYANI et al, 1986). Em alguns casos ocorre a síndrome da 

varicela congênita (CVS), podendo evoluir para óbito fetal. Nas primeiras 20 semanas 
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de gestação, há um risco maior de abortamento espontâneo e CVS (MICHIE et al, 1992; 

TAN et al, 2006). As manifestações clínicas da CVS incluem sintomas sistêmicos como 

crescimento intrauterino retardado (CIUR), atraso no desenvolvimento, alterações de 

sistema nervoso, alterações do trato gastrointestinal, oculares, do sistema 

musculoesquelético, vias urinárias e pele (Tabela 2.1). Os recém-nascidos cujas mães 

desenvolvem varicela de cinco dias antes a dois dias após o parto apresentam uma 

mortalidade particularmente alta. A gravidade desta forma de doença é explicada pelo 

fato de o recém-nascido receber um grande inóculo do vírus transmitido por via 

sanguínea e porque não teve o tempo necessário para receber os anticorpos maternos 

(PROTOCOLO VARICELA BH 2011). 

 

 

 

Tabela 2.1- Manifestações clínicas da síndrome da varicela congênita. 

Sistêmicas 

         Retardo do crescimento intrauterino 

         Atraso de desenvolvimento 

         Alterações cardiovasculares 

Pele 

         Lesões cicatriciais 

         Defeitos cutâneos 

         Hipopigmentação 

Sistema nervoso central 

         Encefalite intrauterina 

         Atrofia cortical 

         Retardo mental 

         Convulsões 

         Instabilidade autonômica 

Trato gastrointestinal 

          Refluxo gastroesofágico 
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Sistema musculoesquelético 

         Hipoplasia de membros 

         Hipoplasia de músculos 

Sistema ocular 

         Corioretinite 

         Catarata 

         Microftalmia 

         Anisocoria 

Vias urinárias 

        Hidroureter 

        Hidronefrose  

 

 

 

2.1.6.4 Síndrome de Reye 

A varicela também pode estar associada à síndrome de Reye, que ocorre em 

crianças e adolescentes que fazem uso de ácido acetilsalicílico (AAS) durante a fase 

aguda da doença. A síndrome caracteriza-se por um quadro de vômitos seguido de 

irritabilidade e diminuição do nível de consciência, com edema cerebral progressivo 

devido a comprometimento hepático. Nos últimos 30 anos a incidência de síndrome de 

Reye como complicação da varicela vem diminuindo (FLEISHER et al, 1981; 

PREBLUD et al, 1986; JACKSON et al, 1992; JAEGGI et al, 1998). 

2.1.7 Diagnóstico 

 O diagnóstico é realizado principalmente através do quadro epidemiológico e 

clínico. Segundo o Manual de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (MS), 

um caso suspeito de varicela é definido pela apresentação de febre moderada de início 

súbito, que dura de dois a três dias, e sintomas generalizados inespecíficos (mal-estar, 

adinamia, anorexia, cefaleia e outros) e erupção cutânea pápulo-vesicular, que se inicia 

na face, couro cabeludo ou tronco (distribuição centrípeta) e disseminação centrífuga. 

Os casos suspeitos com história de contato com caso de varicela até oito dias antes do 
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início do exantema são considerados casos confirmados (GUIA MS 2010). A avaliação 

laboratorial é indicada apenas em caso de apresentação atípica da varicela para 

confirmar o diagnóstico, em casos de suspeita de síndrome da varicela congênita ou 

neonatal e em casos específicos nos quais a diferenciação entre a exposição ao vírus 

vacinal e o selvagem seja importante (Tabela 2.2). 

 

Tabela 2.2 - Indicações de diagnóstico laboratorial de infecção pelo vírus da varicela zoster 

(VZV) 

Diagnóstico diferencial 

Apresentação atípica em indivíduos portadores de imunodeficiência 

Outras dermatoses que cursam com formação de vesícula 

Infecção do sistema nervoso central, causada pelo VZV 

Pneumonia causada por VZV 

Diagnóstico durante a gravidez 

Estado de imunidade duvidoso após exposição ao VZV 

Infecção intrauterina (diagnóstico pré-natal) 

Síndrome da varicela congênita 

Varicela no período neonatal 

Vacinação 

Diferenciação entre vírus vacinal e selvagem 

Identificação de indivíduos suscetíveis. 

Confirmação de vacinação bem sucedida em indivíduos com imunodeficiência e profissionais 

de saúde. 

 VZV – vírus varicela-zoster. 

 

 Para realizar a confirmação laboratorial de uma infecção atual pelo VZV é 

necessário detectar a presença do vírus. O método mais eficaz é a detecção do DNA 

viral através da reação em cadeia da polimerase (PCR) (SAUBREI et al, 1999). A PCR 

é considerada o padrão ouro para o diagnóstico laboratorial da varicela. O VZV também 

pode ser detectado por imunofluorescência indireta (DAHL et al, 1997) em amostras de 
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tecido retiradas da base das vesículas. A cultura do vírus apresenta apenas 20% de 

sensibilidade, sendo útil apenas em casos em que o objetivo seja determinar a 

resistência do vírus ao tratamento por determinada droga antiviral ou em casos em que a 

genotipagem do vírus, com o objetivo de diferenciar o tipo vacinal do tipo selvagem, 

seja necessária (SAUERBREI et al, 2004). Os testes sorológicos são os mais utilizados 

em nosso meio, pois além de apresentarem bons resultados, são comercialmente 

disponíveis e possibilitam a determinação do estado imune do paciente em relação ao 

VZV. Os métodos utilizados mais comumente são a imunofluorescência, o ensaio 

imunoenzimático (ELISA) (REIS et al, 2003) ou a quimioluminescência (SAUBREI et 

al, 1999). A detecção de anticorpos tipo IgG específicos para o VZV indica que o 

paciente está imune à infecção. Os títulos baixos de anticorpos podem não ser 

detectados devido à sensibilidade variável dos testes disponíveis no mercado, portanto, 

em casos em que há dúvida em relação ao status imune do paciente, é recomendada a 

realização de testes mais sensíveis como o teste do anticorpo fluorescente para antígeno 

de membrana (FAMA) (ZAIA et al, 1977; SAUBREI et al, 2004) e o ELISA utilizando 

antígeno da glicoproteína específica do VZV purificado vacinal (WASMUTH et al, 

1990) (Quadro 2.1). 

 

Quadro 2.1 – Métodos de diagnóstico laboratorial de infecções pelo vírus da varicela zoster 

(VZV). 

Método Objetivo Material  Observação 

Reação da polimerase em 

cadeia (PCR) 

Detectar ácido 

desoxirribonucleico 

(DNA) viral 

Líquor, conteúdo 

vesicular, lavado 

bronco alveolar 

(BAL), sangue e 

líquido amniótico. 

Método de escolha. 

Imunofluorescência indireta Detectar antígeno 
viral 

Conteúdo vesicular ou 
tecido. 

Método alternativo. 

Cultura de células Isolamento viral Conteúdo vesicular, 

tecido, lavado bronco-

alveolar, sangue, 

líquido amniótico. 

Utilizado em 

investigações para 

genotipagem viral. 

Ensaios imunoenzimáticos, 
por quimioluminescência ou 

imunofluorescência 

Detecção de 
anticorpos (testes 

quantitativos) 

Soro ou líquor. Determinação do estado 
imune e confirmação 

retrospectiva de infecção 

por VZV. 
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Teste do anticorpo 

fluorescente para antígeno 

de membrana (FAMA)  

Detecção de 

anticorpos 

Soro Confirmação de estado 

imune. Mais caro e não 

disponível em larga 

escala.  Mais sensível. 

Ensaio imunoenzimático 

com o antígeno da 

glicoproteína específica do 

VZV purificado (ELISA) 

Detecção de 

anticorpos 

Soro Específico para o vírus 

vacinal/método de 

escolha para avaliação de 

“não respondedores” à 

vacina do VZV. 

VZV – Vírus varicela-zoster. 

 Em recém-nascidos com suspeita de síndrome da varicela congênita, o 

diagnóstico deve ser confirmado pela detecção de DNA viral no líquor por PCR ou em 

amostras de tecido através da imunofluorescência indireta. A produção de IgM 

específica para o VZV ocorre em apenas 25% dos casos, portanto, o diagnóstico 

sorológico é baseado na persistência de anticorpos específicos para o VZV do tipo IgG 

por mais de sete meses, quando se espera que os anticorpos maternos já tenham 

desaparecido (ENDERS et al, 1994; SAUERBREI et al, 2001). 

    

2.1.8 Complicações 

2.1.8.1 Complicações Causadas pelo VZV 

Os quadros mais graves causados diretamente pelo vírus ocorrem raramente em 

crianças imunocompetentes e em cerca de 7% de crianças imunodeprimidas, sendo 

caracterizados principalmente por acometimento do sistema nervoso central (encefalite 

ou cerebelite), do aparelho cardiovascular (miocardite, pericardite ou derrame 

pericárdico) e do aparelho respiratório (pneumonia). As crianças menores de um ano de 

idade e gestantes também apresentam maior risco de complicações (FERNANDES et al,  

1996; ULRICH 2006). Quadros neurológicos de paralisia facial periférica (MUNOZ et 

al 2010) e síndrome de Guillain-Barré (poliradiculoneuropatia desmielinizante 

inflamatória aguda caracterizada por paralisia muscular ascendente) a partir de cinco 

dias após o início dos sintomas de infecção por varicela também foram observados 

(ARRUDA et al, 1987; SANDERS et al, 1987; DA ROSA-SANTOS et al, 1996; 

PAVONE et al, 2002; KANG et al, 2010). Casos sistêmicos graves de sepse pelo VZV 

de evolução fatal em pacientes previamente hígidos são raros, tendo sido descritos na 

literatura poucas dezenas de casos nos últimos 40 anos (CHARKES et al, 1961; 
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MANCUSO et al, 1976; LARGE et al, 1991; FERNANDES et al, 1996). Quando ocorre 

sepse por varicela associada a manifestações hemorrágicas, a doença é denominada 

varicela maligna purpúrica (VMP) ou púrpura fulminante (PF) (CHARKES et al, 1961; 

LARGE et al, 1991; FERNANDES et al, 1996). Os distúrbios hemorrágicos têm 

diferentes mecanismos fisiopatológicos envolvidos: vasculite, alteração da função 

plaquetária, plaquetopenia (por consumo ou diminuição da produção) e alteração dos 

fatores de coagulação (por coagulação intravascular disseminada e hepatite pelo VZV) 

(MYLLYLA et al, 1971; ADERKA et al,1984; FERNANDES et al, 1996; NAGEL et 

al, 2011; NAGEL et al, 2012). 

 

   2.1.8.2 Complicações causadas por infecção bacteriana secundária  

 As complicações mais frequentes na população pediátrica decorrem de infecções 

bacterianas secundárias (JACKSON et al, 1992) que acometem mais comumente a pele, 

o tecido subcutâneo, as vias aéreas e os ossos (FLEISHER et al, 1981; GUPTA et al, 

2011). Também foram descritos casos graves de endocardite e pericardite por S. aureus 

(KOPEC et al, 1990; GOLD et al, 1996) e síndrome da pele escaldada do recém-nascido 

de evolução fatal (SINGH et al, 2012). Cerca de 80% das crianças que apresentam 

infecção secundária de pele como complicação do quadro de varicela são previamente 

hígidas e menores de cinco anos (GRIMPREL et al, 2007). A incidência de infecções 

bacterianas graves de pele mais comumente causadas por S. aureus ou Streptococcus do 

grupo A (S. pyogenes) vem aumentando nos últimos anos, sendo a maior causa de 

internação em crianças com varicela (GRIMPREL et al, 2007; DUBOS  et al, 2007; 

DUBOS et al, 2008; ANJOS et al, 2009).   

2.1.9 Tratamento 

Na maioria dos casos de varicela e zoster o tratamento é apenas sintomático. O 

prurido pode ser aliviado com o uso de anti-histamínicos por via oral. O uso de 

antimicrobianos é indicado somente em casos de suspeita de infecção bacteriana 

secundária. Considerando-se a etiologia habitual, Staphylococcus e Streptococcus, 

recomenda-se o uso de antimicrobianos betalactâmicos como as penicilinas ou 

cefalosporinas de primeira geração, como a cefalexina, ou o uso de macrolídeos como a 
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claritromicina e a azitromicina. A necessidade de procedimentos cirúrgicos deve ser 

avaliada caso a caso (CARVALHO et al, 1999). 

A Academia Americana de Pediatria (AAP) e a Sociedade Brasileira de Pediatria 

(SBP) recomendam considerar o uso de aciclovir (ACV) oral para tratar a varicela em 

certos grupos de pacientes com risco aumentado de apresentar formas graves da varicela 

como indivíduos que fazem uso de corticoide por via inalatória ou que apresentam 

doenças crônicas de pele (Quadro 2.2). Quando indicado, o ACV por via oral deve ser 

iniciado nas primeiras 24 horas de instalação da doença, sendo prescrito por cinco dias e 

na dose de 200 mg/Kg, quatro vezes ao dia (máximo de 800 mg por dose). Alguns 

especialistas também indicam o uso do ACV oral em casos domiciliares secundários, 

nos quais se espera uma evolução mais grave da doença devido ao maior inoculo viral e 

no caso de gestantes com varicela, especialmente no segundo e terceiro trimestres 

(COMITÊ SOPERJ 1993, CDC 2013). 

