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RESUMO 
 

A colonização por Staphylococcus aureus representa o principal risco para infecções, 

principalmente em crianças, que apresentam elevada morbimortalidade relacionada a este 

patógeno. Tal microrganismo apresenta grande variabilidade molecular que confere mudanças 

epidemiológicas constantes. Linhagens com características variadas de resistência e virulência 

emergem e sucumbem, constituindo-se em um desafio para a saúde pública mundial. Nos últimos 

anos, alguns estudos têm sugerido uma mudança epidemiológica nas linhagens de S. aureus 

resistentes a meticilina (MRSA) no Brasil. O objetivo do presente estudo é atualizar o 

conhecimento acerca da epidemiologia molecular de MRSA colonizando crianças e adolescentes 

em Niterói – Rio de Janeiro. Trata-se de estudo de corte transversal, realizado com crianças e 

adolescentes, de zero a 16 anos, em creches, ambulatórios e hospitais na cidade de Niterói-RJ, no 

período de agosto de 2011 a junho de 2013. Um total de 1500 participantes (500 de creches, 500 

de ambulatório e 500 de hospitais) foi submetido à coleta de secreção nasal por meio de swabs 

para pesquisa de MRSA. Destes, 749 (49,9%) das 1500 amostras foram caracterizados como S. 

aureus, sendo 288 (57,6%) das 500 amostras de ambulatório, 239 (47,8%) das 500 de hospitais e 

222 (44,4%) das 500 das creches desta região. Do total, 144 (9,6%) das 1500 amostras foram 

caracterizadas como MRSA, sendo 31 (6,2%) das 500 das creches, 45(9%) das 500 de 

ambulatório e 68 (13,6%) das 500 dos hospitais. As 144 amostras de MRSA foram submetidas às 

técnicas de genotipificação por PCR dos genes mecA, lukS/lukFPV e SA442 para a identificação 

do gene de resistência a meticilina, da leucocidina Panton-Valentine (PVL) e confirmação da 

espécie S. aureus, respectivamente. Foram realizados testes de susceptibilidade antimicrobiana 

com 14 antimicrobianos selecionados de acordo com o CLSI (2012). Também foram realizados 

PCR-multiplex para identificação do tipo de cassete mec (SCCmec) e sequenciamento dos genes 

da proteína A (spa-Typing) e genes constitutivos (MLST), para a caracterização molecular das 

linhagens de MRSA. Observou-se a prevalência de diferentes clones de MRSA, incluindo os 

mais frequentes, ST5-MRSA-IV (CC5) e ST30-MRSA-IV (CC30), cujas características, 

corroboram com a literatura de linhagens de grande relevância, disseminadas em nível 

pandêmico, “Clone pediátrico” e “Clone SWP”, respectivamente. Nas creches e nos hospitais, 

foram identificados seis de complexos clonais (CC) diferentes em cada cenário. Já o ambulatório 

apresentou nove CCs diferentes. O PVL foi observado em 30 (54,5%) das 55 CC30. Das 

amostras classificadas como CC5 34 (57,6%) de 59 apresentaram resistência ou resistência 

intermediária à eritromicina. Evidenciou-se variação sazonal de colonização por MRSA, com 

maior frequência no verão. Nossos resultados confirmam a mudança epidemiológica do até então 

conhecido Clone Epidêmico Brasileiro para linhagens amplamente descritas pela literatura e 

disseminadas em nível pandêmico, com grande relevância, conhecidas como “Clone Pediátrico” e 

“Clone SWP” em crianças e adolescentes no Brasil, com variação sazonal na frequência de 

colonização por MRSA. Tais achados são relevantes para uma melhor compreensão do 

comportamento epidemiológico da colonização por MRSA em nível local, com informações que 

auxiliem nas estratégias de vigilância epidemiológica para o controle desse patógeno. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Epidemiologia molecular. 

Genotipificação. Sazonalidade. 
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ABSTRACT 
 

The colonization by Staphylococcus aureus (S. aureus) is the main risk factor for 

infections, especially in children who have high morbidity and mortality related to this pathogen. 

This microorganism has large molecular variability that provides constant epidemiological 

changes. Lineages with varied characteristics of resistance and virulence emerge and succumb, 

constituting a challenge to global public health. In recent years, some epidemiologic studies have 

suggested a change in strains of methicillin-resistant S. aureus (MRSA) in Brazil. The aim of this 

study is to update the knowledge of the molecular epidemiology of MRSA colonizing children 

and adolescents in Niterói - Rio de Janeiro. This is a cross-sectional study, conducted with 

children and adolescents in community day care centers, outpatient clinics and hospitals in 

Niterói, RJ, from August 2011 to June 2013. A total of 1500 participants (500 of day care centers, 

500 of outpatient clinic and 500 of hospitals) was submitted to nasal secretion collection using 

swabs for MRSA research. Of these, 749/1500 (49.9%) were characterized as S. aureus, being 

that 288/500 (57.6%) were of outpatient clinic, 239/500 (47.8%) of hospitals and 222/500 (44.4 

%) of the day cares centers. Among the samples of S. aureus 144/1500 (9.6%) were characterized 

as MRSA, with 31/500 (6.2%) from day care centers, 45/500 (9%) from outpatient clinics and 

68/500 (13 6%) of hospitals. The 144 samples of MRSA were submitted to genotyping by PCR 

from the mecA, luks/lukFPV and SA442 genes to identifi of methicillin resistance gene, the 

Panton-Valentine leukocidin (PVL) toxin and species, respectively. Antimicrobial susceptibility 

tests were performed with 14 antimicrobials selected according to the CLSI (2012). It was also 

performed multiplex-PCR to identify the type of cassette mec (SCCmec) and sequencing of the 

genes of protein A (spa-Typing) and constitutive genes (MLST), for molecular characterization of 

MRSA lineages. We observed the prevalence of different MRSA, including the most commons, 

ST5-MRSA-IV (CC5) and ST30-MRSA-IV (CC30), whose characteristics corroborate with the 

literature of relevant lineages, disseminated on pandemic level, "Pediatric Clone" and "SWP 

Clone", respectively. In day care centers and hospitals six types of different clonal complexes 

(CC) have been identified in each environment, and the outpatient clinics had nine different CCs. 

The CC30 showed a frequency of 54.5% (30/55) for positivity of PVL genes. Samples classified 

as CC5 showed 57.6% (34/59) of resistance or intermediate resistance to erythromycin. This 

finding corroborates with literature, which describes about the epidemiological distribution of 

these strains. Our results confirm the epidemiological change of the Epidemic Brazilian Clone to 

strains widely described in the literature with pandemic level of disseminated and great 

relevance, known as "Pediatric Clone" and "SWP Clone" in children and adolescents in Brazil 

with seasonal variation in the frequency of MRSA colonization. These findings are relevant for a 

better understanding of the epidemiological changes of MRSA colonization locally, with 

information that assists in epidemiological surveillance strategies for the control of this pathogen. 

 
KEYWORDS: Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Molecular Epidemiology. 

Genotyping. Sazonality. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Staphylococcus aureus é uma bactéria da microbiota humana normal, mais 

comumente encontrada colonizando as narinas. Cerca de 20 a 40% da população 

humana é portadora nasal desse microrganismo (VAN BELKUN et al., 2009). Trata-se 

do agente etiológico causador de uma grande variedade de doenças, tais como foliculite, 

furunculose, fasciite necrosante, pneumonia necrosante, osteomielite, endocardite 

infecciosa e sepse. A colonização nasal por S. aureus é um dos maiores fatores de risco 

para infecção por este microrganismo, o que faz com que tal patógeno seja motivo de 

grande atenção para a assistência à saúde (LOWY, 2003). 

A resistência antimicrobiana de S. aureus representa um grande desafio para a 

saúde pública de mundial, principalmente devido à sua virulência e rápida propagação 

de uma grande diversidade de clones epidêmicos de S. aureus resistentes à meticilina 

(MRSA) (LIU et. al. 2011). Nos Estados Unidos, estudos epidemiológicos têm 

demonstrado um declínio no número de casos de infecções causadas por MRSA em 

adultos (BURTON et al., 2009; LANDRUM et al., 2012). No entanto, tendência 

diferente tem sido relatada entre crianças, onde se tem observado um aumento no 

número de hospitalizações devido a infecções provocadas por MRSA nos últimos anos, 

ocasionando elevada morbimortalidade nessa população (OCHOA et al., 2005; 

GERBER et al., 2009; IWAMOTO et al., 2013).  

No Brasil, apenas uma cepa de MRSA disseminada foi amplamente 

caracterizada até a presente data, o Clone Epidêmico Brasileiro (BEC). Trata-se de um 

clone de MRSA associado à assistência à saúde (HA-MRSA), que apresenta alótipo de 

Cassete Cromossômico Estafilocócico mec (SCCmec) de tipo IIIA e sequence type (ST) 
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239 (ST239-MRSA-IIIA) (OLIVEIRA et al., 2001; DE MIRANDA et al., 2007). No 

entanto, estudos recentes nacionais vêm demonstrando uma mudança da prevalência do 

BEC, anteriormente estudado, para outras linhagens de MRSA com relevância clínica. 

Dentre essas, ST5-MRSA-IV, uma linhagem tipicamente HA-MRSA conhecida como 

“Clone Pediátrico”, e ST30-MRSA-IV, um MRSA associado à comunidade (CA-

MRSA), conhecida como “Clone do Sudoeste do Pacífico” (SWP) (DE MIRANDA et 

al., 2007; CABOCLO et al., 2013; CAVALCANTE et al., 2014; CAVALCANTE et 

al., 2015; ANDRADE & LEAL, 2016; VIEIRA et al., 2016). 

De acordo com a literatura, cepas de S. aureus resistentes à meticilina asociadas 

à comunidade (CA-MRSA) ou MRSA de ambientes comunitários, encontrados em 

ambientes de assistência à saúde (HACO-MRSA), apresentam características genéticas, 

bacteriológicas, clínicas e epidemiológicas distintas das cepas originalmente 

caracterizadas como HA-MRSA. Tais linhagens que têm emergido geralmente carreiam 

o SCCmec IV e V e têm demonstrado grande virulência, cursando ocasionalmente com 

progressão clínica rápida (KAPLAN, 2005; KLEVENS et al., 2007). A abordagem 

clínica relacionada ao uso de antimicrobianos deve ser própria aos padrões de 

resistência antimicrobiana local. Para tal, estudos recomendam uma mudança na terapia 

empírica inicial para cobertura de CA-MRSA, caso este patógeno corresponda a mais de 

10 a 15% de amostras identificados (KAPLAN, 2005; GORWITZ et al., 2006). 

Estudos que abordem a sazonalidade da colonização e infecção por MRSA são 

raros. De acordo com a literatura, a maior variação sazonal de S. aureus está relacionada 

a infecções de pele e tecido subcutâneo, frequentemente apresentando pico no verão ou 

outono, em regiões temperadas e tropicais (TVETEN et al., 2002; LOFFELD et al., 

2005; DAILIANA et al., 2008; KAIMAL et al., 2009; VAN DE GRIEND et al., 2009). 

A compreensão das variações sazonais de MRSA representa ferramenta de grande 

relevância para a elaboração de estratégias de vigilância e prevenção contra este 

patógeno (MERMEL et al., 2011; LEEKHA et al., 2012; XIAOXIA et al., 2013).  

O uso empírico e indiscriminado de antimicrobianos, sem a adequação aos 

padrões de resistência de cepas disseminadas locais, é considerado a principal causa de 

emergência de novos clones resistentes (LYON & SKURRAY, 1987; LOWY, 2003). 

No entanto, os métodos laboratoriais atuais de diagnóstico e detecção da resistência 

antimicrobiana não atendem às necessidades de um rápido diagnóstico para uma 

abordagem clínica eficaz e urgente no tratamento de pacientes acometidos por infecções 
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graves por essas linhagens de MRSA emergentes (CDC, 1999; KAPLAN, 2005; CLSI, 

2012).  

De acordo com o Relatório Global de Vigilância em Resistência Antimicrobiana, 

publicado em 2014 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), estamos frente à 

possibilidade de nos depararmos com uma era “pós-antimicrobianos”, onde não 

existirão antimicrobianos eficazes devido ao avanço da resistência antimicrobiana 

(WHO, 2014). Estudos recentes são animadores quanto à descoberta de novos 

antimicrobianos, encontrados a partir de bactérias que até então não eram cultiváveis 

(LING et al., 2015). Apesar disso, a única ferramenta atual de combate ao avanço da 

resistência antimicrobiana é a conscientização quanto ao uso adequado de 

antimicrobianos de acordo com as características epidemiológicas dos microrganismos 

disseminados a nível local, apoiada por uma vigilância epidemiológica ativa. 

No contexto atual, em que são encontradas mais cepas de MRSA de alótipos de 

SCCmec IV em ambientes de assistência à saúde, a origem da cepa não atua mais como 

determinante para a caracterização da resistência antimicrobiana (IWAMOTO et al., 

2013). Além disso, a relação entre o alótipo de SCCmec e a resistência antimicrobiana 

dos determinantes não relacionados ao SCCmec não foi amplamente estudada. Uma vez 

que a resistência antimicrobiana não está restritamente ligada ao tipo de SCCmec, a 

caracterização genotípica para tipificação do alótipo de SCCmec sozinha não é 

suficiente para a caracterização do padrão de resistência de uma cepa de MRSA. Desta 

forma, estudos baseados em epidemiologia molecular que identifiquem os Complexos 

Clonais (CCs) de S. aureus disseminados e caracterizem os padrões de resistência 

apresentados por elas, representam ferramentas de grande relevância para a atualização 

quanto à terapia empírica de antimicrobianos, otimizando a assistência de pacientes 

acometidos por infecções de MRSA, evitando assim o surgimento de novas cepas 

resistentes. 