Quadro 2.2 - Grupos de pacientes com risco de apresentar formas graves da varicela e com 

indicação de uso de aciclovir oral segundo a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade 

Brasileira de Pediatria. 

 

 Crianças com idade acima de 12 anos. 

 Pacientes com doença pulmonar crônica. 

 Pacientes com doença cutânea crônica. 

 Indivíduos que fazem uso crônico de AAS. 

 Indivíduos que fazem uso intermitente de corticoesteróides. 

 Indivíduos em uso de corticoesteroides por curto período por via oral ou 

inalátória. 

 

O ACV venoso na dose de 500 mg/m²/dose de oito em oito horas por 10 dias é 

recomendado para pacientes com alto risco de disseminação sistêmica do VZV, tais 

como pacientes imunodeprimidos, em uso crônico de corticoesteroides, recém-nascidos 

e gestantes apresentando complicações graves da varicela. Deve ser iniciado nas 

primeiras 96 horas a partir da instalação da doença, sendo necessário o ajuste da dose 
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em prematuros e nos portadores de disfunção renal ou hepática (FREIRE et al, 2003; 

CDC 2013). 

2.1.10 Imunização 

2.1.10.1 Vacina 

 As vacinas contra a varicela são de vírus vivo atenuado, provenientes da cepa 

OKA. Cada dose contém no mínimo 1.350 unidades formadoras de placa (UFP) de 

VZV em cultura de células. Contém traços de neomicina e gelatina. A administração é 

por via subcutânea, a partir dos 12 meses de idade. Até o final de 2012 a vacina não se 

encontrava disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro para uso universal, 

sendo utilizada apenas para bloqueios de surtos e pacientes pertencentes a grupos de 

risco para as formas graves da doença, a partir de seis meses de idade (Quadro 2.3). 

Encontra-se disponível nos Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) 

(INFORME MS 2012). 

Quadro 2.3 – Grupos de pacientes com risco de apresentar quadros graves de varicela e com 

indicação do uso da vacina segundo a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade 

Brasileira de Pediatria.  

 Povos indígenas. 

 Pacientes imunocomprometidos que apresentem número de linfócitos > 1.200 linfócitos/m³, 

sem radioterapia ou quimioterapia por pelo menos sete dias. 

 Pacientes candidatos a transplantes de órgãos que ainda são suscetíveis à varicela. 

 Profissionais de saúde e familiares suscetíveis à doença, imunocompetentes, que convivam 

com pacientes imunocomprometidos. 

 Pacientes suscetíveis à doença, imunocompetentes, no momento da internação em 

enfermaria onde haja caso de varicela. 

 Pacientes infectados pelo HIV, oligossintomáticos ou assintomáticos (classificação CDC 

1994 N1 ou A1). 

 

2.1.10.2 Imunização passiva 
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 Estudos demonstram que a imunoglobulina humana anti-varicela-zoster (VZIG) 

administrada a contatos suscetíveis dentro de 72 horas da exposição ao VZV, poderiam 

evitar as manifestações clínicas da doença (MARIN et al, 2007; TEBRUEGGE et al, 

2009). Outros estudos, não controlados, realizados em pacientes imunocomprometidos 

com alto risco de desenvolver formas graves da varicela, tais como crianças leucêmicas 

em quimioterapia de manutenção, indicaram que o emprego da imunização passiva 

dentro de três a cinco dias da exposição ao VZV, modificou a evolução da doença na 

maior parte dos casos, se manifestando de forma branda ou subclínica (ORENSTEIN et 

al, 1981; ZAIA et al, 1983; FREIRE et al, 2003). Atualmente, a imunização passiva é 

recomendada no período de até 10 dias da exposição ao VZV para todos os indivíduos 

expostos a varicela ou herpes zoster que não possam receber a vacina contra varicela, 

não tenham evidência de imunidade contra a varicela (Quadro 2.4) e que pertençam ao 

grupo que apresenta alto risco de apresentar um quadro grave de varicela como recém-

nascidos, lactentes abaixo de seis meses, pacientes imunocomprometidos e mulheres 

grávidas (FREIRE et al, 2003; CDC 2013). Indivíduos sem confirmação laboratorial ou 

epidemiológica da história pregressa de infecção pelo VZV devem receber uma segunda 

dose da vacina anti-varicela, caso somente tenham recebido uma dose (CDC 2013). 

Quadro 2.4 – Evidências de imunidade contra o VZV segundo a Academia Americana de 

Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria.  

 Documentação comprobatória de vacinação contra varicela (duas doses). 

 Evidência laboratorial de imunidade. 

 História patológica pregressa de varicela ou herpes zoster, confirmada por um profissional de 

saúde. 

 Confirmação de contato com um caso típico de varicela ou confirmado laboratorialmente. 

 Evidência de confirmação laboratorial da varicela realizada na fase aguda da infecção. 
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2.2 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

2.2.1 Considerações gerais 

A bactéria Staphylococcus aureus pertence ao gênero Staphylococcus, família 

Staphylococcaceae, sendo o patógeno mais importante entre os estafilococos. São 

bactérias gram-positivas, anaeróbias facultativas, de forma esférica e cor amarelada que 

se agrupam em forma de cachos de uvas, quando cultivadas em meio sólido. Seu 

tamanho varia de 0,5 a 1 micrômetro de diâmetro. Fermentam o manitol e são positivas 

aos testes da catalase e da coagulase. Trata-se de uma bactéria comensal que coloniza as 

narinas, as axilas, a faringe e a pele, sendo a região anterior das narinas o local de 

colonização mais frequente (KLUYTMANS et al, 2005; WERTHEIM et al, 2005). 

Cerca de 20 a 40% da população humana é portadora nasal de S. aureus (VAN 

BELKUN et al, 2009). A infecção geralmente ocorre quando há perda da barreira de 

pele e/ou mucosa permitindo acesso aos tecidos adjacentes e à corrente sanguínea. S. 

aureus tem a habilidade de invadir e provocar doença em tecidos previamente hígidos, 

sendo a lesão de pele inicial muitas vezes confundida com picada de aranha ou outro 

inseto (LOWY et al, 1998; GORDON et al, 2008). As manifestações mais comuns de 

infecção por S. aureus incluem: infecção de pele e tecidos moles, aparelho respiratório, 

ossos, articulações e bacteremia. A alta virulência, a capacidade de adquirir resistência 

aos antimicrobianos e a evasão imune tornam o S. aureus, um micro-organismo 

altamente patogênico (FOSTER et al, 2005; ROOIJAKKERS et al, 2005; CHUA et al, 

2013). O patógeno S. aureus permanece uma das maiores causas de infecção associada 

à assistência à saúde e também comunitária, apresentando índices de morbidade e 

mortalidade significativos (CARVALHO et al, 2010; LIU et al, 2011).  

2.2.2 Estrutura genômica  

Em 2001 foi realizado o sequenciamento genético do S. aureus, porém, vários 

elementos ainda têm função desconhecida (KURODA et al, 2001). Pesquisadores de 

todo o mundo tem depositado sequências parciais ou completas no GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), que é um banco unificado  que permite o 

acesso universal aos dados. O genoma estafilocócico tem três estruturas principais: os 

genes nucleares, os genes nucleares variáveis denominados (core variable ou CVs) e os 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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elementos genéticos móveis (MGEs). Os genes nucleares estão em todas as linhagens de 

S. aureus e tendem a ser conservados em torno de 97%. Os CVs contêm os grupos de 

genes conhecidos como housekeeping genes, responsáveis pelo crescimento e 

sobrevivência, e vários outros genes responsáveis pela virulência das diferentes 

linhagens de S. aureus. Os MGEs são frações de DNA que transferem com frequência 

os genes de resistência a antimicrobianos, e de virulência entre espécies de S. aureus. 

(LOWY et al 1998; STEFANI et al, 2012).  

2.2.3 Resistência a antimicrobiano 

2.2.3.1 Histórico e epidemiologia 

Na década de 60 verificou-se o surgimento das cepas resistentes a meticilina 

(MRSA) tornando o S. aureus um desafio terapêutico ainda maior (JEVON 1961; 

PARKER e HEWITT 1970). Na década de 80 surgiram os primeiros casos de infecção 

por MRSA na comunidade, porém foram relatados em grupos populacionais 

específicos, como usuários de droga intravenosa, residentes em instituições de saúde, 

pacientes com frequente contato com serviços de saúde como pacientes idosos 

debilitados e acometidos de doenças crônicas, portadores de cateteres vasculares, 

doentes renais em hemodiálise, imunodeprimidos, internados em unidades de terapia 

intensiva, submetidos à internação prolongada, ou em uso de antimicrobianos de amplo 

espectro. Por serem consideradas infecções associadas à assistência à saúde, fo i 

denominado HA-MRSA (health care-associated methicillin-resistant S. aureus) 

(SARAVOLATZ et al, 1982).  No início da década de 90 foram registrados surtos de 

MRSA em comunidades que não apresentavam os fatores de risco conhecidos e não 

tinham qualquer relação com os serviços de saúde, sendo inicialmente descritos em uma 

população indígena australiana que nunca havia tido contato com o Sistema de Saúde. 

Essas novas cepas de MRSA foram denominadas CA-MRSA (community-associated 

methicillin-resistant S. aureus) (UDO et al, 1993). Apesar da aparência endêmica, foram 

observados alguns surtos afetando grupos de indivíduos previamente saudáveis como: 

presidiários, atletas de esportes de contato físico, militares, usuários de drogas, 

puérperas, indígenas, homossexuais, moradores de abrigos e crianças que frequentam 

creches, sugerindo que o contato físico intenso e as condições inadequadas de higiene 

seriam um fator facilitador da transmissão desse patógeno na comunidade (NGUYEN et 
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al, 2005; MILLER et l, 2009). Surtos de CA-MRSA foram descritos na América do 

Norte, Austrália, Europa e Ásia (BOYCE et al, 1998; CDC 2003; KAPLAN et al, 2006; 

GORWITZ et al, 2008). Nos últimos anos, as cepas de MRSA tem sido responsáveis 

por cerca de 50% das infecções em diversos hospitais (BOUCHER et al, 2010), sendo 

endêmico em vários países (TRINDADE et al, 2003) e principalmente em países em 

desenvolvimento como o Brasil (SADER et al, 2004; CARVALHO et al, 2007). Ao 

longo dos anos as cepas de CA-MRSA também passaram a ser importantes causadoras 

de infecção associada à assistência à saúde, demonstrando uma mudança na 

epidemiologia do MRSA (O’BRIEN et al, 1999; SAIMAN et al, 2003; TRINDADE et 

al, 2005; NYGAARD et al, 2008). Entre 2005 e 2010 foi realizada uma análise de base 

populacional nos Estados Unidos com o objetivo de observar as tendências em relação à 

incidência de infecções invasivas por MRSA em crianças de nove regiões 

metropolitanas. Do total de 876 pacientes com infecção invasiva comprovada por 

MRSA, 35% dos casos foram relacionados à internação hospitalar do momento (HA-

MRSA); 23% tiveram início fora do ambiente hospitalar, porém em pacientes com 

fatores de risco para colonização para HA-MRSA; e 42% não apresentavam fatores de 

risco para HA-MRSA, sendo considerados CA-MRSA. Não foi observada nenhuma 

mudança na incidência de infecção invasiva por HA-MRSA ao longo dos anos, porém 

houve aumento anual em torno de 10,2% na incidência de infecção invasiva por CA-

MRSA (IWAMOTO et al, 2013). 

 2.2.3.2 Mecanismos de evolução clonal 

A transferência horizontal de elementos genéticos móveis (MGEs) é o principal 

mecanismo de evolução dos clones de S. aureus. Cada linhagem de S. aureus tem uma 

diferente combinação de MGE e, portanto apresentam diferentes perfis de resistência a 

antimicrobianos e de virulência. A aquisição de diversos MGEs, como o cassete 

cromossômico estafilocócico (SCCmec), em linhagens sucessivas, é o principal 

mecanismo para sua rápida evolução (LINDSAY et al, 2010). Tal aquisição proporciona 

resistência aos antimicrobianos ao carrear genes como o mecA, e a aquisição de fatores 

de virulência, como o LukS-PV e LukF-PV, que codificam a leucocidina de Panton 

Valentine (PVL) . Os plasmídeos, transpósons e ilhas de patogenicidade também fazem 

parte do genoma acessório e codificam proteínas que contribuem para a virulência e a 
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resistência de espécies de S. aureus em ambientes menos favoráveis (CHAMBERS e 

DELEO, 2009; STEFANI et al, 2012). 

Através da aquisição do gene mecA, as cepas de S. aureus passaram a apresentar 

resistência a meticilina e a outros antimicrobianos betalactâmicos. O gene mecA 

codifica uma nova proteína de ligação com a penicilina (PBP) denominada PBP2a ou 

PBP2’, que possui baixa afinidade com o antimicrobiano betalactâmico e impede sua 

atuação ao dificultar sua ligação com a parede celular da bactéria (MATSUHASHI et al, 

1986). O gene mecA fica alocado no SCCmec, que é um elemento genético móvel (ITO 

et al, 1999; KATAYAMA et al, 2000). Os primeiros casos de MRSA descritos 

apresentavam  SCCmec tipo I, sendo restritos a casos hospitalares esporádicos por quase 

duas décadas (CHAMBERS e DELEO 2009). Na década de 80, com o surgimento de 

clones carreando SCCmec tipo II ou III, que conferiam maior mobilidade e potencial de 

transferência horizontal de genes deu-se início a epidemia de HA-MRSA (CHAMBERS 

e DELEO 2009). A figura 2.3 ilustra alguns tipos de SCCmec conhecidos. 
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Figura 2.3 – Tipos de SCCmec. 

Fonte: ITO 2003 – Drug resistance updates on science direct. 

 

2.2.3.3 Staphylococcus aureus resistente à meticilina associado à origem comunitária  

(CA-MRSA)  

Mais de 90% das infecções por CA-MRSA em crianças são de pele ou 

subcutâneo, principalmente celulites, abcessos e foliculites. Em crianças menores o 

umbigo e a região do períneo também são sítios comuns de infecção, provavelmente 

devido ao uso de fraldas. De acordo com Santos e colaboradores a frequência de 

linfadenite cervical, otite externa e média com otorreia e mastoidite causada por CA-

MRSA vem aumentando (SANTOS et al, 2000). Manifestações graves, e até letais, por 

esse agente têm sido descritas como pneumonia necrosante (GILLET et al, 2002; AL-

TAWFIQ et al, 2005), fasciite necrosante (MONGKOLRATTANOTHAI et al, 2003), 

sepse grave (CREEL et al, 2009) e até síndrome de Waterhouse-Friderichsen (ADEM et 

al, 2005), que é caracterizada por rash petequial, coagulopatia e colapso cardiovascular. 

Em geral o CA-MRSA demonstra ser mais virulento do que o HA-MRSA; acredita-se 

que isso se deve à presença de fatores de virulência comumente observados como o 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lW4iUpxASNViqM&tbnid=_L2P4EtywHL5XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1368764603000037&ei=ptNfUtSxNdL64APz8YDgCQ&bvm=bv.54176721,d.dmg&psig=AFQjCNF5oJ_gcQ4QMgt863KiCgspth_LKA&ust=1382098034666315
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gene da toxina de Panton-Valentine (ETIENE et al, 2005; BOYLE-VAVRA et al, 2007; 

CHAMBERS e DELEO et al, 2009). Foi descrito em 1894 por Van de Velde, sendo 

denominada substância leucocidina devido a sua habilidade de lisar leucócitos. Em 

1932, Panton e Valentine, demonstraram a ligação entre a presença da toxina e o 

desenvolvimento de abscessos graves de pele (PANTON & VALENTINE 1932). Nos 

últimos anos observou-se a disseminação de diversos clones de CA-MRSA portando 

essa toxina, como o USA300 e o USA400, que são altamente virulentos e endêmicos 

nos EUA (DELEO e CHAMBERS 2009). A presença da PVL também está relacionada 

à fasciite necrosante e pneumonia com necrose hemorrágica (GILLET et al., 2002), 

sendo menos frequente em pacientes hígidos colonizados (BOYLE-VAVRA et al., 

2005). As duas subunidades que compõem a PVL, lukS-PV e lukF-PV, levam a 

formação de poros nas membranas dos macrófagos e fagócitos resultando em necrose 

tecidual. Também secreta mediadores inflamatórios, como a interleucina 8 (IL-8) e o 

leucotrieno B4, causando uma resposta inflamatória exacerbada (LINA et al., 1999; 

VANDENESCH et al., 2003; BOYLE-VAVRA et al., 2007; DIEP et al, 2010).  

Outra característica do CA-MRSA é que a maioria das cepas carreia os 

elementos SCCmec IV e V, que têm menor peso molecular quando comparados aos 

outros elementos SCCmec que são associados ao HA-MRSA (SCCmec I, II e III), o que 

resultaria em maior mobilidade e facilidade em se disseminar do que as outras cepas de 

S. aureus com elementos SCC maiores, além de menos espaço para carrear genes de 

resistência a antimicrobianos (ITO et al, 2001; ITO et al, 2004; MATHESON et al, 

2011). Em relação à sensibilidade a antimicrobianos, as cepas de CA-MRSA são 

comumente suscetíveis a antimicrobianos não betalactâmicos como clindamicina e 

cotrimoxazol enquanto as cepas de HA-MRSA tendem a ser multirresistentes (HUANG 

et al, 2007). As principais diferenças entre HA-MRSA e CA-MRSA estão descritas na 

Tabela 2.3.  
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Tabela 2.3- Principais diferenças entre HA-MRSA e CA-MRSA. 

 SCC 

mec 

PVL Idade Padrão de 

resistência a 

antimicrobianos 

Predomínio 

de 

ocorrência 

Grupos de 

risco 

Quadro 

clínico 

típico 

CA-

MRSA 

IV e V + Crianças 

e jovens 

Apenas aos 

antimicrobianos     

betalactâmicos 

Comunidade Higiene 

precária, 

Contato 

físico 

Infecção 

de pele e 

partes 

moles 

HA-

MRSA 

I, II e 

III 

- Adultos, 

idosos 

Multirresistente Hospital CTI, 

cateteres, 

próteses, 

outras 

comorbidades 

VAP, 

ITU, 

infecção 

associada 

a cateter. 

CA-MRSA – Staphylococcus aureus resistente à meticilina associado à origem comunitária, HA-MRSA - 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina associado à origem hospitalar, SCCmec – cassete 

cromossômico estafilocócico, PVL – leucocidina de Panton Valentine, CTI – Centro de tratamento 
intensivo, VAP Pneumonia associada a ventilação mecânica, ITU – infecção  trato urinário. 

Fonte: Adaptado de Rodrigues-Noriega 2010. 

Os primeiros relatos de casos envolvendo infecção por S. aureus não 

multirresistente, porém resistente à oxacilina e portador do SCCmec IV no Brasil foram 

provenientes do Hospital Madre de Deus em Porto Alegre (RIBEIRO et al, 2005). O 

primeiro caso de infecção grave com bacteremia por CA-MRSA em criança notificado 

no Brasil envolveu um paciente de 10 anos de idade, sem passado de imunodeficiência, 

morador da cidade do Rio de Janeiro, internado na UTI Pediátrica do Hospital Federal 

dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (ROZEMBAUM et al, 2009).  

Nos últimos anos, a infecção por CA-MRSA vem se tornando um desafio na 

população pediátrica em vários países devido ao aumento no número de infecções nesta 

população e as significativas taxas de morbimortalidade. No Brasil ainda há poucos 

dados sobre a prevalência de colonização e infecção por CA-MRSA com características 

relacionadas à origem comunitária (LAMARO-CARDOSO et al, 2009; ROZEMBAUM 

et al, 2009).  

2.2.4 Colonização nasal 
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Kluytmans e cols. dividiram os perfis de colonização nasal pelo S. aureus em 

três categorias: 

1. Não carreadores: nunca ou raramente apresentam colonização nasal por S. 

aureus. Correspondem a 5 a 50% dos casos. 

2. Carreadores persistentes: carreiam um mesmo clone por anos e apresentam 

uma carga bacteriana maior. Correspondem a 10 a 25% dos casos.  

3. Carreadores intermitentes: carreiam diferentes clones em momentos distintos 

e correspondem a 20 a 75% dos casos (KLUYTMANS et al, 2005). 

Taxas de colonização nasal mais elevadas foram associadas a idade abaixo de 

seis meses (LEBON et al., 2008) ou acima de dois anos (LAMARO-CARDOSO et al, 

2009). O maior número de irmãos mais velhos, as famílias maiores, o desmame, a 

frequência a creches, as mães fumantes e um menor grau de instrução materna são 

também fatores associados ao estado de portador nasal de S. aureus (PEACOCK et al, 

2003). 

Os mecanismos envolvidos na determinação do estado de portador nasal de S. 

aureus envolvem diversos fatores como: características genéticas do hospedeiro, fatores 

bacterianos e ambientais (NOUWEN et al, 2004; SIVARAMAN et al, 2008).  

Quase todos os isolados de S. aureus de origem humana, podem ser atribuídos a 

um número limitado de complexos clonais, que são eficazes em colonizar a narina 

humana. Como o S. aureus mantém a maior parte de seu genoma conservado, as 

diferenças entre as cepas se dão principalmente pela aquisição ou perda de elementos 

genéticos móveis, sugerindo sua importância na adaptação a ambientes diversos por 

parte das diferentes cepas (WEIDENMAIER et al, 2012). Por exemplo: cepas que 

carreiam os genes que codificam a PVL são frequentemente isoladas de indivíduos que 

apresentam infecção de pele enquanto cepas que contém o gene que codifica a β-

hemolisina são detectadas em aproximadamente 90% dos indivíduos carreadores 

persistentes, sendo bem menos prevalentes em indivíduos com quadro de infecção 

(GOERKE et al, 2009). 

O mecanismo de aderência à superfície nasal envolve diversos fatores (alguns 

ainda desconhecidos). A ligação do S. aureus com a superfície celular é mediada por 
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uma classe de proteínas associadas à parede celular que são denominadas microbial 

surface components recognizing adhesive matrix molecules (MSCRAMMs) 

(SPEZIALE et al, 2009). Experimentos in vitro demonstraram que o S. aureus se adere 

ao epitélio escamoso queratinizado nas narinas anteriores através do ClfB ( cell wall- 

anchored clumping factor B), uma MSCRAMM que se liga à citoqueratina 10, um dos 

principais componentes das células escamosas (O’BRIEN et al, 2002; FOSTER et al, 

2009). A pele é protegida por diversas moléculas antibacterianas como os peptídeos 

antimicrobianos (SCHRODER et al, 2006), enzimas bacteriolíticas (NYONSABA et al, 

2005) e ácidos graxos antimicrobianos (AFAs) (MILLER et al, 1988; WILLE et al, 

2003; KELSEY et al, 2006). A maior fonte de ácidos graxos livres é a secreção 

produzida pelas glândulas sebáceas e os queratinócitos em diferenciação da camada 

córnea, última camada da epiderme que é composta por células mortas preenchidas por 

queratina. Outra proteína de superfície expressada pelo S. aureus, a IsdA (iron 

regulated  surface determinat A), confere resistência aos AFAs ao tornar mais  

hidrofílica a superfície celular bacteriana, e com isso contribui significantemente para a 

adesão bacteriana nas células escamosas (CLARKE et al, 2007; KOHLER et al, 2009). 

 O S. aureus também deve manter uma proliferação elevada a fim de vencer a 

renovação constante do epitélio nasal e do muco (WEIDENMAIER et al, 2012). A 

presença de outras bactérias comensais como os pneumococos também parece exercer 

influência na determinação individual do perfil de portador nasal (REGEY-YOCHAY et 

al, 2004; Mc NALLY et al, 2006). Outras proteínas, como a SdrC, SdrD e SasG, 

também promovem a adesão da bactéria às células escamosas, porém os seus receptores 

na superfície celular ainda são desconhecidos (CORRIGAN et al, 2009). A colonização 

por S. aureus é um processo que envolve diferentes tipos de células epiteliais na 

cavidade nasal, mecanismos de defesa do hospedeiro e fatores intrínsecos da bactéria. O 

mecanismo fisiológico completo utilizado pelo S. aureus para manter-se na cavidade 

nasal ainda não foi definido e requer maiores investigações (WEIDENMAIER et al, 

2012).  

2.3 - VARICELA E INFECÇÃO POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE  

À METICILINA ASSOCIADO À ORIGEM COMUNITÁRIA  

2.3.1 Considerações gerais 
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 Vários estudos demonstram uma relação direta entre portadores nasais de S. 

aureus e o subsequente desenvolvimento de infecções estafilocócicas, sendo a cepa 

invasiva, indistinguível da cepa colonizadora (VON EIFF et al, 2001; NOUWEN et al, 

2005; CREECH et al, 2006; SAFDAR et al, 2006; SARIKONDA et al, 2010; 

MATHESON et al, 2011). 