Através do presente estudo, espera-se gerar conhecimento acerca da 

epidemiologia molecular, atualizando a vigilância epidemiológica da colonização por 

MRSA, oferecendo informações relevantes para a abordagem clínica adequada em 

crianças e adolescentes e que possam ser extrapoladas para adultos da mesma região, 

visando à redução da morbimortalidade da população acometida.  
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 – STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 

Staphylococcus aureus foi descrito inicialmente em 1884 por Rosembach, sendo 

associado à família Micrococcaceae (SKERMAN et al., 1980) e, posteriormente, 

caracterizado como pertencente à família Staphylococcaceae. Trata-se de uma bactéria 

Gram positiva, anaeróbica facultativa (BANNERMAN, 2006), natural da microbiota 

humana, mais comumente encontrada colonizando as narinas (WILLIAMS, 1963; 

KLUYTMANS & WERTHEIM, 2005). Observa-se que cerca de 20 a 40% da 

população humana é portadora nasal de S. aureus (VAN BELKUN et al., 2009). S. 

aureus, normalmente, vive em simbiose com o organismo humano, porém, pode 

provocar vários tipos de infecções, se a sua colonização acometer pacientes que 

apresentem fatores de risco, tais como faixa etária extrema (crianças e idosos), diálises e 

lesões cutâneas, ou condições subjacentes como doenças renais, hepáticas e diabetes 

(LOWY, 2003; LAMARO-CARDOSO, 2007). A Faixa etária pediátrica se enquadra 

em um grupo de risco devido a baixa imunidade e hábitos que contribuem para 

contaminação por microrganismos; além disso, as crianças são relacionadas como 

reservatório e propagadoras de MRSA entre os adultos (GESUALDO et al., 2013). 

Colonização nasal por S. aureus é um dos maiores fatores de risco para infecção por 

este microrganismo (LOWY, 2003). O fator de risco relacionado à colonização 

associado ao elevado índice de colonização faz com que S. aureus represente a principal 

causa de infecções relacionadas à assistência à saúde e uma preocupação crescente na 

comunidade, principalmente na medida em que mais pacientes são tratados fora do 
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ambiente hospitalar (LOWY, 2003; GESUALDO et al., 2013). Devido à sua grande 

capacidade adaptativa, S. aureus é a causa bacteriana mais comum de uma grande 

variedade de infecções, desde foliculite e furunculose a infecções potencialmente fatais, 

incluindo abcessos profundos, pneumonia necrosante, osteomielite, endocardite 

infecciosa e sepse (LOWY, 1998; LIU et al., 2011). Sua virulência se dá pela produção 

de inúmeras toxinas, incluindo superantígenos que causam doenças específicas, como a 

síndrome do choque tóxico e a escarlatina estafilocócica (OMOE et al., 2005). Apesar 

disso, a principal preocupação quanto a infecções por S. aureus está relacionada à 

grande taxa de aquisição de resistência antimicrobiana desse microrganismo (LOWY, 

2003).  

MRSA ou S. aureus resistente a oxacilina (ORSA), representa um grande 

problema para a saúde pública, sendo especial foco de pesquisas em todo o mundo 

(LOWY, 2003). Um estudo realizado em centros médicos da América Latina entre 2000 

e 2001, demonstrou uma prevalência de 38,6% de ORSA entre as cepas de S. aureus 

(GALES et al., 2004). Além dos ambientes de assistência à saúde, MRSA representa 

risco crescente em ambientes comunitários na medida em que mais linhagens de CA-

MRSA vêm surgindo (KAPLAN, 2005; KLEVENS et al., 2007). Ademais, linhagens 

de MRSA associadas à pecuária (LA-MRSA) têm emergido, demonstrando o potencial 

zoonótico da disseminação de MRSA (STEFANI et al., 2012; SMITH & WARDYN, 

2015). 

Apesar da diminuição no número de casos de infecções por MRSA em adultos 

nos últimos anos, um perfil diferente vem sendo observado entre as crianças. Infecções 

por MRSA em crianças são relacionadas a grande taxa de mortalidade. Neste grupo tem 

sido relatado um grande aumento no número de hospitalizações por MRSA, 

principalmente das linhagens de CA-MRSA e HACO-MRSA (IWAMOTO et al., 2013; 

GESUALDO et al., 2013). No Brasil, um estudo de nosso grupo, realizado entre agosto 

de 2011 e outubro de 2012, demonstrou a prevalência de 6,2% de MRSA colonizando 

crianças entre dois e seis meses de idade, em creches públicas em Niterói, Rio de 

Janeiro (BRAGA et al., 2014). 
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2.1.1 - Resistência antimicrobiana de amostras de Staphylococcus aureus 

 

Antes da disponibilidade dos antimicrobianos, a mortalidade causada por 

infecções estafilocócicas era superior a 80%. A descoberta, em 1928, e a introdução, em 

1941, da penicilina para uso clínico promoveu um grande avanço no tratamento dessas 

infecções. No entanto, em poucos anos, a primeira cepa estafilocócica resistente à 

penicilina foi encontrada em ambiente hospitalar e posteriormente em ambiente 

comunitário (LOWY, 2003). Em 1940 foi descrito, por Abraham & Chain, a capacidade 

bacteriana de sintetizar uma enzima com propriedades de inativação da penicilina, a 

penicilinase (JEVONS, 1961), e em 1944, foi descrito por Kirby essa capacidade, em 

cepas de S. aureus naturalmente resistentes (KIRBY, 1944). Em 1946, estimava-se que 

60% de amostras encontradas nos hospitais do Reino Unido eram resistentes à 

penicilina (LYON & SKURRAY, 1987) e ao final de 1960, pouco antes da introdução 

das penicilinas semissintéticas, mais de 80% de amostras de S. aureus eram resistentes à 

penicilina (LOWY, 2003). Neste cenário, novos medicamentos, derivados 

semissintéticos da penicilina, foram desenvolvidos, que junto com a penicilina, formam 

o grupo dos β-lactâmicos. 

A introdução das penicilinas semissintéticas, principalmente a meticilina e a 

oxacilina, para o uso clínico, diminuiu drasticamente os níveis de resistência 

antimicrobiana no início dos anos 1960 (LYON & SKURRAY, 1987). 

 

2.2.1.1 - Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

 

A primeira cepa de MRSA foi descrita em 1961, na Inglaterra, pouco mais de 

um ano após a introdução do uso das penicilinas semissintéticas para o combate a este 

microrganismo (JEVONS, 1961). Os primeiros relatos de MRSA foram observados em 

infecções provocadas por cepas observadas em ambiente de assistência a saúde, que 

foram posteriormente denominadas HA-MRSA. No entanto, no início dos anos 1990, 

foram relatados os primeiros casos de CA-MRSA seguidos de rápida expansão clonal e 

grande aumento percentual de casos (UDO, 1993; LOWY, 2003; STEFANI et al., 

2012). Entre o fim dos anos de 1960 e início de 1970, foram relatados novos casos de 

múltipla resistência aos β-lactâmicos em vários países (LYON & SKURRAY, 1987; 

LOWY, 2003). Neste cenário, foram desenvolvidos diversos antimicrobianos, diferentes 
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em suas propriedades físicas, químicas, farmacológicas, espectro e mecanismos de ação 

(LOWY, 2003). 

 Nos anos 1980, houve uma elevação no surgimento de cepas multirresistentes de 

S. aureus e a disseminação das mesmas, promovida principalmente pelo uso 

indiscriminado dos antimicrobianos de amplo espectro e pela pressão seletiva dessas 

cepas resistentes, que associada aos fatores de virulência, como as enterotoxinas 

estafilocócicas e o leucocidina Panton-Valentine (PVL), elevou a taxa de mortalidade 

desses pacientes a níveis alarmantes. A ameaça à assistência à saúde causada pelos 

elevados níveis de infecções microbianas multirresistentes, foi o fator intensificador dos 

estudos sobre a natureza genética dos determinantes que codificam a resistência aos 

antimicrobianos e os mecanismos pelos quais estes elementos genéticos se disseminam 

em populações estafilocócicas (LYON & SKURRAY, 1987; LOWY, 2003).  

Apesar dos numerosos relatos das linhagens conhecidas de HA-MRSA 

multirresistentes, um crescente avanço percentual de cepas de MRSA com 

características diferentes já foi observado em ambientes comunitários em todo o mundo 

(LOWY, 2003; STEFANI et. al. 2012; GESUALDO et al., 2013). Essas linhagens 

conhecidas como CA-MRSA, apresentam características genéticas, bacteriológicas, 

clínicas e epidemiológicas diferentes de cepas HA-MRSA até então estudadas. Estudos 

de casos clínicos e estudos epidemiológicos apontam que as cepas CA-MRSA 

emergentes, apresentam características clínicas semelhantes a cepas de S. aureus 

sensíveis a meticilina (MSSA). Assim como nos casos de MSSA, os pacientes 

acometidos por infecções provocadas por cepas CA-MRSA emergente apresentam um 

quadro de progressão rápida da doença, sendo de grande importância uma abordagem 

rápida e precisa quanto à administração de antimicrobianos (LIU et al., 2011). Além 

disso, estudos demostram que cepas CA-MRSA emergentes apresentam com maior 

frequência o gene que expressa a proteína PVL, raramente encontrada em cepas HA-

MRSA (CDC, 1999; GORWITZ et al., 2006).  

Relatos de cepas MRSA disseminadas em animais, denominadas LA-MRSA, 

demonstraram o potencial zoonótico de disseminação deste microrganismo (STEFANI 

et. al., 2012; SMITH & WARDYN, 2015). Além disso, há um crescente número de 

casos de infecções por HACO-MRSA (IWAMOTO et al., 2013). Desta forma, MRSA 

não pode mais ser considerado um problema exclusivo da assistência à saúde e as 

medidas de combate e prevenção devem atender às necessidades associadas a essas 

mudanças epidemiológicas. 
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A vancomicina é amplamente recomendada para uso clínico em pacientes que 

apresentam quadro de infecção grave por bactérias multirresistentes, principalmente 

MRSA. No entanto, os primeiros casos de resistência à vancomicina, em bactérias cocos 

Gram positivos foram identificados em cepas de Staphylococcus haemolyticus (VEACH 

et al., 1990). Em 1997, cepas de S. aureus de sensibilidade intermediária à vancomicina 

(VISA), cuja parede bacteriana demostrou-se mais espessa, dificultando a penetração 

dos glicopeptídeos, foram identificadas no Japão, seguido por outros relatos em diversos 

países. Todos os pacientes acometidos por VISA foram previamente identificados como 

portadores de infecções causadas por MRSA. Posteriormente, relatos de cepas S. aureus 

resistente à vancomicina (VRSA), com características diferentes, se disseminaram por 

todo o mundo. As cepas VRSA se diferem das VISA, pela aquisição da resistência, que 

acontece por transferência do operon de resistência vanA, de um Enterococcus faecalis, 

tornando a disseminação dos genes de resistência mais eficaz (LOWY, 2003). 

Com o avanço dos estudos da resistência antimicrobiana de S. aureus, a 

epidemiologia molecular e os mecanismos de disseminação das cepas resistentes, bem 

como os níveis de prevalência de determinadas linhagens, vêm sendo alvo de 

importantes pesquisas em todo o mundo. No Brasil, estudo realizado com amostras 

estafilocócicos de 14 estados distintos, coletadas no período de 1995 a 1997, descreveu, 

empregando técnicas de biologia molecular, um clone multirresistente, tipicamente HA-

MRSA, predominante, denominado BEC (OLIVEIRA et al., 2001). No entanto, estudos 

mais recentes vêm demonstrando uma mudança epidemiológica dessas amostras, não 

somente para novas linhagens HA-MRSA, mas também linhagens CA-MRSA, com 

características de grande relevância clínica e epidemiológica (DE MIRANDA et al., 

2007; CABOCLO et al., 2013; CAVALCANTE et al., 2014; CAVALCANTE et al., 

2015; ANDRADE & LEAL, 2016; VIEIRA et al., 2016). Desta forma, se fazem de 

extrema importância, estudos mais recentes aprofundados na população pediátrica, 

baseados em epidemiologia molecular, para a constatação de uma possível mudança 

epidemiológica das linhagens de MRSA disseminadas no país, visando à melhoria na 

qualidade da assistência aos pacientes e consequentemente redução da 

morbimortalidade da população acometida. 
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2.2 - RECOMENDAÇÕES QUANTO À TERAPIA EMPÍRICA DE 

ANTIMICROBIANOS OBSERVANDO-SE A RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA 

 

Os especialistas preconizam a modificação da escolha terapêutica antimicrobiana 

empírica inicial para cobertura de CA-MRSA em determinada região, sempre que a 

prevalência local deste patógeno exceder a 10-15% (KAPLAN, 2005; GORWITZ, 

2006). Para os casos de menor gravidade que requeiram uso de antibioticoterapia em 

caráter ambulatorial, podem ser utilizadas a clindamicina ou a associação 

sulfametoxazol/trimetoprim, de acordo com o perfil de resistência encontrado. Para os 

casos que requeiram hospitalização, estão indicados o uso de clindamicina endovenosa 

em pacientes estáveis e vancomicina ou linezolida em pacientes graves ou instáveis 

clinicamente (LIU et al., 2011). 

 

 

2.3 - ASPECTOS MOLECULARES DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

RESISTENTE A METICILINA 

 

Os mecanismos de resistência antimicrobiana podem ser intrínsecos ao 

microrganismo, adquiridos por transferência horizontal de elementos genéticos móveis 

ou plasmídeos de outro microrganismo, ou por mutação do cromossoma. O SCCmec é 

um elemento genético móvel integrado ao cromossomo de cepas MRSA, que aloca gene 

mecA ou o mecC (ITO et al., 2001; ITO et al., 2003; SHORE et al., 2011; PATERSON 

et al., 2014). Ambos os genes são responsáveis pela expressão de variações 

polimórficas na proteína de ligação à penicilina (PBP), da parede celular de S. aureus. 

As PBPs morfologicamente diferentes apresentam afinidade reduzida aos β-lactâmicos, 

conferindo à cepa resistência a estes antimicrobianos (MATSUHASHI et al., 1986; 

SHORE et al., 2011; PATERSON et al., 2014). Além dos β-lactâmicos o SCCmec pode 

conter genes que codificam resistência a bleomicina, macrolídeos, lincosamidas, 

estreptogramina B, aminoglicosídeos (tobramicina, amicacina) e espectinomicina, de 

acordo com os diversos genes contidos nessa ilha genômica, o que o diferencia em seus 

diversos alótipos (KURODA et al., 2001).  