 O único estudo de nosso conhecimento que avaliou o perfil das cepas de S. 

aureus causadoras de infecção secundária em pacientes pediátricos com varicela foi 

realizado na França (Lyon). Foram avaliados 58 casos de infecção estafilocócica, 

comprovada por isolamento da bactéria em hemocultura, em crianças com varicela 

internadas em um mesmo hospital entre os anos de 2002 e 2007. Foi verificado que 

33% das amostras apresentavam o gene mecA, sendo consideradas MRSA e todas eram 

sensíveis a clindamicina, sugerindo origem comunitária (RAULIN et al, 2010). Os 

pacientes pediátricos com varicela parecem encontrar-se em maior risco para infecção 

estafilocóccica devido a quebra de barreira de pele causada pelas lesões e devido a uma 

redução transitória na imunidade celular causada pelo VZV, facilitando a infecção 

invasiva pelo S. aureus (BLANK 1989). 

2.3.2 Tratamento 

Em populações em que a prevalência de colonização por MRSA ultrapassa 10 a 

15%, é recomendada a cobertura empírica inicial para MRSA em casos de infecção de 

pele e tecido subcutâneo (KAPLAN et al, 2005; MOORAN et al 2006; DAUM et al 

2007). É importante conhecer a prevalência de colonização por MRSA a nível local, 

pois estudos realizados por todo o mundo demonstram grande variação na prevalência e 

no perfil de resistência a antibmicrobianos mesmo entre estados próximos de um 

mesmo país (MOORAN et al 2006). Vários clones circulam nas regiões e esses clones 

diferem em sua virulência, perfil de resistência antimicrobiana e distribuição geográfica 

(GUSMÁN-BLANCO 2009, RODRÍGUEZ-NORIEGA 2010). Nosso projeto de avaliar 

a prevalência de colonização nasal em crianças com varicela atendidas em hospitais do 

município do Rio de Janeiro se justifica devido à escassez de dados da literatura 

referentes a esse assunto. 
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3. OBJETIVOS 

 3.1 GERAL 

 Avaliar a prevalência de colonização nasal por Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus aureus resistentes a meticilina em crianças com varicela, utilizando 

métodos genotípicos para caracterização clonal das amostras resistentes, em 

pacientes pediátricos atendidos em quatro hospitais públicos do município do Rio 

de Janeiro - RJ. 

 

 3.2 ESPECÍFICOS 

 Identificar os possíveis indicativos de associação para colonização nasal por 

Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus resistentes a meticilina na 

população estudada.  

 Avaliar a associação de infecção secundária nos pacientes com varicela colonizados 

por Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus  resistentes a meticilina. 

 Avaliar o desfecho clínico dos pacientes com varicela internados devido a infecção 

secundária. 
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4. METODOLOGIA 

 4.1 DESENHO DE ESTUDO 

 Trata-se de um estudo de corte transversal.  

 

4.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 O estudo foi realizado em quatro hospitais públicos no município do Rio de 

Janeiro, RJ: Hospital Municipal Miguel Couto, Hospital Federal da Lagoa, Hospital 

Federal Cardoso Fontes e Hospital Municipal Pedro II. Os testes microbiológicos 

(fenotípicos) foram realizados nos laboratórios de microbiologia do Hospital Municipal 

Miguel Couto e do Hospital Federal da Lagoa. Os testes moleculares (genotípicos), 

incluindo detecção do gene mecA (PCR), detecção dos genes (lukF-PV e lukS-PV) que 

codificam a Leucocidina de Panton Valentine (PCR) e a determinação do tipo de 

SCCmec (PCR multiplex), foram desenvolvidos no Laboratório de Epidemiologia 

Molecular e Biotecnologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) - Laboratório 

Universitário Rodolpho Albino (LURA). 

 

4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 Foram selecionados, através de amostragem por conveniência, pacientes 

pediátricos que foram admitidos nos hospitais participantes do estudo, para atendimento 

na emergência, ambulatórios de especialidades pediátricas ou internação, no período de 

01 de agosto a 31 de dezembro de 2012. As crianças e os seus responsáveis legais foram 

abordados e convidados a participar do projeto no momento da chegada ao hospital ou, 

no caso de pacientes internados, nas primeiras 48 horas de internação. 

  

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO ESTUDO 

 Idade de três meses a 16 anos. 

 Atendimento em hospital público participante do estudo com quadro de varicela no 

referido período da pesquisa. 
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 Para os casos atendidos nos hospitais, admissão na pesquisa até 48 horas após a 

chegada ao serviço. 

 Concordância do responsável legal com a participação da criança no estudo. 

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO NO ESTUDO 

 Início de antibioticoterapia há mais de 48 horas da admissão no estudo. 

 

4.6 COLETA DE DADOS 

Foi aplicado um questionário aos responsáveis pelos pacientes com o objetivo de 

obter informações sobre aspectos sociais, ambientais e clínicos da criança e da família, 

além de possíveis fatores de associação a colonização e infecção por CA-MRSA e HA-

MRSA. Foram incluídas na pesquisa informações sobre idade da criança e dos 

familiares, endereço, gênero, etnia, frequência em creche, tempo de amamentação, 

número de pessoas que coabitam com a criança, número de irmãos, compartilhamento 

de vestuário e fômites, renda familiar, grau de instrução da mãe, além de aspectos 

relacionados à saúde tais como doença atual ou crônica, uso de antimicrobiano ou 

antiinflamatórios nos últimos 30 dias e hospitalização nos últimos 12 meses. As 

entrevistas foram realizadas por médicos pediatras, residentes de Pediatria, ou 

enfermeiros previamente treinados, utilizando um questionário padronizado de coleta de 

dados (Apêndice 2). O diagnóstico de varicela era feito pelo médico responsável pelo 

atendimento do paciente. Para as crianças que necessitaram de internação, foi aplicado 

um questionário com o objetivo de avaliar o desfecho clínico dos pacientes que 

permaneceram hospitalizados (Apêndice 3). Foram incluídas informações sobre tempo e 

local de internação (enfermaria ou CTI), resultados de exames laboratoriais realizados e 

resultados de culturas. 

  

4.7 ISOLAMENTO, IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E DETECÇÃO DE MRSA 
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A coleta foi realizada através de rotação de suabe estéril no vestíbulo anterior das 

duas narinas de cada paciente, por uma equipe treinada para esse fim. Nos pacientes 

com infecção secundária de pele (diagnosticada pelo médico responsável pelo 

atendimento do paciente), também foi realizada coleta através de rotação de suabe seco 

e estéril diretamente sobre a lesão que apresentava sinais de infecção secundária. Para 

fins de estudo foi considerada como infecção secundária as lesões que apresentaram 

halos de hiperemia acima de 3 mm (menores halos perilesionais podem ser causados 

pelo VZV se traduzindo como replicação viral ativa), secreção purulenta na vesícula ou 

área de celulite no tecido subcutâneo. Os suabes coletados no Hospital Municipal Pedro 

II e Hospital Federal Cardoso Fontes foram transportados em no meio de transporte 

Stuart Copan VenturiTransystem® (Copan Italia Spa, Brescia, Itália), sendo 

transportados diariamente para o laboratório de microbiologia do Hospital Municipal 

Miguel Couto ou Hospital Federal da Lagoa. Todas as amostras de S. aureus foram 

acondicionadas em caixas de transporte adequadas para material biológico, sendo 

transportadas semanalmente para o Laboratório de Epidemiologia Molecular e 

Biotecnologia da Universidade Federal Fluminense para armazenamento em freezer a -

80ºC e posterior genotipagem. 

Os suabes coletados foram semeados em meio de ágar-manitol salgado e 

incubados a 37C por 24 horas. 

O ágar-manitol salgado foi previamente preparado misturando-se 111 g de BBL
® 

Mannitol Salt Agar (Becton, Dickinson and Company; Sparks, Maryland, USA) em um 

litro de água miliQ. Esta mistura foi aquecida com agitação frequente e fervida por um 

minuto, até que o pó se dissolvesse completamente. Em seguida, a mistura foi 

autoclavada a 121°C por 15 minutos e, após ter sido resfriada, distribuída em placas de 

Petri estéreis descartáveis. 

As colônias típicas de S. aureus (todas as que fermentaram manitol e exibiram 

pigmentação amarelada) foram submetidas aos testes de catalase e coagulase, com o kit 

Coagu-plasma® da Laborclin (Pinhais, PR, Brasil), para confirmar a espécie. 

A susceptibilidade de todas as amostras de S. aureus aos beta-lactâmicos 

antiestafilocócicos foi testada por disco-difusão (Laborclin), empregando-se para isto 

discos de oxacilina (1 µg) e cefoxitina (30µg). Os frascos contendo os discos de papel 

utilizados no teste de sensibilidade foram armazenados sob refrigeração à temperatura 

de 8º C ou menos, e retirados da geladeira uma hora antes da realização da técnica, a 
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fim de minimizar a condensação que ocorre quando o ar quente entra em contato com o 

disco, conforme a norma global consensual do CLSI (CLSI, 2011). 

As amostras foram armazenadas em uma infusão de cérebro e coração (BHI, 

BrainHeart Infusion) na concentração de 37% (p/v), acrescida de 15% (v/v) de glicerol, 

e mantidas a - 4ºC. 

As cepas utilizadas como controles positivos e negativos foram, respectivamente, 

as de Staphylococcus aureus ATCC 25923 (INCQS 00015 Lote 1107015) e as de 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (INCQS 00016 Lote 0309016). 

 

4.8 - EXTRAÇÃO DO DNA BACTERIANO 

 

A extração do DNA bacteriano foi feita nas amostras caracterizadas como 

MRSA nos testes fenotípicos (ou seja, nas que mostraram resistência a oxacilina e/ou 

cefoxitina). Para isto, foi empregado o Kit Quilham® DNA mini (QUIAGEN), 

seguindo protocolo do produto, segundo o qual, em resumo, 1000 μldo crescimento 

bacteriano obtido após 18 a 24 horas de cultivo foram transferidos, sob agitação de 200 

RPM e a 37ºC, para um tubo de microcentrífuga de 1,5 μl que, então, foi centrifugado a 

7500 RPM por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e o sedimento novamente 

suspenso em 180 μl do tampão de lise, composto por Tris HCl 20 mM, EDTA 2 mM e 

Triton X100 1,2%. A suspensão obtida, adicionada de 3,6 μl de lisostafina a 10 mg/ml e 

de 36 μl de lisozima a 50 mg/ml, foi autoclavada a 121 ºC por 15 minutos. Em seguida, 

após mistura no vórtex, a suspensão foi incubada por 60 minutos a 56ºC, adicionada de 

2 μl de RNase a 10 mg/ml e incubada a 37 ºC por 30 minutos. Após centrifugação por 

uns poucos segundos, a preparação foi adicionada de 200 μl de etanol (96-100%) e 

misturada no vórtex, pulsando por 15 segundos. Em seguida foi nova e brevemente 

centrifugada, para remover as gotas que aderiram à tampa pelo lado de dentro. Aplicou-

se então, cuidadosamente, toda a mistura à coluna oferecida no kit, acoplada ao tubo 

coletor de 2 ml. A coluna foifechada e centrifugada a 10.000 RPM por 1 minuto. 

Aplicou-se a coluna QIAamp
®
 a um tubo coletor limpo, também fornecido pelo kit, e 

descartou-se o tubo coletor que continha o filtrado. A primeira lavagem foi feita com o 

500 μl tampão AW1
®
 com centrifugação a 10.000 RPM por 1 minuto, descartando-se o 

tubo coletor. A segunda lavagem foi feita com tampão AW2
®
 e centrifugação a 14.000 

RPM por 3 minutos, descartando-se o tubo coletor. A coluna QIAamp
® 

foi então 
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colocada em um tubo de micro centrífuga de 1,5 ml e adicionada de 200 μl de tampão 

AE
®
. Após incubação a temperatura ambiente por 5 minutos, centrifugou-se a 10.000 

RPM por 1 minuto. Esta última etapa de eluição com tampão AE
®
 foi repetida mais 

duas vezes. 

4.9 - TESTE MOLECULAR CONFIRMATÓRIO DE RESISTÊNCIA À METICILINA 

E DETECÇÃO DOS GENES DA LEUCOCIDINA DE PANTON-VALENTINE 

 

A presença do gene de resistência mecA foi verificada por PCR em todas as 

amostras de S. aureus que apresentaram resistência a oxacilina, cefoxitina, ou ambas 

conforme recomendação do CLSI de 2011, e todas as amostras que apresentaram o gene 

mecA foram classificadas como MRSA. 

Foi adicionado, a um micro tubo de 250 µl, 1 µl da suspensão contendo o DNA extraído 

de cada amostra, adicionado de: 19 μl água miliQ; 2,5 μl de tampão para Taq DNA 

polimerase (Promega, Madison, WI, EUA); 0,5 μl de cloreto de magnésio (MgCl2) 

(Promega, Madison, WI, EUA) a 4mM; 0,25 μl de soroalbumina bovina (BSA, Bovine 

Serum Albumin) (Promega, Madison, WI, EUA); 10 μM de trifosfatos de 

desoxinucleotídios (DNTPs) (Promega, Madison, WI, EUA); 10 pmol de cada iniciador, 

MecA P4 e MecA P7 (Quadro 4.1) e 0,3 μl (0,5 unidades) de Taq DNA polimerase. 