De acordo com publicação em 2009 do Grupo Internacional de Estudos dos 

Elementos Cassete Cromossômico Estafilocócico (IWG-SCC), foram identificados 11 

alótipos de SCCmec classificados de I a XI (IWG-SCC, 2009). No início dos anos 2000, 
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estudos apontavam linhagens HA-MRSA como relacionadas à multirresistência, 

abrigando alótipos de SCCmec grandes (I, II, III, VI, VIII, IX, X e XI), enquanto de 

CA-MRSA abrigam alótipos de SCCmec pequenos (IV, V e VII), geralmente 

susceptíveis à maioria dos antimicrobianos não β-lactâmicos (NAIMI et al., 2003; IWG-

SCC, 2009). No entanto, esse conceito vem dando espaço à ideia de que o SCCmec se 

dissemina entre linhagens estafilocócicas com diversas características à medida em que 

cepas carreando todos os tipos de SCCmec são encontradas em variados ambientes.  

 

2.3.1 - Características do Cassete Cromossômico Estafilocócico mec 

 

Sequências de genomas estafilocócicos inteiros foram relatadas pela primeira 

vez em duas linhagens N315 e MU50, encontradas no Japão em 1982 e 1997 

respectivamente (KURODA et al., 2001). Por meio da comparação da região do 

cromossoma em torno do gene mecA da cepa N315 e de uma cepa sensível aos 

antibióticos (NCTC8325), foi realizada a primeira demarcação e determinação da 

estrutura da sequência de ácido desoxirribonucleico (DNA) da estrutura genômica que 

carreia o gene mec (ITO et al., 1999). Experimentos posteriores mostraram que toda a 

ilha cromossômica foi precisamente retirada do cromossomo de uma amostra N315 pela 

função de duas recombinases específicas do local, classificadas como cassete 

cromossômico recombinases (ccr) A (ccrA) e B (ccrB), codificadas pela própria ilha 

genômica, que foi então, classificada como SCCmec, dando início a uma sequência de 

descobertas de novas sequências de SCCmec com variadas combinações de variações, 

denominadas classes, do complexo mec e complexo ccr que o diferenciam em seus 

diversos alótipos (ITO et al., 2003; ITO et al., 2004). 

O SCCmec está localizado entre os genes que codificam a proteína A (spa) e 

uma proteína envolvida na biossíntese de purinas (purA) na extremidade 3' da região 

orfX, localizada próximo da origem de replicação de S. aureus (ITO et al., 2003). A 

região orfX era considerada como de função desconhecida, no entanto, recentemente, 

vem sendo relacionada a 23S rRNA metiltransferase (Site: 

http://www.uniprot.org/uniprot/Q3L270) (BOUNDY et al., 2013). 

O SCCmec contém, dentre outros, os genes do complexo mec, composto pela 

combinação da inserção IS431, o gene mecA, responsável pela expressão da resistência 

aos β-lactâmicos, e seus reguladores, os genes mecI e mecR1, responsáveis pela 

regulação da expressão de resistência do gene mecA. A presença do gene mecI codifica 
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uma forte repressão da transcrição do gene mecA, fazendo com que os clones que os 

contem, classificados como pré-MRSA, tenham um nível reduzido de resistência à 

meticilina. De acordo com o IWG-SCC, o complexo mec é classificado de acordo com 

suas diversas combinações de grupamentos genéticos. O complexo mec de classe E foi 

descrito no SCCmec tipo XI onde foi encontrado um gene mecA divergente, 70% de 

identidade com mecA, posteriormente classificado como mecC (KATAYAMA et al., 

2001; ITO et al., 2003; IWG-SCC, 2009; SHORE et al., 2011; PATERSON et al., 

2014). 

O SCCmec contém também o complexo ccr, do qual pertencem os genes de 

sítios específicos, ccrA, ccrB ou ccrC, também conhecido como ccrAB, responsáveis 

por codificar recombinases, que conferem a mobilidade do SCCmec. As proteínas 

codificadas por esses genes, catalisam a excisão e a integração do cassete em um sítio 

específico (attSCC), localizado próximo à origem de replicação, no cromossomo de S. 

aureus, permitindo a transmissão horizontal da resistência entre a mesma espécie ou 

entre espécies diferentes (ITO et al., 2003). Além disso, o complexo ccr é peça 

fundamental na classificação do tipo de SCCmec, já que os tipos de SCCmec são 

caracterizados de acordo com a combinação do alótipo específico do complexo ccr e da 

classe do complexo mec. Oito alótipos do SCCmec foram descritos para os genes ccrA e 

ccrB devido à baixa similaridade (50-85%) entre eles, enquanto o ccrC, não apresenta 

nenhum alótipo, devido à alta similaridade (>87%) de amostras conhecidas (MA et al., 

2002; ITO et al., 2004; IWG-SCC, 2009). 

As partes restantes do SCCmec são chamadas regiões J, as quais constituem 

componentes não essenciais do elemento genômico, apesar de em alguns casos estas 

regiões transportarem componentes adicionais que conferem resistência a 

antimicrobianos. São três os tipos de regiões J, classificados de acordo com sua posição 

no SCCmec, sendo elas J1, J2 e J3, respectivamente organizadas estruturalmente no 

cassete como J1-ccr-J2-mec-J3. Além disso, as variações nas regiões J dentro da mesma 

combinação mec-ccr são usadas para definir os subtipos do SCCmec (ITO et al., 2004). 
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2.4 - MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO UTILIZADOS PARA ESTUDOS DE 

EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE 

A METICILINA 

 

 O grande número infecções por MRSA, tanto associadas à ambientes de 

assistência à saúde como comunitários, em todo o mundo demonstram a necessidade de 

métodos de caracterização otimizados, a fim de elucidar a dinâmica de transmissão 

desse patógeno. Desta forma, uma série de métodos, baseados em princípios diferentes, 

tem sido desenvolvida, para a caracterização das estirpes de S. aureus (TRINDADE et 

al., 2003; DEURENBERG et al., 2006; MEDIAVILLA et al., 2012; RODRIGUEZ et 

al., 2015).  

  

2.4.1 - Caracterização do Cassete Cromossômico Estafilocócico mec 

 

S. aureus se tornam resistentes à meticilina via aquisição de SCCmec. Esse 

elemento genético tem sido amplamente utilizado para a caracterização da linhagem de 

MRSA. Tradicionalmente, os alótipos I, II e III são relacionados a HA-MRSA enquanto 

os alótipos IV e V a CA-MRSA. Segundo a literatura, a identificação do perfil de 

SCCmec predominante, contribuiu para a redução da transmissão de MRSA nos 

serviços de saúde no início dos anos 2000 (ITO et al., 2004). Várias estratégias 

baseadas em reação da polimerase em cadeia (PCR) com múltiplos pares de 

oligonucleotídeos (PCR-multiplex) foram descritas para identificar os diferentes 

alótipos de SCCmec (OLIVEIRA & LENCASTRE et al., 2002; ZHANG et al., 2005; 

KONDO et al., 2007; MILHEIRIÇO et al., 2007; GHAZNAVI et al., 2010). No 

entanto, nos últimos anos vem sendo descritos diversos novos alótipos e subtipos de 

SCCmec que não podem ser identificados pelas estratégias até então desenvolvidas 

(BERGLUND et al., 2008; ZHANG et al., 2009; LI et al., 2011; ALVAREZ et al., 

2011; SHORE et al., 2011). Além disso, após esse período foi estabelecido pelo IWG-

SCC (2009) um novo conceito de nomenclatura para a classificação do perfil de 

SCCmec, atualizando e padronizando a forma como este elemento era classificado 

(IWG-SCC, 2009).  

 

 

 



28 

 

2.4.2 - Eletroforese em Gel de Campo Pulsado 

 

 A Eletroforese em Gel de Campo Pulsado (PFGE) é considerada atualmente 

como ''padrão ouro'' para a tipificação de surtos bacterianos. Esse método baseia-se na 

digestão e separação de fragmentos de DNA genômico, catalisado por enzimas 

específicas de restrição. No entanto, esse método apresenta limitações quanto à 

reprodutibilidade, principalmente pela dificuldade de padronização de protocolos e 

parâmetros, tratando-se de uma técnica de difícil aplicação. Apesar das limitações em 

sua reprodutibilidade, estudos determinaram linhagens padrão relacionadas aos 

ambientes hospitalares e comunitários. De acordo com a literatura, o USA100, padrão 

determinado por esse método, é a principal estirpe de HA-MRSA e o USA300 de CA-

MRSA (TRINDADE et al., 2003; RODRIGUEZ et al., 2015). Outras linhagens como o 

USA800, já foram descritas como HA-MRSA e USA1100 como CA-MRSA 

(MONECKE et al., 2011; MEDIAVILLA et al., 2012). 

 

2.4.3 - Tipificação por sequenciamento do gene que codifica a proteína A “spa-

Typing” e tipificação por sequenciamento multi-locus “MLST” 

 

 O desenvolvimento das técnicas de tipificação por sequenciamento representa 

grande avanço, principalmente pela reprodutibilidade e facilidade técnica, que resulta no 

sucesso das análises e no rastreamento global de estirpes de S. aureus (RODRIGUEZ et 

al., 2015). O gene spa, que codifica a proteína A, componente estrutural presente em S. 

aureus, é uma sequência polimórfica de repetição com excelente empregabilidade para a 

caracterização das linhagens. Esse método começou a ser empregado nos anos 1990 e é 

denominado spa-Typing. As sequências são obtidas do DNA genômico e comparadas a 

um banco de dados (“site” www.spaserver.ridom.de) para a obtenção de um padrão 

denominado spa-Type (FRENAY et al., 1996; STROMMENGER et al., 2008). Assim 

como o spa-Typing, a tipificação por sequenciamento multi-locus (MLST) é baseada em 

sequenciamento de regiões específicas do cromossomo de S. aureus. São analisados sete 

genes constitutivos do cromossomo de S. aureus denominados genes housekeeping. 

Esses genes são comparadas a um banco de dados de referência (“site” 

http://saureus.mlst.net) que fornece uma sigla para cada variação polimórfica do mesmo 

gene. A combinação das siglas dos setes genes contidos na cepa são novamente 

submetidas ao banco de dados que fornece uma nova sigla padrão denominada ST 

http://www.spaserver.ridom.de/
http://saureus.mlst.net/
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(ENRIGHT et al., 2000; RODRIGUEZ et al., 2015). Além disso, a implementação de 

algoritmos aplicados em software para o agrupamento de STs, baseada em padrão de 

repetição, como o eBURST (“site” www.eburst.mlst.net), permitem a classificação de 

amostras em particular, complexos clonais denomidas CCs (STROMMENGER et al., 

2008). Alguns CCs já foram amplamente descritos pela literatura e a simples análise dos 

spa-Types e STs é o suficiente para identificá-los. De acordo com estudos realizados por 

Enright et al., linhagens com o mesmo ST apresentaram variados alótipos de SCCmec. 

O SCCmec é um elemento genético móvel e a transeferência de alótipos entre linhagens 

de S. aureus é comum. Tal relato expõe as limitações da técnica de tipificação por 

caracterização do SCCmec e a superioridade das técnicas de sequenciamento 

(ENRIGHT et al., 2002; DEURENBERG et al., 2006). 

 

2.5 - COMPLEXOS CLONAIS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A 

METICILINA 

 

É de extrema importância que se conheçam as linhagens MRSA disseminadas 

localmente e suas características para a manutenção da vigilância epidemiológica e o 

combate desse microrganismo. Diversos CCs já estão disseminados por todo o mundo e 

são bem definidos pela literatura (LOWY, 2003; KAPLAN, 2005; MONECKE et al., 

2011). 

 

2.5.1 - Complexo Clonal 5 

  

 O CC5 é um complexo clonal comum e difundido, que compreende um grande 

número de diferentes linhagens MRSA, tanto HA-MRSA quanto CA-MRSA, alguns 

dos quais podem ter atingido nível pandêmico de disseminação. Trata-se de uma 

linhagem muito variável, tanto na resistência e virulência quanto no tipo de SCCmec. A 

grande variabilidade genética e fenotípica desta linhagem pode sugerir uma origem 

polifilética (site www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss1/phyly.html), com 

transferências múltiplas e independentes de elementos SCCmec de variadas estirpes de 

estafilocócicas para CC5-MSSA precursoras (NUBEL et al., 2008; MONECKE et al., 

2011). 

 As amostras de CC5 mais frequentes são as linhagens CC5-MRSA-II / IV, no 

entanto, outras cepas têm apresentado grande nível de disseminação em alguns países 
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como ST228-MRSA-I. Essa estirpe CC5-MRSA-I denominada como “Clone Sul-

alemão” ou “Clone Italiano”, foi amplamente identificada em diversos países como 

Alemanha, Hungria, Itália, Eslovênia, Suíça, Áustria, Israel, Malta e Austrália. 

Amostras de ST111 que foram encontrados na Croácia e Paraguai, também fazem parte 

desse grupo (MATO et. al., 2004; KRZIWANEK et al., 2008; MONECKE et al., 2009; 

BUDIMIR et al., 2010; GRUNDMANN et al., 2010; BASSET et al., 2010; 

MONECKE et al., 2011). Outra linhagem de CC5 descrita na literatura foi denominada 

“Clone Geraldine”, descrita na França. Trata-se de um ST5-MRSA-I comumente CA-

MRSA com características diferentes do Clone Sul-alemão (DAUWALDER et al., 

2008). Estirpes de CC5-MRSA-III foram encontradas em humanos na província Sul-

africana de KwaZulu-Natal, em amostras de carne de frango na Coréia e em perus ou 

carne de peru na Alemanha (KWON et al., 2006; SHITTU et al., 2009). ST5-MRSA-V 

foi encontrado na Austrália, onde foi denominado WA MRSA-11, -14, -34 e -35 e na 

Irlanda (KINNEVEY et al., 2010). Cepas de CC5-MRSA-V PVL-positivas também têm 

sido identificadas eventualmente na Alemanha e Abu Dhabi (MONECKE et al., 2011). 

Amostras de CC5-MRSA-VI foram observados pela primeira vez em Portugal em 1992 

(SA-LEAO et al., 1999). Na França, essa estirpe foi denominada de “Novo Clone 

Pediátrico” devido ao fato de inicialmente ter sido confundida com “Clone Pediátrico” 

CC5-MRSA-IV (DAUWALDER et al., 2008). Amostras dessa linhagem foram 

encontradas em Portugal, França, Colômbia, Argentina, Austrália, Alemanha, Suíça e 

EUA, geralmente apresentando spa-Type t105, t777 ou t311 (SA-LEAO et al., 1999; 

DAUWALDER et al., 2008; CONCEIÇÃO et al., 2010). Uma cepa CC5-MRSA 

alojando um alótipo de SCCmec mais recente, denominado SCCmec VII, foi descrita na 

Suécia (BERGLUND et al., 2008).  

Cepas ST5/ST225-MRSA-II compreendem variações de uma importante 

linhagem de CC5 de disseminação em nível pandêmico que foram identificadas na 

Áustria, Croácia, China, Hungria, Japão, Portugal, Taiwan, Reino Unido, Estados 

Unidos da América, Irlanda, Alemanha e Austrália. Essa linhagem recebeu diversos 

nomes, de acordo com os locais onde foi encontrada, assim como: USA 100, UK-

EMRSA-3, Clone Nova York-Japão, Rhine-Hesse Epidemia Strain, AR07.3 irlandês, 

AR07.4 irlandês, AR11 irlandês e MRSA-2 canadense. Normalmente, exibem os spa-

Types t002, t003 ou t045 e apresentam grande variação de resistência, embora o gene 

erm(A) e resistência aos aminoglicosídeos estejam comumente presentes. Esses 

amostras geralmente apresentam uma grande carga de genes de virulência incluindo 
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tst1, sea, sea-N315, sec, sed, sej, sel, ser e em algumas variações, o Elemento Móvel de 

Catabolismo de Arginina (ACME), amplamente estudado nessa linhagem (IP et al., 

2005; SHORE et al., 2005; CHRISTIANSON et al., 2007; CONCEIÇÃO et al., 2007; 

KRZIWANEK et al., 2008; MONECKE et al., 2009; BUDIMIR et al., 2010; 

MONECKE et al., 2011). 

 

2.5.1.1 - “Clone Pediátrico” ou USA800 

 

Estirpes CC5-MRSA-IV têm se disseminado rapidamente em diversos países em 

todo o mundo, atingindo nível pandêmico de disseminação, frequentemente 

relacionadas a infecções nosocomiais. Esses amostras têm sido descritos com 

características de grande relevância clínica, principalmente pelo grande nível de 

virulência (ROLAIN et al., 2009). Essa linhagem foi denominada inicialmente como 

“Clone Pediátrico”, mas já recebeu diversas denominações como USA800, WA MRSA-

03 (ST5), -25 (ST575), -39 (ST526), -50 (ST73) e -74 (ST5), Marseille Cystic Fibrosis 

Clone (ST5), de acordo com o local onde foi encontrada. Relatos de ST5-MRSA-IV já 

foram feitos na Argélia, Austrália, Áustria, Açores, Ilhas Canárias, China, França, 

Alemanha, Islândia, Itália, Marrocos, Samoa, Senegal, Espanha, Suíça, Reino Unido, 

Argentina e Brasil (ROZENBAUM et al., 2006; DE MIRANDA et al., 2007; ROLAIN 

et al., 2009; MONECKE et al., 2011; MEDIAVILLA et al., 2012; PEREIRA et al., 

2014; VIEIRA et al., 2016; ANDRADE & LEAL, 2016). No Brasil, amostras do 

“Clone Pediátrico” foram identificados colonizando trabalhadores em centros de 

assistência a saúde no Rio de Janeiro e Recife em 2002 (ROZENBAUM et al., 2006; 

DE MIRANDA et al., 2007). Estudos recentes vêm demonstrando que essa linhagem 

tem se espalhado cada vez mais no país, em todos os casos, como HA-MRSA, com 

grande carga de virulência (PEREIRA et al., 2014; VIEIRA et al., 2016; ANDRADE & 

LEAL, 2016). 

 

2.5.2 - Complexo Clonal 30 

 

CC30 é um importante grupo que engloba linhagens tanto HA- quanto CA-

MRSA, no entanto, a maioria de amostras desse complexo é ST36 / 39-MRSA II ou 

ST30-MRSA-IV. Esses amostras apresentam peculiaridades moleculares em relação a 

outros, como a presença de elementos únicos (genes ssl/set e proteína MSCRAMM), 
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com variações alélicas, que os diferem nitidamente de outros CCs. Devido à presença 

frequente de alguns fagos, como mar e chp, acredita-se que diferentes fagos foram 

integrados no genoma de linhagens CC30 (COOPER & FEIL, 2006; MONECKE et al., 

2008; MONECKE et al., 2011). 

 CC30-MRSA-II representa uma importante linhagem HA-MRSA, que já 

apresentou elevado nível de disseminação, geralmente com ST36/39. Essa linhagem já 

foi denominada USA200, UK-EMRSA-16, AR7.0/AR07.2 irlandês, PFGE tipo E12 

espanhol e MRSA-4 canadense, de acordo com as diversas localidades de onde foi 

encontrado. Essa estirpe já foi encontrada no Reino Unido, Irlanda, Malta, África do 

Sul, Alemanha, entre outros (MURCHAN et al., 2004; SHORE et al., 2005; VINDEL et 

al., 2006; CHRISTIANSON et al., 2007). Essa linhagem apresenta um nível de 

virulência muito elevado, sendo relacionada como uma das principais causas de 

endocardite infecciosa em todo o mundo (KING et al., 2016). Apesar disso, em 

comparação com os elevados níveis de disseminação dessa linhagem na década de 

1990, atualmente esses amostras são muito raros (SCICLUNA et al., 2010; JANSEN et 

al., 2011 MONECKE et al., 2011; MEDIAVILLA et al., 2012). Amostras de ST30-

MRSA-I foram identificados em um estudo na Itália em amostras de 1980, apesar de 

não serem comuns atualmente (CAMPANILE et al., 2009). 

  

2.5.2.1 - “Clone SWP” ou USA1100 

 

 ST30-MRSA-IV é a linhagem mais importante de CC30, geralmente CA-

MRSA, no qual apresenta nível de disseminação pandêmico. Esses amostras são 

conhecidos como USA1100, Clone SWP, ou Clone West Samoan Phage Pattern 

(WSPP) (ROSSNEY et al., 2007; MONECKE et al., 2007; MONECKE et al., 2008). 

As primeiras cepas ST30-MRSA-IV foram relatadas em amostras coletadas na década 

de 1970 em imigrantes Samoanos na Nova Zelândia (ADHIKARI et al., 2002). Até o 

momento, ST30-MRSA-IV foi observado em Abu Dhabi, Austrália, Áustria, Ilhas 

Canárias, China, República Checa, Dinamarca, Egito, Finlândia, França, Polinésia 

Francesa, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Itália, Japão, Kuwait, Letônia, Malásia, 

Holanda, Nova Zelândia, Paquistão, Peru, Filipinas, Polônia, Romênia, Rússia, Samoa, 

Singapura, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan, Turquia, Reino Unido, 

Estados Unidos, Uruguai e Brasil (MIKLASEVICS et al., 2004; ROSSNEY et al., 

2007; UDO et al., 2008; MONECKE et al., 2011; MEDIAVILLA et al., 2012; SOLA et 
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al., 2012; FERNÁNDEZ et al., 2015; CAVALCANTE et al., 2015). Essas cepas são 

amplamente relacionadas a infecções invasivas por todo o mundo, com presença de 

PVL e geralmente, apresentando susceptibilidade aos antimicrobianos não β-lactâmicos 

(MEDIAVILLA et al., 2012; RAIMINDO et al., 2016). Na América do Sul, amostras 

do Clone SWP têm sido relacionados entre as principais causas de infecções invasivas 

(SOLA et al., 2012; FERNÁNDEZ et al., 2015). No Brasil, os primeiros relatos do 

Clone SWP foram publicados em 2005 (RIBEIRO et al., 2005). Estudos recentes vêm 

oferecendo indícios de uma disseminação dessa linhagem no Brasil, onde esses 

amostras já foram identificados colonizando e causando infecções, especialmente em 

crianças, geralmente carreando PVL (CAVALCANTE et al., 2015; STEPHENS et al., 

2015. VIEIRA et al., 2016). 

 

2.5.3 - Complexo Clonal 398 

 

CC398 está entre os mais importantes amostras de LA-MRSA. O contato com 

animais é um fator de risco bem descrito na literatura para colonização e infecção por 

esse patógeno (SMITH et al., 2015). Apesar disso, estudos recentes descreveram uma 

linhagem CC398 não relacionada à criação de animais que vem apresentando nível de 

disseminação preocupante entre populações humanas sem contato com animais de 

criação (SMITH et al., 2015; LARSEN et al., 2015). Estudos demonstraram que essas 

amostras se espalharam rapidamente entre seres humanos na Europa e América do 

Norte, frequentemente relacionados a infecções invasivas, e apresentando spa-Types 

t571 ou t1451 (VALENTIN-DOMELIER et al., 2011; SMITH et al., 2015; LARSEN et 

al., 2015). 

Até o momento, apenas dois casos de CC398 foram relatados no Brasil. O 

primeiro foi MRSA de spa-Type t011 em vacas leiteiras (SILVA et al., 2014) e o 

segundo, uma cepa MSSA que causou pneumonia fatal em um paciente oncológico em 

São Paulo apresentando spa-Type t034 (GALES et al., 2015). Na América do Sul, fora 

do Brasil, o CC398 também foi relatado na Colômbia, causando uma fatalidade 

(JIMMENEZ et al., 2011) e no Peru, onde foi encontrado a partir de suínos em uma 

fazenda comercial (ARRIOLA et al., 2011). 
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2.6 - SAZONALIDADE DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A 

METICILINA 

 

A compreensão das variações sazonais de MRSA é uma ferramenta de grande 

relevância para a elaboração de estratégias de vigilância e prevenção contra este 

patógeno. Apesar disso, existem poucos estudos epidemiológicos que abordem esse 

tema (MERMEL et al., 2011; LEEKHA et al., 2012; XIAOXIA et al., 2013).  

De acordo com a literatura, a maior variação sazonal de S. aureus está 

relacionada às infecções de pele e tecido subcutâneo, frequentemente apresentando pico 

no verão ou outono, em regiões temperadas e tropicais (TVETEN et al., 2002; 

LOFFELD et al., 2005; DAILIANA et al., 2008; KAIMAL et al., 2009; VAN DE 

GRIEND et al., 2009). Apesar disso, estudos realizados nos EUA e Inglaterra apontam 

para uma mortalidade por infecções por S. aureus maior no inverno (WIERSMA et al., 

2009; LAMAGNI et al., 2011). 

Estudos de colonização nasal por MRSA raramente demonstram variações 

sazonais. Um estudo realizado em creches no Japão observou maior prevalência de 

colonização por MRSA durante o verão (HISATA et al., 2005). Outro estudo 

demonstrou a maior taxa de colonização na primavera em uma enfermaria na Suécia 

(NILSSON & RIPA, 2006).  

Um estudo realizado nos EUA observou variações sazonais, com maior 

frequência de infecções por MRSA no verão, entre crianças admitidas em hospitais, 

enquanto nos adultos nenhuma variação sazonal foi observada (MERMEL et al., 2011).  

De acordo com a nossa revisão de literatura, as infecções leves de pele são mais 

frequentes em países tropicais. Nesses países, a variação sazonal mais observada é de 

picos nos períodos mais quentes e úmidos (LEEKHA et al., 2012). 

No Brasil, um estudo abordou a sazonalidade de infecções provocadas por S. 

aureus em pacientes admitidos em hospital na região da Amazônia, no entanto, 

nenhuma variação sazonal foi observada (BORGES el al., 2012). 

De modo geral, a epidemiologia molecular das linhagens MRSA disseminadas 

está em constante mudança e estudos recentes têm sugerido uma mudança de 

prevalência de colonização por MRSA no Brasil (DE MIRANDA et al., 2007; 

CABOCLO et al., 2013; CAVALCANTE et al., 2015; VIEIRA et al., 2016). Desta 

forma, estudos atuais, que caracterizem molecularmente as diversas linhagens MRSA 

disseminadas, evidenciando suas características de resistência e presença de PVL, além 
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da verificação sazonal de prevalênia, representam elementos de grande relevância para a 

atualização da vigilância epidemiológica, oferecendo ferramenta de grande valia para o 

combate e a prevenção de infecções causadas por esse importante patógeno. 
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3 - OBJETIVOS 

 

3.1 – OBJETIVO GERAL 

 

Identificar os perfis genotípicos de Staphylococcus aureus resistentes a 

meticilina disseminados, colonizando crianças e adolescentes, de zero a 16 anos, 

assistidos em creches, ambulatórios e hospitais na cidade de Niterói.  

 

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar os padrões de resistência antimicrobiana das linhagens de S. 

aureus encontradas na população estudada. 

 

b) Caracterizar, por métodos genotípicos de PCR, PCR-multiplex e 

sequênciamento, os determinantes genéticos de PVL, SCCmec e a linhagem 

de amostras de MRSA encontrados na população estudada. 

 

c) Identificar o perfil epidemiológico, abordando dados clínicos e 

demográficos, em especial, a sazonalidade, das cepas de S. aureus 

encontradas na população estudada. 
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4 - METODOLOGIA 

 

4.1 – DESENHO DE ESTUDO 

 

Trata-se de estudo de corte transversal. 