 

 
Quadro 4.1 - SEQUÊNCIAS DOS PRIMERS UTILIZADOS PARA A DETECÇÃO DO GENE 
mecA, SUA POSIÇÃO DE LIGAÇÃO NO GENOMA DE S. aureus E O TAMANHO DO 

FRAGMENTO GERADO. 

 

Primer Sequência (5’-3’) Posição no 

genoma 

Tamanho do 

fragmento 

amplificado 

MecA P4 TCCAGATTACAACTTCACCAGG 1190-1211 162 (pb) 

MecA P7 CCACTTCATATCTTGTAACG 1351-1332 
Fonte: Oliveira & Lencastre, 2002. 

 

Detecção dos genes para leucocidina Panton-Valentine: 

 

Os genes que codificam a PVL (lukS-PV e lukF-PV) foram amplificados em uma 

reação única através de reações de PCR como descrito por Lina et al. (1999). Foram 

utilizados os primers lukS PV e lukF PV (Quadro 4.2). As condições de amplificação 
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foram realizadas conforme exposto no Quadro 7, alterando-se somente os iniciadores. A 

reação compreendeu um ciclo inicial de 94ºC por 4 minutos, seguido de 30 ciclos de 

94
o
C por 30 segundos, 55

o
C por 30 segundos, 72

o
C por 1 minuto e um ciclo final de 

extensão de 4 minutos a 72
o
C. Os produtos de amplificação foram submetidos a 

eletroforese em gel de agarose a 1% utilizando-se um padrão de tamanho molecular de 

100 pb, e corados com uma solução contendo brometo de etídio, sendo em seguida 

visualizados e foto-documentados sob luz ultravioleta (UV). Dois fragmentos de 433 e 

468 pb deveriam ser observados, referentes às subunidades lukS-PV e lukF-PV, 

respectivamente. 

 

Quadro 4.2 - DESCRIÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DOS PRIMERS UTILIZADOS PARA A 

DETECÇÃO DOS GENES lukS-PV E lukF-PV E O TAMANHO DO FRAGMENTO 

GERADO. 

 

Primers Sequência (5’-3’) 
Tamanho do fragmento 

amplificado 

lukS PV ATC ATT AGG TAA AAT GTC TGG 

ACA TGA TCC A 

433 (pb) 

lukF PV GCA TCA AST GTA TTG GAT AGC 

AAA AGC´ 

468 (pb) 

Fonte: Lina et al., 1999. 

 

Os controles utilizados foram as cepas Staphylococcus aureus HU25 (SCCmecIII 

e PVL-negativo), Staphylococcus aureus WB45 (SCCmecIV e PVL-positivo), 

Staphylococcus aureus US100 (SCCmec), Staphylococcus aureus ATCC 25923, e 

Staphylococcus aureus ATCC 33591. Estas duas últimas cepas foram usadas como 

controles negativos para os genes dos cassetes e os genes da PVL, e como controles 

positivos para a espécie. 

4.10 - DETERMINAÇÃO DO TIPO ESTRUTURAL DO CASSETE 

CROMOSSÔMICO ESTAFILOCÓCICO MEC 

A determinação do tipo estrutural do elemento mec foi realizada por um sistema 

de PCR multiplex, tal como descrito por Oliveira e Lencastre (2002), e por reações de 

PCR adicionais, para determinação de variantes do SCCmecIV, tal como descrito por 

Zhang et al ( 2005). 

A abordagem por PCR multiplex incluiu a utilização de oito loci baseados nas 

diferentes estruturas dos SCCmec e um controle interno adicional, baseado na 
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amplificação de um fragmento do gene mecA. O Quadro 4.3 demonstra os oito loci 

utilizados na aplicação do multiplex-PCR e os seus respectivos iniciadores. 

A reação de PCR multiplex foi realizada com volume final de 50 µL contendo 

2,5 µL da suspensão de DNA extraído, 5 µL de tampão 10X, 4 mM MgCl2, 0,2 mM de 

cada desoxinucleotídio trifosfatado, 400 nM dos iniciadores CIF2 F2, CIF2 R2, MECI 

P2, MECI P3, RIF5 F10, RIF5 R13, pUB110 R1 e pT181 R1, 800 nM dos iniciadores 

DCS F2, DCS R2, MECA P4, MECA P7 e IS431 P4, 200 nM dos iniciadores KDP F1, 

KDP R1, RIF F3 e RIF4 R9 e 1 U de Taq DNA polimerase. Na reação de controle 

negativo foi adicionado 2,5 µL de água MiliQ ao invés de suspensão de DNA.  

As condições de amplificação para a reação de PCR multiplex foram um ciclo 

inicial de 94ºC por 4 minutos, seguido de 30 ciclos de 94
o
C por 30 segundos, 53

o
C por 

30 segundos e 72
o
C por 1 minuto, e um ciclo de extensão final por 72

o
C por 4 minutos. 

Os produtos da reação foram submetidos a eletroforese em gel de agarose a 2% 

corado por brometo de etídio, visualizados e foto-documentados sob luz UV. 

A combinação das bandas amplificadas pelo esquema multiplex foi utilizada para 

definir o tipo de SCCmec, conforme descrito por Oliveira & Lencastre (2002).
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Quadro 4.3.  PRIMERS UTILIZADOS NA ABORDAGEM MULTIPLEX-PCR PARA 

CLASSIFICAÇÃO DO SCCmec COM A RESPECTIVA ESPECIFICIDADE, E TAMANHO 

DO RESPECTIVO FRAGMENTO AMPLIFICADO. 

 

Primer Sequências (5’-3’) Tipo de 

SCCmec 

Tamanho 

fragmento 

amplificado 
CIF2 F2 
CIF2 R2 

TTC GAG TTG CTG ATG AAG 
AAG G 

ATT TAC CAC AAG GAC TAC 

CAG C 

 

I 495 pb 

MECI P2 

MECI P3 

ATC AAG ACT TGC ATT CAG 

GC 

GCG GTT TCA ATT CAC TTG TC 
 

II, III 209 pb 

RIF5 F10 

RIF5 R13 

TTC TTA AGT ACA CGC TGA 

ATC G 
GTC ACA GTA ATT CCA TCA 

ATG C 

 

III 414 pb 

IS431 P4 
pUB110 R1 

CAG GTC TCT TCA GAT CTA 
CG 

GAG CCA TAA ACA CCA ATA 

GCC  
 

IA 381 pb 

IS431 P4 

pT181 R1 

CAG GTC TCT TCA GAT CTA 

CG 

GAA GAA TGG GGA AAG CTT 
CAC  

 

IIIA 303 pb 

DCS F2 
DCS R2 

CAT CCT ATG ATA GCT TGG 
TC 

CTA AAT CAT AGC CAT GAC 

CG 
 

I, II, IV 342 pb 

MECA P4 

MECA P7 

TCC AGA TTA CAA CTT CAC 

CAG G 

CCA CTT CAT ATC TTG TAA CG  
 

Controleinterno 

(gene mecA) 

162 pb 

KDP F1 

KDP R1 

AAT CAT CTG CCA TTG GTG 

ATG C 
CGA ATG AAG TGA AAG AAA 

GTG G 

 

II 284 pb 

RIF4 F3 

RIF4 R9 

GTG ATT GTT CGA GAT ATG 

TGG 

CGC TTT ATC TGT ATC TAT 

CGC 

III 243 pb 

Fonte: Oliveira & Lencastre (2002). 
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4.11 CÁLCULO DO TAMANHO DE AMOSTRA E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Devido à ausência de dados na literatura sobre a prevalência de colonização 

nasal por S. aureus na população estudada (pacientes pediátricos com varicela), foi 

optado por realizar a seleção através de amostragem por conveniência, incluindo o 

máximo possível de pacientes com varicela (diagnosticada pelo médico responsável 

pelo atendimento), admitidos para consulta ambulatorial, atendimento emergencial ou 

internação nos quatro hospitais participantes durante o período pré-determinado (agosto 

a dezembro de 2012). O período de Agosto a Dezembro foi escolhido devido à 

sazonalidade da varicela, que ocorre predominantemente no final do inverno e início da 

primevera. Todos os pacientes que cumpriram os critérios de inclusão do estudo foram 

convidados a participar do estudo enquanto estavam aguardando a consulta do médico 

assistente na unidade participante do projeto. 

Os dados foram analisados utilizando o pacote estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Science) versão 18.0. Foram utilizados o teste exato de Fisher e o 

qui quadrado para determinar a relação entre as variáveis categóricas e a colonização 

por MRSA e S. aureus. O nível de significância estatística foi considerado quando o 

valor de p foi menor que 0,05 e o intervalo de confiança a 95% foi calculado. 

Devido ao pequeno tamanho da amostra, não foi realizada a análise multivariada 

no presente estudo. 

4.12 APLICAÇÃO DO ESCORE DE GRAVIDADE PEDIÁTRICO (PRISM) 

Para estratificar os pacientes internados pela gravidade dos casos foi utilizado o 

Pediatric Risk of Mortality escore (PRISM). Os escores preditivos de mortalidade são 

ferramentas que foram desenvolvidas inicialmente com o objetivo de avaliar a 

qualidade dos serviços de terapia intensiva de forma padronizada (THUKRAL et al, 

2006). Uma forma de comparar a qualidade e a efetividade de atendimento prestado 

em uma unidade é através da comparação com outras em situação semelhante 

(MITCHELL et al, 2000). O PRISM é um escore preditivo de mortalidade 

frequentemente utilizado para avaliar a qualidade da assistência prestada a crianças 

internadas em unidades de cuidados intensivos e para estratificar a gravidade de 

doentes em estudos clínicos. Consiste na avaliação de 14 variáveis fisiológicas com 23 
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zonas de variação (Tabela 4.4). Para o cálculo do PRISM foi considerado o pior valor 

de cada variável durante as primeiras 24 horas após a admissão. Os resultados finais 

indicam o percentual de chance de morte do paciente admitido na Unidade de Terapia 

Intensiva (POLLACK et al, 1988).  

 

Tabela 4.1 – Escore de risco de mortalidade pediátrica. 

 

Características Idades e variações Pontuação 

Pressão arterial sistólica (mmHg) Lactentes Crianças  

 < 40 < 50 7 

 40-54 50-64 6 

 55-65 65-75 2 

 130-160 150-200 2 

 > 160 > 200 6 

Pressão arterial diastólica (mmHg) Lactentes e crianças  

 >110 6 

Frequência cardíaca (bpm) Lactentes Crianças  

 < 90 < 80 4 

 > 160 > 150 4 

Frequência respiratória (irpm) Lactentes Crianças  

 apneia apneia 5 

 61-90 51-70 1 

 > 90 > 70 5 

PaO2/FiO2 (mmHg) Lactentes e crianças  

 < 200 3 
 200-300 2 

PaCO2 (mmHg) Lactentes e crianças  

 51-65 1 

 > 65 5 

Escala de coma de Glasgow Lactentes e crianças  

 < 8 5 

Avaliação das pupilas Lactentes e crianças  

 Desiguais ou dilatadas 4 

 Fixas e dilatadas 10 

Tempo de protrombina ou tempo de 

tromboplastina parcial 

Lactentes e crianças  

 > 1,5 x controle 2 

Bilirrubina total (mg/dl) * só para 

pacientes com idade acima de 1 mês. 

Lactentes e crianças  

 > 3,5 6 

Potássio (mEq/l) Lactentes e crianças  

 < 3,0 5 

 3,0-3,5 1 

 6,5-7,5 1 

 >7,5 5 

Cálcio (mg/dl) Lactentes e crianças  

 < 7,0 6 

 7,0-8,0 2 

 12,0-15,0 2 

 > 15,0 6 

Glicose (mg/dl) Lactentes e crianças  

 < 40 8 
 40-60 4 
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 250-400 4 

 > 400 8 

Bicarbonato (mEq/l) Lactentes e crianças  

 < 16 3 

 > 32 3 

R = (0,207 x PRISM – (0,005x (idade em meses)) – 0,433 x(condição cirúrgica) – 4,782 

Considerando PRISM a soma das variáveis encontradas, e condição cirúrgica é 1 para paciente 

cirúrgico e 0 para paciente clínico. 

Risco de mortalidade pediátrica (%) = exp (R) / 1 + exp (R).  

 

4.14 ASPECTOS ÉTICOS 

Antes de qualquer procedimento do estudo, o responsável foi convidado a 

participar da pesquisa. Após a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE, Apêndice 1) foram discutidas as dúvidas e em caso de concordância na 

participação no estudo, o responsável  assinou o TCLE em duas vias, junto a um 

membro da equipe de pesquisadores.    Após a concordância e a assinatura do termo, foi 

aplicado um questionário para pesquisa dos dados epidemiológicos e clínicos 

associados à colonização por CA-MRSA e HA-MRSA (Apêndices 2 e 3) e após 

explicação detalhada do procedimento para coleta do suabe nasal e/ou de ferida, foi 

efetuada a coleta de material para pesquisa de S. aureus. Uma via do TCLE foi entregue 

ao responsável legal pela criança e outra foi arquivada pela equipe do estudo. 