4.2 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

4.2.1 – Período e ambiente do estudo  

 

Para a presente linha de pesquisa foram realizadas coletas em três cenários 

diferentes no período de agosto de 2011 a junho de 2013 em ambulatório, creches 

comunitárias e hospitais públicos na cidade de Niterói, RJ. O presente estudo apresenta 

uma visão aprofundada em técnicas laboratorias, genéticas e microbiológicas, que 

engloba amostras coletadas nos três estudos clínicos epidemiológicos iniciais. 

 

4.2.1.1 – Ambulatório 

O estudo de colonização em ambiente ambulatorial foi conduzido no 

ambulatório de Pediatria Geral e Especialidades do Hospital Universitário Antônio 

Pedro - UFF, em Niterói, RJ, durante o período de dezembro de 2011 a junho de 2013.  
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4.2.1.2 – Creches comunitárias 

O estudo de colonização nas creches comunitárias foi realizado em 23 das 30 

creches comunitárias vinculadas à Fundação Municipal de Educação de Niterói, RJ, 

durante o período de agosto de 2011 a outubro de 2012. 

 

4.2.1.3 – Hospitais 

 

 O estudo de colonização em ambiente hospitalar foi conduzido em dois hospitais 

públicos de referência regional, localizados na cidade de Niterói, RJ (Hospital 

Universitário Antônio Pedro - UFF e Hospital Getúlio Vargas Filho), no período de 

agosto de 2011 a janeiro de 2012. 

 

4.2.2 – Análises laboratoriais 

 

Os testes laboratoriais microbiológicos e os testes genotípicos de PCR e PCR-

multiplex foram realizados no Laboratório de Epidemiologia Molecular – Laboratório 

Universitário Rodolpho Albino (LURA) - UFF, onde foram armazenadas as amostras 

no respectivo banco de dados. 

As técnicas de sequenciamento spa-Typing e MLST foram realizadas na 

plataforma de sequenciamento do Instituto Biomédico - UFF, Niterói, e na plataforma 

de sequenciamento da Universidade da Califórnia - UC, Berkeley, Estados Unidos. 

 

4.3 – POPULAÇÃO DO ESTUDO E RECRUTAMENTO DOS INDIVÍDUOS 

 

Foram selecionados 1500 crianças e adolescentes, com idade de zero a 16 anos, 

sendo 500 das creches, 500 dos ambulatórios e 500 dos hospitais públicos da cidade de 

Niterói – RJ. As crianças e os seus responsáveis legais foram abordados e foram 

convidados a participar do projeto, e em seguida, submetidos a um questionário de 

dados clínicos e epidemiológicos (apêndice). A coleta de material e a aplicação de 

questionário foram realizadas sob a supervisão de um profissional da saúde responsável 

pelos estudos iniciais em cada ambiente. O fluxo das coletas e os processamentos 

laboratoriais iniciais estão apresentados na figura 1.  
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FIGURA 1: FLUXOGRAMA DOS PROCESSAMENTOS LABORATORIAIS DE AMOSTRAS 

COLETADAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM AMBIENTES DE CRECHES 

COMUNITÁRIAS, AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS, PERÍODO DE AGOSTO DE 2011 A JUNHO 

DE 2013 

 

4.3.1 - Critérios de inclusão no estudo 

 

 Pacientes com idade de zero a 16 anos. 

 Atendimento em creche comunitária, ambulatório ou hospitais 

participantes do estudo no referido período da pesquisa, de acordo com 

cada ambiente. 

 

4.2.2.2 - Critérios de exclusão no estudo 

 

 Recusa do responsável legal em responder ao questionário de dados 

epidemiológicos e clínicos da criança ou do adolescente. 
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4.4 - PROCESSAMENTOS LABORATORIAIS INICIAIS 

 

Todas as amostras foram submetidas à prova de fermentação do manitol, testes 

de catalase e coagulase para identificar fenotipicamente cepas de S. aureus. Em seguida, 

as amostras confirmadas como S. aureus foram submetidas ao teste de sensibilidade 

antimicrobiana, de acordo com as recomendações do CLSI (CLSI, 2012), com os 

antimicrobianos oxacilina (1μg) e cefoxitina (30μg), e PCR para a detecção do gene 

mecA (MILHEIRIÇO et al., 2007), a fim de determinar fenotipicamente e 

genotipicamente a resistência antimicrobiana à meticilina. Essas amostras foram 

submetidas à reação de PCR para detecção do gene SA442 (MARTINEAU et al., 1998) 

para a confirmação de espécie S. aureus. Todas as amostras identificadas como MRSA 

foram submetidas a novo teste de sensibilidade antimicrobiana de acordo com as 

recomendações do CLSI (CLSI, 2012) para a identificação dos padrões fenotípicos de 

resistência a 14 antimicrobianos (tabela 1) distintos e detecção dos genes lukS/lukFPV 

por PCR (LINA et al., 1999). Em seguida, essas mesmas amostras, foram submetidas à 

genotipificação do SCCmec por PCR-multiplex (OLIVEIRA & LENCASTRE, 2002; 

GHAZNAVI et al., 2010) e técnicas de sequenciamento do gene da proteína A (spa-

Typing) (FRENAY et al., 1996; STROMMENGER et al., 2008) e de genes 

constitutivos MLST (ENRIGHT et al., 2000), para a caracterização molecular das 

respectivas linhagens. Com isso, foi possível a caracterização dos CCs e a identificação 

dos respectivos padrões de resistência e detecção dos genes de PVL de amostras. 

 

4.5 - TESTES LABORATORIAIS 

 

4.5.1 - Teste de susceptibilidade antimicrobiana segundo normas do Clinical & 

Laboratory Standards Institute 

 

Nesta etapa, todas as amostras previamente fenotípica e genotipicamente 

confirmadas como MRSA foram submetidas a teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos por técnicas de discos de difusão em ágar padrão, segundo as normas 

do CLSI, a fim de avaliar a susceptibilidade in vitro das cepas estafilocócicas 

encontradas nas crianças e nos adolescentes estudados. 

As 144 amostras previamente confirmadas como MRSA e armazenadas em 

caldo Infusão de Cérebro e Coração (BHI) em temperatura de -20°C no banco de dados 
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do Laboratório de Epidemiologia Molecular foram semeadas em placas identificadas, 

contendo meio Ágar Triptose (TSA) e incubados por 24h a 35°C para o crescimento 

microbiano. Destas placas, foram coletadas de 3 a 4 colônias para os inóculos feitos pela 

suspensão direta de colônias em solução fisiológica a 0,9%, com a turbidez ajustada em 

0,5 da escala McFarland. Para a realização do teste de sensibilidade antimicrobiana foi 

utilizada a técnica de disco difusão em meio Ágar Müeller-Hinton (MHA), segundo 

Kirby Bauer, verificando-se pH do meio em torno de 7,2 a 7,4. Foram realizadas as 

semeaduras com suabes estéreis embebidos na suspensão bacteriana de forma uniforme 

em toda a superfície das placas com MHA de acordo com as recomendações de controle 

da qualidad1e do CLSI (CLSI, 2012). 

Foram dispostos os discos de papel-filtro impregnados com os antimicrobianos 

em concentrações específicas na superfície das placas semeadas, conforme a tabela 1. A 

combinação de antimicrobianos e a respectiva dose que foram utilizadas foram 

selecionadas de acordo com estudos baseados no CLSI (2012). As placas foram 

incubadas a 35°C por 24h para o crescimento bacteriano e formação do halo de 

resistência antimicrobiana em no máximo 15 minutos após a colocação dos discos 

contendo os antimicrobianos. 

A avaliação do halo para a caracterização de amostras de acordo com sua 

susceptibilidade em resistente, intermediário e susceptível, foi feita de acordo com as 

recomendações do CLSI, expresso na tabela 1. A visualização da resistência à 

vancomicina em teste de difusão em disco, somente é possível em cepas estafilocócicas 

que apresentam concentração inibitória mínima (CIM) igual ou superior a 32 μg/mL. 

Desta forma, as amostras cuja resistência à vancomicina não pôde ser visualizada 

através da formação de halo no teste de difusão em disco, foram submetidas ao teste de 

concentração inibitória mínima de acordo com COYLE, (2005) (COYLE, 2005). Além 

disso, para a visualização da resistência induzida à eritromicina, foi realizado o teste D, 

colocando-se discos antimicrobianos contendo eritromicina e clindamicina, 

respectivamente, a uma distância de 15 a 25 mm. Foram consideradas positivas a 

resistência induzida à eritromicina, todos os testes que apresentaram a formação de halo 

de resistência à clindamicina com achatamento na borda lateral voltada para o disco 

impregnado com eritromicina. 
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TABELA 1: ANTIMICROBIANOS, RESPECTIVAS CONCENTRAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO 

TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE ANTIMICROBIANA RELACIONADO AO DIÂMETRO DO 

HALO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO CLSI (2012) 

Antimicrobiano 

(Código) 

Concentração Teste de susceptibilidade antimicrobiana 

(diâmetro do halo em mms) 

Resistente Intermediário Susceptível 

Ciprofloxacina (CIP) 5 μg ≤15 16-20 ≥21 

Cloranfenicol (C) 30 μg ≤12 13-17 ≥18 

Clindamicina (DA) 2 μg ≤14 15-20 ≥21 

Eritromicina (E) 15 μg ≤13 14-22 ≥23 

Nitrofurantoína (F) 300 μg ≤14 15-16 ≥17 

Gentamicina (CN) 10 μg ≤12 13-14 ≥15 

Cefoxitina (FOX) 30 μg ≤21 --- ≥22 

Oxacilina (OX) 1 μg ≤10 11-12 ≥13 

Rifampicina (RD) 5 μg ≤16 17-19 ≥20 

Trimetoprima 

 (TRI) 

5 μg  ≤10 11-15 ≥16 

Sulfametoxazol (SUL) 250 ou 300 μg ≤12 13-16 ≥17 

Tetraciclina (TE) 30 μg ≤14 15-18 ≥19 

Penicilina (P) 10U ≤28 --- ≥29 

Vancomicina (VA) 30 μg Sem formação de halo 

MIC < 32 μg/mL 

Formação de halo 

MIC ≥ 32 μg/mL 

Resultado do MIC (VA): ≥16 ug / mL(R) 4-8 ug / mL(I) ≤2 ug / mL(S) 

Fonte:  Adaptado de Clinical and Laboratory Standards institute (2012) 

 

4.5.2 - Extração do DNA genômico bacteriano por kit WIZARD® (Promega 

Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, EUA) 

 

Realizou-se esta técnica toda vez que foi necessária a obtenção do DNA 

genômico de amostras de S. aureus. Para isso, foi utilizado o Kit de extração de DNA 

Wizard® da Promega para a extração do DNA bacteriano, de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

Os inóculos para a extração de DNA genômico foram coletados de amostras de 

S. aureus armazenadas em placas, contendo meio TSA, que foram semeadas de 

amostras armazenadas em caldo BHI do Laboratório de Epidemiologia Molecular. Os 

inóculos foram realizados em 5 mL de meio BHI, em tubos adequadamente 

identificados, e posteriormente incubados em banho maria com agitação à 37°C por 

24h, para o crescimento bacteriano de forma homogênea. Após este período, foi 

transferido 1mL de amostras para microtubos de 1,5mL identificados e centrifugados a 

13,000 – 16,000 RPM por dois minutos. O sobrenadante foi desprezado, as amostras 
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foram ressuspendidas com 480L de EDTA a 50 mM e adicionados 60L de lisozima a 

10mg/mL e 60L de lisostafina a 10mg/mL, em um total de 600L de volume final. A 

solução foi homogeneizada, incubada a 37°C por 40 minutos para a reação, e 

centrifugada a 13.000 – 16.000 RPM por dois minutos. O sobrenadante foi desprezado, 

foram adicionados 600L de solução de lise de núcleo (Nuclei Lysis Solution) e 

incubados a 80°C por 5 minutos. Após este período, a solução foi armazenada até ser 

atingida a temperatura ambiente. Estando a solução em temperatura ambiente, foram 

adicionados 3L de solução de RNase (RNase A solution), homogeneizados 

adequadamente e incubados a 37°C por 20 minutos. Após este período, a solução foi 

novamente armazenada até ser atingida a temperatura ambiente. Estando em 

temperatura ambiente, foram adicionados 200L da solução de precipitação de 

proteínas (Protein Precipitation Solution), levados ao vortex e incubados em gelo por 5 

minutos. Em seguida, a solução foi centrifugada a 13.000 – 16.000 RPM por três 

minutos. O sobrenadante, contendo o DNA, foi transferido para um microtubo de 

1,5mL contendo 600L de isopropanol, à temperatura ambiente, e misturada por 

inversão até que os fios de rosca de tipo de DNA formassem uma massa visível. A 

solução foi novamente centrifugada a 13.000 – 16.000 RPM por dois minutos e o 

sobrenadante desprezado adequadamente escorrendo o tubo limpo em papel absorvente. 

Foram adicionados 600L de etanol a 70% e os tubos foram invertidos para que o 

sedimento de DNA genômico fosse lavado. Em seguida, os produtos foram submetidos 

a centrífuga a 13.000 – 16.000 RPM durante 2 minutos. O etanol foi aspirado e 

desprezado, e o tubo armazenado over-night sobre papel absorvente para escorrer. Por 

fim, foram adicionados 100L de solução de reidratação de DNA (rehydration solution) 

e incubados a 65°C por uma hora. 

O produto desta técnica foi submetido a diversas técnicas de genotipificação 

presentes neste estudo.  
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4.5.3 – Testes genotípicos por Reação da Polimerase em Cadeia para a 

identificação da presença dos genes mecA, luks/lukFPV e SA442 

 

4.5.3.1 – Genotipificação do gene mecA 

 

 Para a reação de identificação do gene mecA, responsável pela expressão de 

resistência a meticilina, a solução foi preparada de acordo com as recomendações do 

fabricante dos reagentes utilizados (Promega Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, 

EUA) com oligonucleotídeos previamente desenhados (MILHEIRIÇO et al., 2007). 

Para tal, foi adotado um volume final de 25 μL contendo: Tampão 1X, 1,25mM MgCl2, 

2mM dNTP, 0,4U AmpliTaq gold, DNA polimerase, 0,2µM de cada oligonucleotídeo 

(tabela 2), 2µL de DNA e completado com água bidestilada livre de RNAse. Como 

controles, foram utilizade amostras previamente genotipadas pertencentes ao banco de 

dados do Laboratório de Epidemiologia Molecular e água estéril miliQ como branco. 

 

TABELA 2: OLIGONUCLEOTÍDEOS EMPREGADOS NA GENOTIPIFICAÇÃO DO GENE mecA 

DE RESISTÊNCIA A METILICINA  

Oligonucleotídeo Sequencia (5’-3’) pb 

MECA P4 TCCAGATTACAACTTCACCAGG 162 

MECA P7 CCACTTCATATCTTGTAACG  

pb; pares de base; SCCmec: Fonte: Milheiriço et al. (2007). 

 

Os parâmetros de ciclagem para PCR no Laboratório de Epidemiologia 

Molecular são protocolados e baseados nas recomendações do fabricante dos reagentes 

(Promega Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, EUA), sendo adaptados de acordo 

com a temperatura de anelamento específica de cada par de oligonucleotídeos. Para a 

amplificação do gene mecA, o parâmetro de ciclagem é iniciado por um ciclo de pré-

desnaturação durante 4 minutos a 94°C, seguido de 30 ciclos de 94°C durante 30 

segundos para a desnaturação, 55°C durante 30 segundos para o anelamento, e 72°C 

durante 1 min. Em seguida a reação é finalizada com uma extensão da coluna durante 4 

minutos a 72°C. 

Os produtos das amplificações foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 2% e coloração em brometo de etídio para a visualização das bandas de acordo 
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com o peso molecular de cada elemento. A identificação dos subtipos do alótipo IV de 

SCCmec não foi possível devido à ausência de controles positivos. 

 

4.5.3.2 – Genotipificação dos genes lukS/lukFPV 

 

 Para a reação de identificação dos genes lukS/lukFPV, responsáveis pela 

expressão da toxina bacteriana PVL, a solução foi preparada de acordo com as 

recomendações do fabricante dos reagentes utilizados (Promega Biosciences Inc., 

Madison, Wisconsin, EUA) com oligonucleotídeos previamente desenhados (LINA et 

al., 1999). Para tal, foi adotado um volume final de 25 μL contendo: Tampão 1X, 

1,25mM MgCl2, 2mM dNTP, 0,4U AmpliTaq gold, DNA polimerase, 0,2µM de cada 

oligonucleotídeo (tabela 3), 1µL de DNA e completado com água bidestilada livre de 

RNAse. Como controles, foram utilizadas amostras previamente genotipadas 

pertencentes ao banco de dados do Laboratório de Epidemiologia Molecular e água 

estéril miliQ como branco. 

 

TABELA 3: OLIGONUCLEOTÍDEOS EMPREGADOS NA GENOTIPIFICAÇÃO DOS GENES QUE 

CODIFICAM A TOXINA LEUKOCIDINA DE PANTON-VALENTINE 

Oligonucleotídeo Sequencia (5’-3’) Pb 

luk-PV-1 ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCCA 433 

luk-PV-2 GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC  

pb; pares de base; SCCmec:  

Fonte: Lina et al. (1999). 

 

Os parâmetros de ciclagem para PCR no Laboratório de Epidemiologia 

Molecular são protocolados e baseados nas recomendações do fabricante dos reagentes 

(Promega Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, EUA), sendo adaptados de acordo 

com a temperatura de anelamento específica de cada par de oligonucleotídeos. Para a 

amplificação dos genes lukS/lukFPV, o parâmetro de ciclagem é iniciado por um ciclo 

de pré desnaturação durante 4 minutos a 94°C, seguido de 30 ciclos de 94°C durante 30 

segundos para a desnaturação, 55°C durante 30 segundos para o anelamento, e 72°C 

durante 1 min. Em seguida a reação é finalizada com uma extensão da coluna durante 4 

minutos a 72°C. 
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Os produtos das amplificações foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 2% e coloração em brometo de etídio para a visualização das bandas de acordo 

com o peso molecular de cada elemento. A identificação dos subtipos do alótipo IV de 

SCCmec não foi possível devido à ausência de controles positivos. 

 

4.5.3.3 – Genotipificação do gene SA442 

 

Para a reação de identificação do gene SA442, marcador espécie-específico de S. 

aureus, a solução foi preparada de acordo com as recomendações do fabricante dos 

reagentes utilizados (Promega Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, EUA) com 

oligonucleotídeos previamente desenhados (MARTINEAU et al., 1998). Para tal, foi 

adotado um volume final de 25 μL contendo: Tampão 1X, 1,25mM MgCl2, 

2mM dNTP, 0,4U AmpliTaq gold, DNA polimerase, 0,2µM de cada oligonucleotídeo 

(tabela 4), 2µL de DNA e completado com água bidestilada livre de RNAse. Como 

controles, foram utilizade amostras previamente genotipadas pertencentes ao banco de 

dados do Laboratório de Epidemiologia Molecular e água estéril miliQ como branco. 

 

TABELA 4: OLIGONUCLEOTÍDEOS EMPREGADOS NA GENOTIPIFICAÇÃO PARA A 

CONFIRMAÇÃO DE ESPÉCIE Staphylococcus aureus 

Oligonucleotídeo Sequencia (5’-3’) pb 

Sa442 F AATCTTTGTCGGTACACGATATTCTTCACG 108 

Sa442 R CGTAATGAGATTTCAGTAGATAATACAACA  

pb; pares de base; SCCmec: Fonte: Martineau et al. (1998). 

 

Os parâmetros de ciclagem para PCR do Laboratório de Epidemiologia 

Molecular são protocolados e baseados nas recomendações do fabricante dos reagentes 

(Promega Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, EUA), sendo adaptados de acordo 

com a temperatura de anelamento específica de cada par de oligonucleotídeos. 

Para a amplificação do DNA, os parâmetros de ciclagem adotados, seguem os 

critérios pré-estabelecidos segundo protocolo padrão do Laboratório de Epidemiologia 

Molecular, baseados nas recomendações do fabricante dos reagentes (Promega 

Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, EUA) e adaptados de acordo com a temperatura 

de anelamento específica de cada par de oligonucleotídeos. Para a amplificação do gene 

SA442, o parâmetro de ciclagem é iniciado por um ciclo de pré desnaturação durante 4 

minutos a 94°C, seguido de 30 ciclos de 94°C durante 30 segundos para a desnaturação, 
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55°C durante 30 segundos para o anelamento, e 72°C durante 1 min. Em seguida a 

reação é finalizada com uma extensão da coluna durante 4 minutos a 72°C. 

Os produtos das amplificações foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 2% e coloração em brometo de etídio para a visualização das bandas de acordo 

com o peso molecular de cada elemento. A identificação dos subtipos do alótipo IV de 

SCCmec não foi possível devido a ausência de controles positivos. 

 

4.5.4 - Identificação do alótipo de Cassete Cromossômico Estafilocócico mec por 

reação multiplex da polimerase em cadeia 

 

 Nesta etapa, visando a identificação dos alótipos de SCCmec de amostras 

estudadas, foram realizadas as técnicas de PCR-multiplex, e eletroforese em gel de 

agarose a 2% para a visualização das bandas, de acordo com com Oliveira & Lencastre 

(2002) e metodologia adaptada segundo Ghaznavi et al. (2010). A genotipificação para 

a caracterização do tipo de SCCmec é realizada com os oligonucleotídeos 

correspondentes às sequências próprias de cada elemento estudado. A partir destas 

estratégias é possível a identificação dos tipos de SCCmec I, II, III, IV e V de acordo 

com o peso das bandas.  

  

4.5.4.1 - Identificação do alótipo de Cassete Cromossômico Estafilocócico mec baseado 

em Oliveira & Lencastre (2002) 

 

A metodologia de Oliveira & Lencastre (2002) foi selecionada para o presente 

estudo devido a grande confiabilidade. Trata-se da metodologia clássica para a 

identificação do SCCmec e mais utilizada para este tipo de estudo. Para a reação de 

caracterização do SCCmec, a solução foi preparada de acordo com as recomendações do 

fabricante dos reagentes utilizados (Promega Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, 

EUA). Para tal, foi adotado um volume final de 50 μL contendo: Tampão 1X, 

1,25mM MgCl 2, 200µM dNTP, 1,3U AmpliTaq gold, 2,5mM de cada oligonucleotídeo 

(tabela 5) e 2µL de DNA completado com água bidestilada livre de RNAse. Como 

controles, foram utilizadas amostras previamente genotipadas pertencentes ao banco de 

dados do Laboratório de Epidemiologia Molecular e água estéril miliQ como branco.  

Para a reação de amplificação, seguindo a estratégia de Oliveira & Lencastre 

(2002), o parâmetro de ciclagem é iniciado por um ciclo de pré desnaturação durante 4 
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minutos a 94°C, seguido de 30 ciclos de 94°C durante 30 segundos para a desnaturação, 

53°C durante 30 segundos para o anelamento, e 72°C durante 1 min. Em seguida a 

reação é finalizada com uma extensão da coluna durante 4 minutos a 72°C. 

 

TABELA 5: OLIGONICLEOTÍDEOS EMPREGADOS NA TÉCNICA DE REAÇÃO DA 

POLIMERASE EM CADEIA COM MÚLTIPLOS OLIGONUCLEOTÍDEOS BASEADA EM 

OLIVEIRA & LENCASTRE (2002) 

Oligonucleotídeo Sequência (5’-3’) Pb Alótipo de 

SCCmec 

CIF2 F2 TTCGAGTTGCTGATGAAGAAGG 495 I 

CIF2 R2 ATTTACCACAAGGACTACCAGC   

KDP F1 AATCATCTGCCATTGGTGATGC 284 II 

KDP R1 CGAATGAAGTGAAAGAAAGTGG   

MECI P2 ATCAAGACTTGCATTCAGGC 209 II e III 

MECI P3 GCGGTTTCAATTCACTTGTC   

DCS F2 CATCCTATGATAGCTTGGTC 342 I, II e IV 

DCS R1 CTAAATCATAGCCATGACCG   

RIF4 F3 GTGATTGTTCGAGATATGTGG 243 III 

RIF4 R9 CGCTTTATCTGTATCTATCGC   

RIF5 F10 TTCTTAAGTACACGCTGAATCG 414 III 

RIF5 R13 GTCACAGTAATTCCATCAATGC   

IS431 P4 CAGGTCTCTTCAGATCTACG 381  

pUB110 R1 GAGCCATAAACACCAATAGCC   

IS431 P4 CAGGTCTCTTCAGATCTACG 303  

pT181 R1 GAAGAATGGGGAAAGCTTCAC   

MECA P4 TCCAGATTACAACTTCACCAGG 162 Controle 

MECA P7 CCACTTCATATCTTGTAACG   

pb; pares de base; SCCmec: Cassete Cromossômico Estafilocócico mec; Fonte: Adaptado de Oliveira 

& Lencastre (2002). 
 

Os produtos das amplificações foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 2% e coloração em brometo de etídio para a visualização das bandas de acordo 

com o peso molecular de cada elemento.  

 

4.5.4.2 - Identificação do alótipo de Cassete Cromossômico Estafilocócico mec baseado 

em Ghaznavi et al. (2010) 

 

A metodologia de Ghaznavi et al. (2002) foi selecionada para o presente estudo 

por se tratar de uma das técnicas mais atuais para a identificação do SCCmec até o 

momento. Para a reação de caracterização do SCCmec baseado em Ghaznavi et al., 

(2010), as concentrações foram ajustadas de acordo com as recomendações do 

fabricante dos reagentes utilizados (Promega Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, 
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EUA). A solução foi preparada em um volume final de 50 μL contendo: Tampão 1X, 

1,25mM MgCl 2, 200µM dNTP, 1,25U AmpliTaq gold, 2mM de cada oligonucleotídeo 

(tabela 6) e 2µL de DNA completado com água bidestilada livre de RNAse. Como 

controles, foram utilizadas amostras previamente genotipadas pertencentes ao banco de 

dados do Laboratório de Epidemiologia Molecular e água estéril miliQ como branco.  

 
TABELA 6: OLIGONICLEOTÍDEOS EMPREGADOS NA TÉCNICA DE REAÇÃO DA 

POLIMERASE EM CADEIA COM MULTIPLOS OLIGONUCLEOTÍDEOS BASEADA EM 

GHAZNAVI et al. (2010) 

Oligonucleotídeo Sequência (5’-3’) pb Alótipo de 

SCCmec 

Type I F GCTTTAAAGAGTGTCGTTACAGG 613 I 

Type I R GTTCTCTCATAGTATGACGTCC   

Type II F GATTACTTCAGAACCAGGTCAT 287 II 

Type II R TAAACTGTGTCACACGATCCAT   

Type III F CATTTGTGAAACACAGTACG 243 III 

Type III R GTTATTGAGACTCCTAAAGC   

Type IVa F GCCTTATTCGAAGAAACCG 776 IVa 

Type IVa R CTACTCTTCTGAAAAGCGTCG   

Type IVb F AGTACATTTTATCTTTGCGTA 1000 IVb 

TypeIVb R AGTCATCTTCAATATGGAGAAAGTA   

Type IVc F TCTATTCAATCGTTCTCGTATT 677 IVc 

Type IVc R TCGTTGTCATTTAATTCTGAACT   

Type IVd F AATTCACCCGTACCTGAGAA 1242 IVc 

Type IV R AGAATGTGGTTATAAGATAGCTA   

Type IVh F TTCCTCGTTTTTTCTGAACG 663 IVh 

Type IVh R CAAACACTGATATTGTGTCG   

Type V F GAACATTGTTACTTAAATGAGCG 325 V 

Type V R TGAAAGTTGTACCCTTGACACC   

mecA F TCCAGATTACAACTTCACCAGG3 162 Controle 

mecA R CCACTTCATATCTTGTAACG   

Sa442 F AATCTTTGTCGGTACACGATATTCTTCACG 108 Controle 

Sa442 R CGTAATGAGATTTCAGTAGATAATACAACA   

pb; pares de base; SCCmec: Cassete Cromossômico Estafilocócico mec; Fonte: Adaptado de 

Ghaznavi et al. (2010). 
 