Para assegurar a confidencialidade dos dados, todos os TCLE, questionários e 

arquivos eletrônicos foram mantidos em local fechado e seguro e o banco de dados foi 

elaborado sem a identificação nominal dos pacientes com o objetivo de manter o sigilo e 

a confidencialidade das informações durante todo o trabalho. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro em 09 de maio de 2012 (CAAE: 01739812.3.0000.5243), 

estando anexada a este trabalho a cópia do parecer (Anexo 1). 
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5. RESULTADOS 

 No período entre 01 de agosto a 31 de dezembro de 2012, 57 pacientes 

admitidos nos quatro hospitais participantes preencheram os critérios pré-definidos e 

foram incluídos no estudo. Dois pacientes foram excluídos do projeto devido ao uso de 

antimicrobiano betalactâmico por mais de 48 horas antes da admissão. Portanto, a 

nossa amostra foi constituída de 55 pacientes. 

 A mediana de idade dos participantes foi de três anos de vida (intervalo 

interquartil=IIQ: 1,6-5) e 34/55 (61,8%) pacientes pertenciam ao sexo masculino. 

Houve predomínio das raças parda e branca, com respectivamente, 22/55 (40%) e 21/55 

(38,2%) pacientes. A maioria dos pacientes (49/55=89%) era proveniente da Zona Oeste 

do Rio de Janeiro, sendo 32/55 (58,2%) pacientes moradores de Jacarepaguá, 8/55 

(14,5%) de Santa Cruz, 5/55 (9,1%) de Campo Grande, 3/55 (5,5%) do Itanhangá e 1/55 

(1,8%) de Sepetiba (Figura 5.1).  

 

 

Figura 5.1- Localização dos hospitais participantes do estudo (em cor de vinho) e da residência 

dos 55 pacientes (em amarelo). 

 

A Tabela 5.1 resume as características epidemiológicas e clínicas das crianças 

incluídas no estudo. 
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Tabela 5.1 – Características epidemiológicas e clínicas dos 55 pacientes pediátricos com 

varicela incluídos no estudo no período de agosto a dezembro de 2012. 

 

Variável  N (%) 

Gênero Masculino 

Feminino 

34 (61,8) 

21 (38,2) 

Idade em anos Mediana 

IIQ 

3 

1,6-5,0 

Raça Branca 

Preta 

Parda 

21 (38,2) 

12 (21,8) 

22 (40,0) 

Frequenta creche? Sim 

Não 

 29 (52,7) 

 26 (47,3) 

Está em aleitamento materno? Sim 

Não 

 7 (12,7) 

 48 (87,3) 

História de prematuridade? Sim 

Não 

 10 (18,2) 

 45 (81,8) 

Bairro de moradia Jacarepaguá 

Santa Cruz 

Campo Grande 

Itanhangá 

Sepetiba 

Catete 

Copacabana 

São Conrado 

Manguinhos 

São Gonçalo 

São João do Meriti 

32 (58,2) 

 8 (14,5) 

 5 (9,1) 

 3 (5,5) 

 1 (1,8) 

 1 (1,8) 

 1 (1,8) 

 1 (1,8) 

 1 (1,8) 

 1 (1,8) 

 1 (1,8) 

Internação no ano anterior? 

 

Sim 

Não 

10 (18,2) 

 45 (81,8) 

Cirurgia no ano anterior? Sim 

Não 

 3 (5,5) 

 52 (94,5) 

Algum familiar trabalha na área de 

saúde? 

Sim 

Não 

 3 (5,5) 

 52 (94,5) 

Injeção nos últimos 30 dias? Sim 

Não 

 5 (9,1) 

 50 (90,9) 

Usou antimicrobiano betalactâmico 

nos últimos 30 dias? 

Sim 

Não 

 14 (25,5) 

 41 (74,5) 

Renda familiar por mês 

  

< 1 salário mínimo (SM) 

1 a 2 SM 

3 a 7 SM 

7 a 10 SM 

Não informado 

 6 (10,9)  

 23 (41,8) 

 17 (30,9) 

 1 ( 1,8) 

 8 (14,5) 
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Em relação ao tipo de atendimento, 5/55 (9,1%) dos pacientes incluídos no 

estudo realizaram apenas consulta ambulatorial e 32/55 (58,2%) foram atendidos na 

pequena emergência sendo liberados para casa após realização de consulta pelo 

médico responsável. Os demais pacientes incluídos no estudo, 18/55 (32,7%), foram 

internados para uso de medicação intravenosa ou suporte de terapia intensiva em UTI 

Pediátrica (Tabela 5.2). 

 

 

Tabela 5.2 – Número de pacientes pediátricos com varicela admitidos em cada setor dos 

hospitais incluídos no estudo no período de agosto a dezembro de 2012.  

Tipo de Atendimento N (%) 

Internação Total =18 (32,7) 

2 (3,6) em UTI 

16 (29,1) em enfermaria 

Emergência 32 (58,2) 

Ambulatório 5 (9,1) 

 

Grau de instrução da mãe  

(em anos de educação formal 

concluídos) 

Até 4 anos 

5 a 8 anos 

9 a 11 anos 

> 11 anos 

Não informado 

 12 (21,8) 

 14 (25,5) 

 18 (32,7) 

 10 (18,2) 

 1 (1,8) 

Número de pessoas que residem na 

casa 

Até 4 pessoas 

 > 4 pessoas 

 39 (70,9) 

 16 (29,1) 

Tem irmão mais velho? Sim 

Não 

 28 (50,9) 

 27 (49,1) 

Tem irmão mais novo? Sim 

Não 

Não informado 

12 (21,8) 

 42 (76,4) 

 1 (1,8) 

Compartilha algum item de uso 

pessoal com os familiares? 

Sim 

Não 

 43 (78,2) 

 12 (21,8) 

Mãe é fumante? Sim 

Não 

Não informado 

 8 (14,5) 

 46 (83,6) 

 1 (1,8) 



  58 

 

 Durante o período do nosso estudo foram registradas 59 internações por 

varicela em leitos pediátricos de hospitais públicos no município do Rio de Janeiro 

(DATASUS), das quais 18 (30,5%) foram incluídas em nosso estudo (gráfico 5.1).  Os 

gráficos a seguir ilustram, através de dados publicados no DATASUS, as tendências 

dos últimos três anos em relação a tempo médio de permanência, número de óbitos e 

número de internações de pacientes pediátricos no município do Rio de Janeiro 

comparados aos resultados encontrados em nosso estudo (gráficos 5.1 e 5.2). O tempo 

médio de permanência internado dos pacientes pediátricos com varicela variou entre 

6,6 em 2010 e 7,2 em 2012. No nosso estudo, o tempo médio de permanência 

internado dos pacientes com varicela foi de 10,7 dias e variou entre quatro e 44 dias, 

com uma mediana de sete dias; 75% dos pacientes ficaram internados 10 ou menos 

dias. Os pacientes internados em UTI pediátrica apresentaram respectivamente 40 e 44 

dias de internação. 

 

Gráfico 5.1 – Número de internações de pacientes pediátricos com varicela em hospitais 
públicos do município do Rio de Janeiro admitidos no estudo por mês durante o período de 

agosto a dezembro de 2012 (em roxo) comparado ao número de internações de pacientes 

pediátricos por mês em hospitais públicos no Município do Rio de Janeiro entre 2010 e 2012. 
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*Apenas pacientes incluídos no estudo 

Gráfico 5.2 – Tempo de permanência em dias e número de óbitos de pacientes pediátricos com 

varicela internados nos hospitais públicos do município do Rio de Janeiro participantes do 
estudo no período de agosto a dezembro de 2012 comparado ao tempo de permanência em 

dias e número de óbitos de pacientes pediátricos internados nos hospitais públicos do 

município do Rio de Janeiro entre 2010 e 2012. 

 

 O PRISM mediano dos 18 pacientes internados foi de 0,8% (variação: 0,7-

17,7). Complicações relacionadas diretamente à infecção pelo VZV ocorreram em três 

pacientes (Síndrome de Guillain-Barré, encefalite pelo VZV e síndrome hemorrágica 

do VZV). Complicações relacionadas à infecção secundária bacteriana ocorreram em 

17 (94,5%) pacientes, incluindo os três pacientes que apresentaram complicações 

iniciais relacionadas diretamente ao VZV, sendo a maior causa de internação (Tabela 

5.3). Um dos pacientes internados não apresentou qualquer complicação infecciosa, 

sendo internado para administração de aciclovir intravenoso por se tratar de um 

lactente com desnutrição proteico-calórica grave.  
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Tabela 5.3 – Complicações causadas por infecção bacteriana secundária nos pacientes com 

varicela internados nos hospitais participantes do estudo no período de agosto a dezembro de 
2012. 

 

Complicação N Colonização nasal PRISM mediano 

% (variação) 

Pneumonia 1 suabe  negativo para 

S. aureus 

0,9% 

Choque Séptico 2 1 MSSA 

1 MRSA 

12,7% 

(7,7-17,7%) 

Infecção de pele e/ou 

tecido celular 

subcutâneo 

 (perilesional, celulite, 

ou abscesso) sem 

sinais de choque 

14 9 MSSA 

1 MRSA 

4 suabes  negativos 

para S. aureus  

(1 MSSA em suabe 

de ferida) 

0,7%  

(0,7-0,8%) 

 

 A prevalência de colonização por S. aureus encontrada na presente amostra foi 

de 20/55 (36,4%). Dos 55 pacientes, 19 apresentaram culturas de suabe nasal 

positivas para S. aureus (dois pacientes apresentaram concomitantemente suabe nasal 

e suabe de ferida positivos para S. aureus de mesmo perfil) e um paciente apresentou 

apenas cultura de suabe de ferida positiva para S. aureus, com suabe nasal negativo. 

Considerando apenas a colonização nasal pelo S. aureus, a prevalência encontrada 

foi de 19/55 (34,5%).  A Figura 5.2 ilustra a distribuição geográfica da residência dos 

pacientes em relação ao estado de colonização nasal. 

 

 

Figura 5.2 - Localização dos hospitais participantes do estudo (em cor de vinho) e da 

residência dos pacientes que não apresentaram colonização nasal por S. aureus (em 

amarelo), colonizados por MSSA (em verde) e colonizados por MRSA (em azul). 
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No total foram analisadas 22 amostras de S. aureus; nenhuma apresentava os 

genes que codificam a Leucocidina de Panton-Valentine. Em 20% (4/20) dos 

pacientes, os S. aureus isolados foram classificados como MRSA, confirmado pela 

presença do gene mecA (figura 5.3), de modo que a prevalência de colonização nasal 

por MRSA em nossa amostra foi de 7,3% (4/55). Todos apresentaram SCCmec tipoIV, 

sendo portanto caracterizados como CA-MRSA (figura 5.4). 

   

       1        2        3       4        5       6        7       8 

 

Amostras: 1- Primer, 2- Controle positivo (+), 3- Controle negativo (-), 4 a 7- Amostras do 

estudo (DNA) com resultado positivo para presença do gene mecA,  8- Branco. 
 
Figura 5.3 – Resultado do PCR para detecção do gene mecA. 
 

 

                                   1     2   3   4    5    6    7   8    9  10  11  12  13 

 
Amostras: 1- Peso Molecular,  2- Controle tipo I,  3- Controle tipo I,  4- Controle USA 100, 5- Controle 

HU 25, 6- Controle WS,  7- Controle FPR,  8 e 9 –--------10 a 13 – 4 amostras de MRSA com resultado 
positivo para SCCmec tipo IV. 

 

Figura 5.4 - Resultado do PCR para confirmar o tipo de SCCmec.  
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 Dezenove de 55 pacientes (34,5%) apresentaram sinais clínicos de infecção 

secundária à admissão. Verificamos que 11/19 (57,9%) eram colonizados por S. 

aureus, sendo 9/11 (81,8%) por MSSA e 2/11 (18,2%) por MRSA. Os dois pacientes 

admitidos com choque séptico na UTI Pediátrica apresentavam colonização nasal por 

S. aureus, sendo um deles MRSA.  

 Após realização de análise bivariada em relação à presença ou ausência de 

colonização por S. aureus por parte dos pacientes incluídos no estudo, verificamos 

haver significância estatística na associação entre colonização por S. aureus e as 

seguintes variáveis: sexo masculino (p=0,046), complicações decorrentes de infecção 

bacteriana secundária nos pacientes com varicela (p=0,022), pacientes apresentando 

infecção de pele (p=0,008), necessidade de uso de antimicrobianos em geral (p=0,022) 

e betalactâmicos (p=0,006) durante o quadro de varicela, necessidade de internação 

durante o quadro de varicela (p=0,041) e familiar que trabalha na área da saúde 

(p=0,043).  

 Os resultados encontrados na análise bivariada de todas as características 

epidemiológicas e clínicas que foram pesquisadas no questionário utilizado em nosso 

estudo em relação ao estado de colonização dos pacientes pediátricos com varicela 

admitidos nos hospitais participantes encontram-se resumidos na tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4- Análise bivariada das variáveis clínicas e epidemiológicas em relação ao 
estado de colonização nasal por S. aureus dos pacientes pediátricos com varicela 

atendidos nos quatro hospitais públicos participantes do estudo entre agosto e dezembro 

de 2012 no Município do Rio de Janeiro. 