Para a metodologia adaptada de acordo com Ghaznavi et al. (2010), o parâmetro 

de ciclagem adotado consta de um ciclo de 95°C de 15 minutos seguido de 30 ciclos 

iniciados por uma temperatura de desnaturação de 94°C por 30 segundos, 57°C por um 

minuto e 30 segundos e 72°C por um minuto e 30 segundos, e uma extensão final de 

72°C por 10 minutos. 

Os produtos das amplificações foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 2% e coloração em brometo de etídio para a visualização das bandas de acordo 
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com o peso molecular de cada elemento. A identificação dos subtipos do alótipo IV de 

SCCmec não foi possível devido a ausência de controles positivos. 

 

4.5.5 - Tipificação por sequenciamento do gene da proteína A “spa-Typing’’ 

 

A fim de se identificar as linhagens MRSA disseminadas e oferecer indícios 

sobre os respectivos CCs, todas as amostras previamente confirmadas como MRSA 

foram submetidas à técnica de spa-Typing, conforme previamente descrito (FRENAY et 

al., 1996 STROMMENGER et al., 2008).  

Para a técnica, a extração do DNA foi realizada conforme a metodologia 

empregada para a extração do DNA padrão, protocolada pelo grupo de estudos. 

Inicialmente, foi realizada a amplificação da região SSR do gene spa. A reação de 

amplificação foi realizada com os parâmetros de ciclagem iniciando-se com um ciclo de 

10 minutos a 95C, seguido de 30 ciclos de 30 segundos a 95C, 30 segundos a 60C e 

45 segundos a 72C cada, e a extensão final a 72C por 10 minutos. A placa de 

sequenciamento foi preparada incluindo inicialmente a solução de amplificação 

contendo 0,5µM do primer PA 1095F (forward), 0,5µM do primer PA 1517R (reverse) 

(Tabela 7), 2,5U de Ampli Taq DNA Polymerase 2mM de MgCl2, 350µM de DNTP e 

25mM de KCL. A mistura da reação de amplificação foi preparada contendo 1µl de 

DNA genômico em diluição de 1:200 e 24µl de água. Os controles positivos e negativos 

foram respectivamente, uma amostra de S. aureus confirmada pertencente à coleção do 

Laboratório de Epidemiologia Molecular e água miliQ estéril. O produto da 

amplificação foi armazenado a -4°C e posteriormente submetido a sequenciamento 

capilar nas plataformas de sequenciamento do Instituto Biomédico da Universidade 

Federal Fluminenense e da Universidade da California - Berkeley. 

 

 

 

TABELA 7: OLIGONUCLEOTÍDEOS EMPREGADOS NA TÉCNICA DE SEQUENCIAMENTO DO 

GENE QUE CODIFICA A PROTEÍNA A 

Oligonucleotídeos Sequências (5’-3’) 

1095F AGACGATCCTTCGGTGAGC 

1517R GCTTTTGCAATGTCATTTACTG 

Os parâmetros de sequenciamento foram de ciclos de 10 segundos, sendo o 

primeiro a 96°C para a desnaturação, seguido de um ciclo de 65°C para o 

anelamento/extensão e diminuídos em 1°C por ciclo, até alcançar uma temperatura de 

55°C, totalizando 66 ciclos. Para a reação de sequenciamento, as amostras de DNA 
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amplificadas, foram ressuspendidas com 10 µl de tampão TE. Destas, foram utilizados 

para a reação 3 µl, junto com 13 µl de produto de PCR, 1 µl dos oligonucleotídeos e 4 

µl de água miliQ. As sequências obtidas foram editadas utilizando o software SeqMan 

(DNAstar Inc., Madison, Wisconsin) e submetidas ao respectivo banco de dados (site: 

www.spaserver.ridom.de), de forma a identificar as diferentes variáveis do gene spa. 

 

4.5.6 - Tipificação por sequenciamento de genes constitutivos multi-locus “MLST” 

 

Para a confirmação dos CCs, todas as amostras previamente confirmadas como 

MRSA, foram submetidas à técnica de MLST. Em análise, o ST, em conjunto com o 

spa-Type, determina o CC de amostras encontradas.  

 

TABELA 8. OLIGONUCLEOTÍDEOS PARA A DETECÇÃO DOS GENES HOUSEKEEPING 

EMPREGADOS NA TÉCNICA DE TIPIFICAÇÃO POR SEQUÊNCIAMENTO MULTI-LOCUS E OS 

RESPECTIVOS OLIGONUCLEOTÍDEOS 

Gene Locus1 Iniciadores (5’-3’)2 Tamanho (pb) 

Carbamato quinase ArcC TTGATTCACCAGCGCGTATTGTC 

AGGTATCTGCTTCAATCAGCG 
570 

Shikimato desidrogenase AroE ATCGGAAATCCTATTTCACATTC 

GGTGTTGTATTAATAACGATATC 
536 

Glicerol quinase GlpF CTAGGAACTGCAATCTTAATCC 

TGGTAAAATCGCATGTCCAATTC 
543 

Guanilato quinase Gmk ATCGTTTTATCGGGACCATC 

TCATTAACTACAACGTAATCGTA 
488 

Fosfato acetiltransferase Pta GTTAAAATCGTATTACCTGAAGG 

GACCCTTTTGTTGAAAAGCTTAA 
575 

Triosefosfato isomerase Tpi TCGTTCATTCTGAACGTCGTGAA 

TTTGCACCTTCTAACAATTGTAC 
475 

Acetil coenzima A acetiltransferase YqiL CAGCATACAGGACACCTATTGGC 

CGTTGAGGAATCGATACTGGAAC 
598 

Pb: pares de base; Fonte: Enright et al. (2000). 

 

Para essa técnica, o DNA genômico foi extraído de acordo com a metodologia 

empregada para a extração do DNA padrão, protocolada no Laboratório de 

Epidemiologia Molecular, conforme descrito previamente. O DNA extraído foi 

submetido a uma reação de amplificação dos genes housekeeping, realizada, seguindo 

um protocolo de amplificação comum a todos os oligonucleotídeos, exceto pela 

temperatura de anelamento especifica a cada um, sendo elas respectivamente: ArcC: 

58,0ºC; AroE: 55,0ºC; GlpF: 56,8ºC; Gmk: 55,3ºC; Pta: 58,5 ºC; Tpi: 58,5ºC; YqiL: 

60,6ºC. Após a amplificação, os produtos foram purificados com o ‘kit’ Wizard SV Gel 

and PCR Clean-up System (Promega Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, EUA) e 
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submetidos a técnica de eletroforese em gel de agarose a 1%, a fim de garantir a 

qualidade final do DNA a ser sequenciado (figura 6). 

 

A reação de sequenciamento, baseada na técnica de sequenciamento por 

terminação de cadeia por dideoxinucleotídeos (ddNTPs), foi realizada utilizando o kit’ 

Big Dye, versão 3,1 (Applied Biosystems). A solução de sequenciamento foi preparada 

com 3,5L de tampão de sequenciamento, 1,0L do Big Dye e 3,2 pmol de um primer 

(foward ou reverse), completando com água destilada estéril, em um volume final de 

20L. Os parâmetros da reação foram iniciados por um ciclo de 1 minuto a 96C, 

seguido de 25 ciclos de 96C por 10 segundos, 50C por 5 segundos e 60C por 4 

minutos, respectivamente. Os produtos desta reação foram precipitados em álcool 

anidro a uma concentração de 60%, centrifugados por 20 minutos, lavados com álcool 

70 % e novamente centrifugados por 10 minutos. Após, o sobrenadante foi desprezado, 

os produtos colocados sob a proteção de luz a temperatura ambiente até secar e 

armazenados em temperatura de -4°C. O produto da amplificação foi submetido a 

sequenciamento capilar nas plataformas de sequenciamento do Instituto Biomédico da 

Universidade Federal Fluminense e da Universidade da California - Berkeley. 

Os parâmetros de sequenciamento foram de ciclos de 10 segundos, sendo o 

primeiro a 96°C para a desnaturação, seguido de 65°C para o anelamento/extensão e 

diminuídos em 1°C por ciclo, até alcançar uma temperatura de 55°C, totalizando 66 

ciclos. Para a reação de sequenciamento, as amostras de DNA amplificadas, foram 

ressuspendidas com 10 µl de tampão TE. Destas, foram utilizados para a reação 3 µl, 

junto com 13 µl de produto de PCR, 1 µl dos oligonucleotídeos e 4 µl de água miliQ. 

As sequências obtidas foram analisadas utilizando o software SeqMan (DNAstar Inc., 

Madison, Wisconsin, USA) (figura 6) e submetidas ao banco de dados MLST (site: 

http://saureus.mlst.org) para a determinação do perfil ST de cada amostra. 

 

4.6 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise dos dados foi realizada com o pacote estatístico R versão 2.2.2 (R 

Foundation for Statistical Computing, Viena, Áustria). Os testes qui-quadrado e teste 

exato de Fisher foram utilizados para avaliar as associações entre os dados clínicos e 

demográficos. 
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A análise de regressão logística foi realizada para avaliar se houve diferença 

sazonal na prevalência da colonização. A idade foi incluída no modelo devido ser esse 

um conhecido fator de risco para a colonização (FRITZ et al., 2008; IWAMOTO et al., 

2013). Um modelo de regressão logística multivariada também foi construído para 

avaliar se a idade modificou a relação entre a colonização por MRSA e as estações 

climáticas. 

 

4.7 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

Antes de se realizar qualquer procedimento relacionado ao protocolo de 

pesquisa, ofereceu-se a participação na pesquisa aos responsáveis legais pelas crianças 

ou pelos adolescentes atendidos nas unidades participantes do estudo. Após a leitura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para o responsável legal pela 

criança ou pelo adolescente, a discussão das dúvidas em relação do protocolo de 

pesquisa, a concordância na participação no estudo e a assinatura do mesmo em duas 

vias, pelo responsável legal e por um membro da equipe de pesquisadores do projeto, 

foi aplicado um questionário para pesquisa dos dados epidemiológicos e clínicos 

associados à colonização por MRSA (apêndice). O responsável legal pela criança ou 

adolescente levou consigo uma via do TCLE, sendo a outra arquivada pela equipe do 

estudo e mantida em lugar seguro. 

Após o preenchimento do questionário de dados do estudo foi realizada a 

coleta de material para pesquisa de S. aureus e MRSA pela equipe de pesquisadores 

treinada para esta tarefa. O procedimento técnico para a coleta do “swab” nasal foi 

previamente explicado ao responsável legal pela criança ou adolescente, antes da sua 

realização. 

Com o fim de garantir a confidencialidade dos dados, todos os TCLE, 

questionários e arquivos eletrônicos estão sendo mantidos em local trancado quando não 

estão em uso pela equipe envolvida no projeto de pesquisa. O banco de dados foi 

elaborado sem a identificação nominal dos participantes, mantendo assim o sigilo e a 

confidencialidade das informações durante o desenvolver do protocolo. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense em 06 de maio de 2011 (CAAE: 0095.0.258.258-11), 

estando anexada a este documento a cópia do parecer. 
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5 - RESULTADOS 

 

O presente estudo foi realizado a partir de amostras coletadas em crianças e 

adolescentes com idade de zero a 16 anos de ambos os sexos, oriundas de creches, 

ambulatório e hospitais públicos na cidade de Niterói - RJ. Um resumo das informações 

demográficas e clínicas dos participantes de cada estudo é apresentado na tabela 9. A 

tabela 10 mostra as associações entre a colonização por S. aureus e MRSA, assim como 

as características associadas a fatores de risco para a colonização. Foram realizadas 

1500 coletas durante o período do estudo. Quinhentas amostras foram obtidas de 

creches, 500 de ambulatório e 500 de hospitais públicos da cidade de Niterói. Um total 

de 749 (49,9%) de 1500 amostras, 222 (44,4%) de creches, 288 (57,6%) de ambulatório 

e 239 (47,8%) de hospitais, demonstraram características fenotípicas comuns a S. 

aureus pelos testes de catalase, coagulase e fermentação do meio de cultura ágar 

manitol. Dessas, 144/1500 (9,6% do total de amostras estudadas), 31/500 (6,2%) das 

creches, 45/500 (9%) de ambulatório e 68/500 (13,6%) dos hospitais, foram 

caracterizadas como resistentes a oxacilina e/ou cefoxitina sendo, portanto, 

consideradas MRSA. Todas as 144 cepas que demostraram resistência fenotípica a 

oxacilina e cefoxitina demostraram abrigar também os genes mecA e SA442 

confirmando a resistência aos β-lactâmicos e espécie S. aureus, sendo assim 

classificadas como MRSA. 
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TABELA 9: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DE CRIANÇAS DOS TRÊS AMBIENTES PARA A 

AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE COLONIZAÇÃO POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM NITERÓI, BRASIL, 2011-

2013 

  Ambulatório 

(n=500) 

Creches 

(n=500) 

Hospitais 

(n=500) 
Total (n=1500) 

S. aureus, n (%)                 

  MRSA 45 (9%) 31 (6%) 68 (14%) 144 (10%) 

  MSSA 244 (49%) 209 (42%) 171 (34%) 624 (41%) 

  Negativo 211 (42%) 260 (52%) 261 (52%) 732 (49%) 

Idade média (dp) 7,3 (4,4) 4 (1,4) 4,6 (4,4) 5,3 (3,9) 

Gênero, n (%)                 

  Feminino 215 (43%) 244 (49%) 225 (45%) 684 (46%) 

  Masculino 285 (57%) 256 (51%) 275 (55%) 816 (54%) 

Etnia, n (%)                 

  Etnia mista 201 (40%) 242 (48%) 227 (45%) 670 (45%) 

 Etnia não mista 299 (60%) 221 (44%) 273 (55%) 793 (53%) 

Frequentam creche, n (%)                 

  Sim 46 (9%) 500 (100%) 87 (17%) 633 (42%) 

 Não 207 (41%) 0 0%) 296 (59%) 503 (33%) 