Característica S. aureus – 

SIM 

S. aureus – 

NÃO 

OR IC95% Valor p 

Sexo masculino SIM 16 18 3,78 1,05 -13,60 0,046 

 NÃO 4 17 

NÃO 8 25 

Complicações 

infecciosas 

bacterianas 

SIM 12 9 4,33 1,34 – 14,00 0,012 

 NÃO 8 26 

Infecção de pele SIM 11 7 4,90 1,50 – 16,40 0,008 

 NÃO 9 28 

Uso atual de 

antimicrobiano 

SIM 12 10 3,75 1,18 – 11,92 0,022 

 NÃO 8 25 

Uso atual de 

antimicrobiano 

betalactâmico 

SIM 12 8 5,06 1,54-16,69 0,006 

 NÃO 8 27 

Familiar trab. área 

de saúde 

SIM 3 0 3,06 2,07-4,52 0,043 

 NÃO 17 35 

Desfecho = 
internação 

SIM 10 8 3,38 1,04-10,98 0,041 

 NÃO 10 27 
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Mãe estudou  

< 8 anos 

SIM 5 21 0,21 0,06-0,70 0,008 

 NÃO 15 13 

História de 

Prematuridade 

SIM 2 8 0,38 0,07 – 1,97 0,207 

 NÃO 18 27 

História de 

Internação em UTI  

SIM 2 4 0,86 0,14 – 5,18 1,000 

NÃO 18 31 

Cirurgia ou diálise 

nos últimos 12 

meses 

SIM 1 2 0,87 0,74 – 10,23 1,000 

NÃO 19 33 

Injeção nos 30 dias 

anteriores 

SIM 3 2 2,91 0,43 – 19,13 0,342 

NÃO 17 33 

Internação nos 

últimos 12 meses 

SIM 4 6 1,21 0,30 – 4,92 1,000 

NÃO 16 29 

Divide algum item 

de uso pessoal 

SIM 16 27 1,19 0,31-4,57 1,000 

NÃO 4 8 

> 4 pessoas por casa SIM 6 10 1,07 0,32 – 3,58 0,911 

NÃO 14 25 

Tem irmão mais 

velho 

SIM 11 17 1,29 0,43 – 3,90 0,646 

NÃO 9 18 

Tem irmão mais 

novo 

SIM 5 7 1,33 0,36 – 4,93 0,668 

NÃO 15 28 

Doença crônica SIM 4 8 0,84 0,22 – 3,26 1,000 

 NÃO 16 27 

Mãe fumante SIM 2 6 0,52 0,09 - 2,86 0,695 

NÃO 18 28 

Presença de 

abscesso 

SIM 0 1 0,97 0,92 – 1,03 1,000 

 NÃO 20 34 

Presença de celulite SIM 7 5 3,23 0,86 – 12,09 0,078 

 NÃO 13 35 

Frequenta creche SIM 11 18 1,15 0,38 - 3,48 0,798 

 NÃO 9 17 

Presença de 

Pneumonia 

SIM 0 1 0,97 0,92 – 1,03 1,000 

 NÃO 20 34 

Presença de choque 

séptico 

SIM 2 0 1,22 0,93 – 1,62 0,485 

 NÃO 18 35 

Complicação do 

vírus 

SIM 2 1 3,78 0,32 – 44,55 0,546 

 NÃO 18 34 

Antimicrobiano ou 

anti-inflamatório 

não esteroidal 30 

dias antes 

SIM 4 10 0,63 0,17 – 2,33 0,357 

 NÃO 16 25 

Renda mensal per 

capita < salário 

mínimo 

SIM 16 27 0,59 0,08 – 4,63 0,631 

 NÃO 2 12 

Idade < 5 anos SIM 15 26 1,04 0,29 - 3,68 0,953 

 NÃO 5 9 

Idade < 2 anos SIM 5 12 0,64 0,19 - 2,19 0,469 

 NÃO 15 23 

Familiar internado 

nos últimos 12 

meses 

SIM 1 2 0,87 0,07-10,22 1,000 

 NÃO 19 33 

Mama seio materno SIM 3 4 1,37 0,27-6,84 0,696 

NÃO 17 31 
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6. DISCUSSÃO 

Na última década, vários estudos, conduzidos em todo o mundo, documentaram 

a colonização nasal por CA-MRSA em crianças hígidas. A prevalência de colonização 

nasal por S. aureus variou entre 17,4 % e 52,3% respectivamente em Portugal e na Índia 

e a prevalência de colonização nasal por MRSA variou entre 0,1% em Portugal e 9,3% 

na Coreia do Sul. Nesses estudos, observou-se que o avanço da disseminação do MRSA 

na comunidade deve-se, principalmente, aos MRSA portando o cassete SCCmec do tipo 

IV (VELAZQUEZ-GUADARRAMA et al.,2009; LEE et al., 2010; TAVARES et al., 

2010; MILLER et al., 2011; GARDELLA et al., 2011; CHEN et al., 2011) . No Brasil, 

o único estudo do nosso conhecimento realizado sobre a prevalência de crianças 

portadoras nasais de CA-MRSA foi conduzido em crianças hígidas que frequentam 

creches em Goiânia (LAMARO-CARDOSO et al, 2009). Do total de 1192 crianças 

avaliadas, 31,1% apresentavam colonização nasal por S. aureus e 1,2% por MRSA. Em 

nosso estudo, o percentual de colonização por S. aureus (incluindo nasal e de ferida) 

encontrado foi de 36,4% (20/55). Considerando-se apenas a colonização nasal, o 

percentual encontrado foi de 34,5% (19/55), encontrando-se nos níveis descritos na 

literatura, que variam de 20 a 40% (VAN BELKUN et al., 2009). A prevalência de 

colonização nasal por MRSA encontrada foi de 7,3% (4/55), em torno de seis vezes 

maior do que a taxa encontrada há sete anos atrás no estudo realizado em Goiânia 

(LAMARO-CARDOSO et al, 2009).  O Brasil é um país de dimensões continentais e as 

cidades do Rio de Janeiro e Goiânia encontram-se a uma distância aproximada de 950 

km, portanto, é possível que as duas cidades apresentem perfis distintos de colonização. 

Além disso, tal diferença pode refletir o aumento nos índices de colonização e infecção 

por MRSA na última década verificado em todo o mundo (GORWITZ et al., 2008; LO 

et al., 2010). Outros estudos realizados fora do Brasil evidenciam a grande variação na 

prevalência de colonização por S. aureus em localizações geográficas diferentes dentro 

de um mesmo país, confirmando a necessidade de estudos realizados em âmbito local 

(VELÁSQUEZ-GUADARRAMA et al.,2009; CHEN et al, 2011). A taxa encontrada 

em nosso estudo é equivalente à verificada em crianças frequentadoras de creches 

comunitárias numa cidade vizinha (Niterói) em um estudo que avaliou 500 crianças que 

frequentam creches públicas nos anos de 2011 e 2012, sendo encontrada uma 

prevalência de 6,2% de colonização nasal por MRSA (dados não publicados).  
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Diferentes regiões e populações também vêm apresentando diversos perfis de 

resistência a antimicrobianos (MORAN et al, 2006), o que é evidenciado com a 

avaliação molecular. Vários clones circulam nas regiões e esses clones diferem em sua 

virulência, perfil de resistência antimicrobiana e distribuição geográfica (GUZMÁN-

BLANCO et al, 2009; RODRÍGUEZ-NORIEGA et al, 2010). Portanto, é de 

fundamental importância a vigilância epidemiológica local para dar suporte na escolha 

do tratamento empírico de antimicrobianos com base no perfil fenotípico e genotípico 

dos patógenos circulantes nessa população. Em populações em que a prevalência de 

colonização por MRSA ultrapassa 10 a 15%, é recomendada a cobertura empírica 

inicial para CA-MRSA em casos de infecção de pele e tecido subcutâneo (KAPLAN et 

al, 2005; MORAN et al 2006; DAUM et al 2007). Nosso objetivo de descrever a 

prevalência de colonização nasal em crianças com varicela atendidas em hospitais do 

município do Rio de Janeiro se justifica devido à escassez de dados da literatura 

referentes a esse assunto. 

Considerando que o S. aureus é um dos principais causadores de infecção 

secundária em pacientes com varicela, há possibilidade de que a emergência do CA-

MRSA possa estar contribuindo para o aumento da morbimortalidade dos pacientes com 

varicela e infecção secundária que tem sido observado ao longo da última década 

(GRIMPREL et al, 2007; DUBOS et al, 2008). Assim como descrito na literatura 

(JACKSON et al, 1992; DUBOS et al, 2007; GRIMPREL et al, 2007; DUBOS et al, 

2008; ANJOS et al, 2009), a presença de infecção secundária bacteriana foi a maior 

causa de internação das crianças com varicela admitidas em nosso estudo, com 94% dos 

casos. Quando analisamos apenas os pacientes internados devido à infecção bacteriana 

secundária, encontramos prevalência de colonização nasal por S. aureus de 76,5% 

(13/17), sendo 11,8% (2/17) colonizados por MRSA. A análise bivariada demonstrou 

associação estatística significante entre colonização por S. aureus e complicações 

bacterianas (p=0,012), infecção de pele (p=0,008), necessidade de uso atual de 

antimicrobianos (p=0,022), uso atual de antimicrobianos betalactâmicos (p=0,006) e 

contato com familiar que trabalha na área de saúde (p=0,043). Esses dados estão de 

acordo com vários estudos que demonstram uma relação direta entre portadores nasais 

de S. aureus e o subsequente desenvolvimento de infecções estafilocócicas, sendo a 

cepa invasiva, indistinguível da cepa colonizadora (VON EIFF et al, 2001; NOUWEN 

et al, 2005; CREECH et al, 2006; SAFDAR et al, 2006; SARIKONDA et al, 2010; 
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MATHESON et al, 2011). Acreditamos que os pacientes pediátricos com varicela 

encontram-se em risco ainda maior devido a uma redução transitória na imunidade 

celular causada pelo VZV (BLANK et al, 1989), aliada ao fato das lesões gerarem 

quebra de barreira da pele facilitando a infecção invasiva pelo S. aureus.  

O PRISM mediano dos pacientes colonizados por MRSA foi de 4% (variação: 

0,8 – 7,7), enquanto que o PRISM mediano dos pacientes não colonizados por MRSA 

foi de 0,7% (variação: 0,7-17,7), classificando o risco de mortalidade durante a 

internação como sendo em torno de seis vezes maior (4,3/0,7) nos pacientes colonizados 

por MRSA.  

Como esperado, as quatro amostras de MRSA apresentavam o gene mecA 

presente, SCCmec tipo IV e resistência a antimicrobianos betalactâmicos porém 

sensibilidade a cotrimoxazol e clindamicina nos antibiogramas, sendo consideradas CA-

MRSA.  

Nossos resultados estão de acordo com o único estudo publicado sobre o tema, 

de nosso conhecimento, no qual 58 amostras de S. aureus foram isoladas em 

hemoculturas de pacientes internados com varicela e infecção de pele secundária. No 

presente estudo foi verificado que 33% das amostras apresentavam o gene mecA e 100% 

dessas amostras apresentavam resistência a antimicrobianos betalactâmicos e 

sensibilidade a clindamicina, sugerindo serem CA-MRSA (RAULIN et al, 2010).   

No período do nosso estudo foram registradas 59 internações decorrentes de 

varicela e suas complicações em leitos pediátricos em hospitais públicos do município 

do Rio de Janeiro, das quais 18 (30,5%) foram incluídas em nosso estudo. Apesar da 

limitação do tamanho de nossa amostra, que não nos permite inferir para toda a 

população pediátrica com varicela do município do Rio de Janeiro, esse dado fortalece 

nossa hipótese de que o aumento nas taxas de colonização por CA-MRSA possa estar 

contribuindo para o aumento na gravidade dos casos de infecção secundária em 

pacientes pediátricos com varicela. O tempo médio de internação dos pacientes em 

nosso estudo foi de 10,7 dias (variação: 4 - 44), ficando acima da média divulgada pelo 

DATASUS no ano de 2012, que foi de 7,7 dias. O tempo médio em dias de 

permanência internado dos pacientes pediátricos com varicela variou entre 6,6 em 2010 

e 7,2 em 2012. No nosso estudo, o tempo médio de permanência internado dos 



  67 

 

pacientes com varicela foi de 10,7 dias, ficando acima da média divulgada pelo 

DATASUS, que foi de 7,2 dias, e variou entre quatro e 44 dias, com uma mediana de 

sete dias. Esse fato pode ter ocorrido devido ao tamanho reduzido de nossa amostra e a 

presença de valores extremos; 75% dos pacientes ficaram internados 10 ou menos dias. 

Os pacientes internados em UTI pediátrica apresentaram respectivamente 40 e 44 dias 

de internação. 

A ausência de genes lukS-PV e lukF-PV, codificadores da PVL em todas as 

amostras de S. aureus está de acordo com estudos anteriores no Japão (HISATA et al., 

2005), Brasil (LAMARO-CARDOSO et al., 2009) e Coreia do Sul (LEE et al, 2011), 

que também não obtiveram amostras positivas para PVL. As taxas de PVL variam 

bastante de acordo com a região pesquisada. Em um estudo realizado na Colômbia, 

foram encontrados 100% de amostras PVL positivas (REBOLLO-PEREZ et al., 2011),  

e na Argentina, 28% (GARDELLA et al., 2011). Nos EUA, onde a epidemia de CA-

MRSA se deve principalmente aos clones USA300 que apresentam alta prevalência de 

PVL, um estudo de colonização realizado em creche mostrou 40% de positividade 

(MILLER et al., 2011). Em alguns países asiáticos, a positividade esteve entre 20 e 27% 

(CHEN et al., 2011; HO et al., 2012). Como a PVL está mais comumente associada a 

casos de infecção com presença de necrose tecidual (GILLET et al., 2002; BOYLE-

VAVRA et al., 2005), o fato de nenhum paciente de nossa amostra apresentar infecção 

com necrose tecidual pode explicar em parte a ausência dos genes que codificam a PVL 

em nossa amostra.  

Em relação ao perfil epidemiológico dos pacientes incluídos no estudo, 89% 

residem na zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, sendo o local de residência 

predominante mesmo nos dois hospitais participantes que se localizam na Zona Sul. 

Esse fato pode ser explicado, em parte, pelo caráter de atendimento de maior 

complexidade desses hospitais, que recebem pacientes de todo o município para 

admissão em UTI, emergências oftalmológicas e otorrinolaringológicas e ambulatórios 

de subespecialidades pediátricas como: cirurgia pediátrica, cardiologia, endocrinologia e 

infectologia. A abertura da Coordenação de Emergência Regional (CER) do Leblon no 

mês em que iniciamos o estudo também contribuiu para diminuir o número de 

atendimentos de pacientes pediátricos com varicela da área programática (AP) 2.1, que 

inclui: Flamengo, Glória, Laranjeiras, Catete, Cosme Velho, Botafogo, Urca, Humaitá, 
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Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, Vidigal, São 

Conrado e Rocinha, nos hospitais de maior complexidade situados na mesma região que 

foram incluídos no estudo (Hospital Municipal Miguel Couto e Hospital Federal da 

Lagoa).  

Na análise bivariada, também encontramos associação estatística significativa 

entre colonização nasal por S. aureus, sexo masculino e maior nível de escolaridade da 

mãe, fato para o qual não conseguimos encontrar explicação que apresentasse 

plausibilidade biológica. Não foram encontradas associações entre fatores de risco para 

colonização nasal por S. aureus previamente descritos na literatura (PEACKOC et al, 

2003; GORWITZ et al, 2006; LAMARO-CARDOSO et al, 2009; TAVARES et al, 

2010; COMO-SABETTI 2010), como: idade abaixo de dois anos (p=0,469), idade 

abaixo de cinco anos (p=0,953), história de prematuridade (p=0,207), menor renda 

familiar (p=0,760), história de internação prévia (p=1,000), internação prévia em UTI 

(p=1,00), injeção nos últimos 30 dias (p=0,342), presença de irmão mais novo 

(p=0,668), presença de irmão mais velho (p=0,646), presença de mãe fumante 

(p=0,695), amamentação atual (p=0,696). Também não foi encontrada associação 

estatisticamente significativa entre colonização nasal por S. aureus e uso prévio (até três 

meses antes) de antimicrobianos (p=0,357). O uso de antimicrobianos é um fator de 

risco para aquisição de MRSA comprovado em diversos estudos (LAMARO-

CARDOSO et al, 2009; PATHAK et al, 2010; LEE et al, 2011; GARDELLA et al, 

2011; REBOLLO-PEREZ et al, 2011; CHEN et al, 2011; HO et al, 2012). Acreditamos 

que o tamanho reduzido de amostra possa ter prejudicado essa avaliação.  

 Houve limitações em nosso estudo. Por se tratar de um estudo de corte transversal, 

não foi possível fazer uma discriminação entre os portadores de MRSA persistentes e os 

portadores intermitentes. Também não tivemos acesso, por motivos logísticos, aos 

pacientes pediátricos com varicela que buscaram atendimento na recém-inaugurada 

CER. Devido ao número reduzido de pacientes incluídos no estudo, nossos resultados 

podem não refletir os padrões de MRSA em todo o país, podendo apenas servir de alerta 

para o avanço da epidemia de CA-MRSA a nível local. Também não foram pesquisados 

outros sítios de colonização como orofaringe, axila, períneo, virilha, o que poderia 

aumentar a sensibilidade e detectar um maior número de crianças colonizadas. A 

ausência de dados disponíveis sobre o número de casos de varicela por idade e local 
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residência no município do Rio de Janeiro também nos impede de avaliar com 

segurança se nossa amostra reflete adequadamente a população pediátrica com varicela 

do município durante o período do estudo.  
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7. CONCLUSÕES 

 
- O CA-MRSA encontra-se presente em ambiente comunitário no município do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro.  

- A colonização por S. aureus nos pacientes pediátricos com varicela em nossa amostra 

demonstrou ter associação com complicações infecciosas bacterianas, infecção de pele, 

necessidade de uso de antimicrobiano, uso de antimicrobiano betalactâmico, 

necessidade de internação e ter algum familiar que trabalha na área da saúde. 

- No subgrupo de pacientes com varicela e com infecção bacteriana secundária, a 

prevalência de colonização por MRSA encontrada foi de 11% (2/19), sendo superior à 

observada nos pacientes que não evoluíram com infecção secundária (6%, 2/36), 

sugerindo que esse subgrupo deva ser avaliado de forma distinta em relação à escolha 

do antimicrobiano empírico inicial. 

 

- Embora os resultados não sejam conclusivos devido à limitação do pequeno tamanho 

amostral, há evidência de que há associação entre maior escore PRISM e colonização 

por MRSA em pacientes com varicela internados com infecção bacteriana secundária, 

sugerindo que nesse seleto grupo de pacientes a antibioticoterapia empírica inicial com 

betalactâmicos deva ser reavaliada, objetivando a cobertura de CA-MRSA.  

- A avaliação genotípica das amostras comprovou a resistência a meticilina através da 

presença do gene mecA e a provável origem comunitária através da presença do 

SCCmec tipo IV em todas as amostras sugestivas de MRSA na avaliação inicial, o que 

corrobora nossa hipótese de que é possível que o CA-MRSA excerça alguma influência 

sobre a maior gravidade dos quadros de infecção em pacientes com varicela que vem 

sendo observada.  
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9. APÊNDICES 

 

9.1 Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título: Estudo de colonização nasal por Staphylococcus aureus resistente a meticilina de 

origem comunitária em crianças com varicela atendidas em dois hospitais públicos do 

município de Rio de Janeiro - RJ 

Pesquisador responsável: Prof. Fábio Aguiar Alves – Faculdade de Medicina / UFF 

Este estudo tem por finalidade investigar a frequência de colonização por 

estafilococos resistentes em crianças com varicela (“catapora”) que frequentam esta 

instituição.  

O procedimento será o seguinte: a amostra clínica será obtida através da coleta, com 

auxílio de swab (“cotonete”) estéril, de secreção das narinas. Tal procedimento é um pouco 

incômodo, mas não acarreta maiores riscos para a criança. 

A amostra clínica será coletada por profissionais e o material coletado será 

encaminhado ao Laboratório do HMMC para análise e posteriormente à Unidade de 

Pesquisa- HUAP, da Universidade Federal Fluminense, para análise complementar. 

Os resultados deste estudo serão posteriormente encaminhados ao responsável pela 

instituição e considerados confidenciais, devendo os mesmos serem divulgados na forma de 

comunicação científica. 

Os resultados obtidos não serão divulgados de maneira que possam levar a 

quaisquer constrangimentos aos participantes envolvidos no estudo e, ainda, não será 

permitida a identificação da criança ou de seu responsável, garantindo sua privacidade. 

As amostras coletadas serão estocadas, só podendo as mesmas ser usadas 

posteriormente em outras pesquisas com fins semelhantes após uma nova avaliação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, sendo necessária a assinatura de um novo termo de 

consentimento livre e esclarecido para tal. Será mantido o sigilo da identidade do 

participante. 

Os participantes e/ou seus responsáveis terão total liberdade para se recusarem a 

participar do projeto ou até mesmo solicitarem a sua exclusão, mesmo que esta tenha sido 

autorizada anteriormente, sem quaisquer represálias. Caso você não concorde com a 

participação de seu (sua) filho (a) no estudo, não haverá nenhum prejuízo com relação ao 

atendimento na instituição. 

Ao responsável legal pela criança será entregue uma cópia deste termo de 

consentimento, após o esclarecimento pelo pesquisador responsável de todas as 

informações aqui contidas. 

Para maiores esclarecimentos, ao longo do estudo os participantes poderão entrar 

em contato com a responsável pela execução do estudo pelo endereço abaixo. 

 
Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, responsável 

legal por _______________________________________, RG nº _______________________, declaro ter 

sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 Rio de janeiro, _____ de ___________________________ de 20_____________________.           

_______________________________             _______________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável legal              Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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9. 2 – Questionário com os dados epidemiológicos e clínicos iniciais 

 

Identificação 

Hospital__________________   SPA   Emerg/obs    Enferm    CTI   UIP 

Prontuário/BE__________________________ Leito nº ________ 

Nº de identificação: __________  Inclusão____/___/____         

Nome do paciente: _____________________________________________________________________________ 

Responsável/mãe_________________________________________________________ Idade____anos 

Data de Nascimento:____/____/____ Id ______  Sexo: Masculino  Feminino 

Raça / etnia: ____________________    tel/Celular___________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________________________ 

Dados epidemiológicos 

Frequenta creche? Não   Sim / Internação nos últimos 12 meses?  Não  Sim - Pq?________________________. 

Motivo do atendimento: _________________________________________________________________________ .   

Foi Prematuro? Não  Sim. Já  ficou em UTI?  Não  Sim / Possui cateter permanente? Não  Sim 

Portador de doença crônica? Não  Sim - especifique:________________________________________________    

Antibioticoterapia ou uso de AINES nos últimos 30 dias? Não  Sim – Qual? _________________________. 

Cirurgia ou diálise nos últimos 12 meses? Não  Sim / Fez injeção  nos últimos 30 dias? Não   Sim    

.Itens comuns divididos pela família?   sabonete,  toalha de banho, roupas,  cama,lençol    

Quantas pessoas residem em casa (incluindo a criança)? ___ Adultos  ____Adolescentes ____Crianças 

Qual é a idade de cada uma das pessoas? ____________________________________________________________ 

Tem algum familiar/pessoa em casa que esteve internado nos últimos 12 meses? Não  Sim Pq?_______________ 

Algum familiar trabalha na área de saúde? Não  Sim / Renda familiar total: _________. 

Até que série a mãe estudou? : _____________________ / A mãe é fumante? Não Sim 

Dados clínicos 

A criança está em aleitamento materno? Não  Sim 

Lesões de pele de “catapora”? Não Sim/ Tratou? Não  Sim - Usou o quê?______________________________ 

Data do surgimento das lesões da pele: ___/___/___  NSR 

Suspeita de Infecção secundária nas lesões ? Não  Sim, topografia:_____________________________________   

Coletadas culturas: Não Sim ,topografia e resultado:_________________________________________________ 

Sintomatologia da criança no momento da entrevista: __________________________________________________ 

 Doença atual _____________________________ Desfecho: alta  internação  transferência   outro:__________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

Data do preenchimento: ___/___/___ 

Data da revisão: ___/___/___               Data da digitação no SPSS: ___/___/__ 
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9. 3 – Questionário com os dados evolutivos das crianças internadas 

 

Data da Coleta: ___/___/____                                             Amostra N°:______________ 

Instituição:_____________________________________________________________ 

Identificação:                                               Prontuário:_____________________ 

Nome:__________________________________ Sexo:____  Data de Nasc.___/___/___ 

Admissão: _________________    PRISM:_________. 

Alta: _____________________ 

Diagnóstico na internação:_______________________________________________ 

Diagnóstico na alta: _____________________________________________________ 

Uso de ATBs: Não Sim / qual:___________________________________________ 

Dt início ATB:___________       Dt término ATB:_________ 

Colheu culturas? Não Sim /especifique: ________________________________ 

Resultados: _____________________________________________________________ 

Procedimento Cirúrgico: Não Sim / qual?___________________________________ 

 

Comentários: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento:___________________________________________ 
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10. ANEXOS 

10.1 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  
 

 
 

 



  94 

 



  95 

 

 
 

 
 

 

 



  96 

 

 



  97 

 

 



  98 

 

           

   



  99 

 

 