Número de habitantes por residência, significância (m) 4,3 (1,2) 4,2 (1,3) 4,7 (1,7) 4,4 (1,4) 

Crianças com idade ≤ 6 anos na mesma residência, n (%)                 

  Sim 103 (21%) 160 (32%) 192 (38%) 455 (30%) 

 Não 397 (79%) 336 (67%) 306 (61%) 1039 (69%) 

Renda familiar ≤ a duas vezes o salário mínimo, n (%)                 

  Sim 333 (67%) 323 (65%) 274 (55%) 930 (62%) 

  Não 167 (33%) 119 (24%) 170 (34%) 456 (30%) 

Responsável tenha concluído o ensino primário, n (%)                 

  Sim 242 (48%) 265 (53%) 220 (44%) 727 (49%) 

  Não 226 (45%) 178 (36%) 259 (52%) 663 (44%) 

Portador de doença crônica, n (%)                 

  Sim 301 (60%) 129 (26%) 204 (41%) 634 (42%) 

 Não 199 (40%) 364 (73%) 296 (59%) 859 (57%) 

Fez uso de antibiótico nos últimos 30 dias, n (%)                 

  Sim 118 (24%) 115 (23%) 171 (34%) 404 (27%) 

 Não 382 (76%) 371 (74%) 329 (66%) 1082 (72%) 

Fez uso de algum beta-lactâmico nos últimos 30 dias, n (%)                 

  Sim 100 (20%) 78 (16%) 156 (31%) 334 (22%) 

 Não 393 (79%) 392 (78%) 344 (69%) 1129 (75%) 

Cirurgia no último ano, n (%)                 

  Sim 26 (5%) 22 (4%) 28 (6%) 76 (5%) 

 Não 473 (95%) 475 (95%) 465 (93%) 1413 (94%) 

Hospitalização no último ano, n (%)                 

  Sim 97 (19%) 48 (10%) 130 (26%) 275 (18%) 

 Não 402 (80%) 426 (85%) 369 (74%) 1197 (80%) 

Lesões cutâneas, n (%)                 

  Sim 24 (5%) 46 (9%) 316 (63%) 386 (26%) 

 Não 476 (95%) 448 (90%) 173 (35%) 1097 (73%) 

Apresenta algum sintoma no momento de inclusão no estudo, 

n (%) 

                

  Sim  221 (44%) 0 0%) 484 (97%) 705 (47%) 

 Não 279 (56%) 500 (100%) 16 (3%) 795 (53%) 

Estação climática da coleta da amostra, n (%)                 

  Verão 98 (20%) 0 0%) 44 (9%) 142 (9%) 

  Outono 184 (37%) 59 (12%) 202 (40%) 445 (30%) 

  Inverno 153 (31%) 233 (47%) 179 (36%) 565 (38%) 

  Primavera 65 (13%) 208 (42%) 75 (15%) 348 (23%) 

m: média; n: número de amostras; S. aureus: Staphylococcus aureus; MRSA: Staphylococcus aureus resistente a meticilina; 

MSSA: Staphylococcus aureus sensível a meticilina. 
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TABELA 10: COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DEMOGRÁFIAS ENTRE A CRIANÇAS 

COLONIZADAS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA EM 

NITERÓI, BRASIL, 2011-2013. 

  

  
Colonização por S. aureus Colonização por MRSA 

Colonizadas 

(n=768) 

Não 

colonizadas 

(n=732) 

p 
Colonizadas 

(n=144) 

Não colonizadas 

(n=1356) 
p 

Idade, significância (dp) 5,83 (3,9) 4,77 (3,93%) <0,001* 5,52 (4,02%) 5,29 (3,92%) 0,506 

Gênero, n (%)   
 

  
 

  Feminino 347 (45%) 337 (46%) 0,739 67 (45%) 617 (46%) 0,838 

  Masculino 421 (55%) 395 (54%) 
 

83 (55%) 733 (54%) 
 

Etnia, n (%)    
 

        
 

  Etnia mista 357 (47%) 313 (44%) 0,238 78 (52%) 592 (45%) 0,111 

 Etnia não mista 398 (53%) 395 (56%)  71 (48%) 722 (55%)  

Frequentam creche, n (%)         
 

        
 

 Sim 304 (56%) 329 (56%) 0,977 48 (45%) 585 (57%) 0,030* 

  Não 242 (44%) 261 (44%)  58 (55%) 445 (43%)  

Número de habitantes por residência, média (m) 4,40 (1,5) 4,39 (1,4) 0,913 4,58 (1,59) 4,38 (1,39) 0,105 

Crianças com idade ≤ 6 anos na mesma residência, 

n (%) 

        

 

        

 

  Sim 237 (31%) 218 (30%) 0,701 52 (36%) 403 (30%) 0,145 

 Não 530 (69%) 509 (70%)  92 (64%) 947 (70%)  

Renda familiar ≤ a duas vezes o salário mínimo, 

n (%) 

        

 

 

    

  Sim 280 (39%) 323 (48%) 0,002* 57 (43%) 546 (44%) 1,000 

  Não 30 (61%) 353 (52%) 
 

75 (57%) 708 (57%)  

Responsável concluiu o ensino primário, n (%)         
 

     

  Sim 361 (52%) 336 (51%) 0,563 51 (39%) 646 (53%) 0,005* 

  Não 333 (48%) 330 (50%) 
 

79 (61%) 584 (48%)  

Portador de doença crônica, n (%)               

  Sim 328 (43%) 306 (42%) 0,676 68 (47%) 566 (42%) 0,260 

 Não 435 (57%) 424 (58%)  76 (53%) 783 (58%)  

Fez uso de antibiótico nos últimos 30 dias, n (%)               

  Sim 204 (27%) 200 (27%) 0,833 52 (37%) 352 (26%) 0,011* 

 Não 553 (73%) 529 (73%)  90 (63%) 992 (74%)  

Fez uso de algum beta-lactâmico nos últimos 30 

dias, n (%) 

        
 

 

    

  Sim 178 (24%) 156 (22%) 0,414 49 (35%) 285 (22%) <0,001* 

 Não 573 (76%) 556 (78%)  91 (65%) 1038 (79%)  

Cirurgia no último ano, n (%)               

  Sim 41 (5%) 35 (5%) 0,637 6 (4%) 70 (5%) 0,750 

 Não 723 (95%) 690 (95%)  137 (96%) 1276 (95%)  

Hospitalização no último ano, n (%)               

  Sim 138 (19%) 137 (19%) 0,835 31 (22%) 244 (18%) 0,418 

 Não 609 (82%) 588 (81%)  113 (79%) 1084 (82%)  

Lesões cutâneas, n (%)               

  Sim 214 (28%) 172 (24%) 0,055 57 (40%) 329 (25%) <0,001* 

 Não 546 (72%) 551 (76%)  84 (60%) 1013 (76%)  

Apresenta algum sintoma no momento de inclusão 

no estudo, n (%) 

        
 

 

    

  Sim 355 (46%) 350 (48%) 0,537 89 (62%) 616 (45%) <0,001* 

 Não 413 (54%) 382 (52%)  55 (38%) 740 (55%)  

Estação climática da coleta da 

amostra, n (%) 
      

     

 Verão 83 (11%) 59 (8%) 0,273 18 (13%) 124 (9%) 0,042* 

 Outono 231 (30%) 214 (29%)  52 (36%) 393 (29%)  

 Inverno 282 (37%) 283 (39%)  52 (36%) 513 (38%)  

 Primavera 172 (22%) 176 (24%)  22 (15%) 326 (24%)  

m: média; n: número de amostras;*:Estatisticamente significante; S. aureus: Staphylococcus aureus; MRSA: Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina.
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FIGURA 2: TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE ANTIMICROBIANA COM TESTE DE AVALIAÇÃO 

DA RESISTÊNCIA INDUZIDA A CLINDAMICINA DE AMOSTRAS PREVIAMENTE 

IDENTIFICADAS COMO Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA DO ESTUDO DE 

COLONIZAÇÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CRECHES COMUNITÁRIAS, 

AMBULATÓRIO E HOSPITAIS NA CIDADE DE NITERÓI, PERÍODO DE AGOSTO DE 2011 A 

JUNHO DE 2013 

  

Descrição: 1: Teste de susceptibilidade antimicrobiana em placa de petri contendo meio Ágar Müeller-

Hinton com 14 discos impregnados com antimicrobianos selecionados de acordo com CLSI (2012). 2: 

Teste de susceptibilidade antimicrobiana em placa de petri contendo meio Ágar Müeller-Hinton com teste 

de avaliação a resistência induzida a clindamicina com indicativo de positividade. 

 

Das 144 amostras de MRSA, 56 (38,9%) demostraram resistência ou resistência 

intermediária a eritromicina, 11 (7,7%) a nitrofurantoína, 8 (5,6%) a clindamicina, 10 

(7%) a rifampicina, 8 (5,6%) a cloranfenicol, 7 (4,9%) a tetraciclina, 5 (3,5%) a 

sulfametoxazol-trimetoprim, 4 (2,8%) a ciprofloxacino e 3 (2,1%) a gentamicina. Os 

padrões de resistência de cada linhagem e ambiente estão demonstrados na tabela 11. 

De amostras de MRSA, 131/144 (91%) eram SCCmec IV, 1/144 (0,7%) II, 

6/144 (4,2%) III, 3/144 (2,1%) V e 3/144 (2,1%) não foram identificadas pelos métodos 

testados (figuras 3 e 4). O SCCmec IV foi observado em 25/31 (80,6%) amostras das 

creches, 40/45 (88,9%) do ambulatório e 65/68 (95,6%) dos hospitais (tabela 11). 

Linhagens de MRSA alojando alótipo de SCCmec I são raramente encontradas no 

Brasil e nenhuma amostra do presente estudo demostrou esse alótipo. 
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TABELA 11: FREQUÊNCIAS DE LEUCOCIDINA DE PANTON-VALENTINE E RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DAS 

ESTIRPES DE Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA NOS AMBIENTES DE CRECHES COMUNITÁRIAS, 

AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS, PERÍODO DE AGOSTO DE 2011 A JUNHO DE 2013 (N=144). 

 

 

 

Frequência dos determinantes:  0% A 0,5%;  0,6 A 12,5%;  12,6 A 25%;  25,1 A 37,5%;  37,6 A 50%;  50.1 A 

62,5%;  62,6 A 75%;  75,1 A 87,5%;  87,6 A 100%; N: Número de amostras; ST: sequence type; PVL: Leukocidina de 

Panton-Valentine; CIP: ciprofloxacina; CLO: cloranfenicol; CLI: clindamicina; ERI: eritromicina; NIT: nitrofurantoína; GEN: 

gentamicina; RIF: rifanpicina; TRI: trimetoprima; SUL: sulfazotrim; TET: tetraciclina; VEN: vancomicina. MRSA: 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina; ST: sequence type; NT: não tipável.
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FIGURA 3: GEL DE ELETROFORESE EM AGAROSE A 2% PARA A IDENTIFICAÇÃO DO 

ALÓTIPO DE SCCmec, SEGUNDO OLIVEIRA & LENCASTRE (2002), DE AMOSTRAS 

PRÉVIMENTE IDENTIFICADAS COMO Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA, DO 

ESTUDO DE COLONIZAÇÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CRECHES 

COMUNITÁRIAS, AMBULATÓRIO E HOSPITAIS NA CIDADE DE NITERÓI, PERÍODO DE 

AGOSTO DE 2011 A JUNHO DE 2013 

 

Descrição: Coluna 1: Peso molecular de 100 pares de base; Coluna 2: Controle positivo para SCCmecIV; 

Coluna 3: Controle positivo para SCCmecIII; Coluna 4: Controle positivo para SCCmecII; Coluna 5: 

Controle positivo para SCCmecIV; Coluna 6: Controle positivo para SCCmecIII; Coluna 7: Controle 

positivo para SCCmecII. 

 

FIGURA 4: GEL DE ELETROFORESE EM AGAROSE A 2% PARA A IDENTIFICAÇÃO DO 

ALÓTIPO DE SCCmec, SEGUNDO GHAZNAVI et al. (2010), DE AMOSTRAS PRÉVIMENTE 

IDENTIFICADAS COMO Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA, DO ESTUDO DE 

COLONIZAÇÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CRECHES COMUNITÁRIAS, 

AMBULATÓRIO E HOSPITAIS NA CIDADE DE NITERÓI, PERÍODO DE AGOSTO DE 2011 A 

JUNHO DE 2013 

 

Descrição: Coluna 1: Peso molecular de 100 pares de base; Coluna 2: Controle positivo para SCCmecII; 

Coluna 3: Controle positivo para SCCmecIII; Coluna 4: Controle positivo para SCCmecIV; Coluna 5: 

Controle positivo para SCCmecV; Coluna 6: Controle para Staphylococcus aureus sensível a meticilina. 
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Os subtipos do SCCmecIV assim como o SCCmecI, não foram avaliados pela ausência de controles 

positivos. 

 

Dentre as 144 amostras de MRSA, 38 (26,4%) amostras demostraram PVL, 

sendo 5/31 (16,1%) das creches, 6/45 (13,3%) do ambulatório e 27/68 (39,7%) dos 

hospitais. Os padrões de presença de PVL das estirpes estão na tabela 11. 

Em todo o estudo, as linhagens mais frequentes foram ST5-MRSA e ST30-

MRSA, embora ST1635, ST1, ST707, ST398, ST188, ST45, ST72, ST935, ST8 e 

ST454 também tenham sido observadas (figuras 5 e 6). Quatro amostras, cujo ST (1-4-

1-4-12-218-1) não consta no banco de dados MLST.org, foram encontrados nas creches. 

Nas creches 15/31 (48,4%) amostras eram CC5-MRSA e 8/31 (25,8%) CC30-MRSA, 

no ambulatório 20/45 (44,4%) CC5-MRSA e 16/45 (35,6%) CC30-MRSA e nos 

hospitais 21/68 (30,9%) CC5-MRSA e 31/68(45,6%) CC30-MRSA (tabela 11). 

 

FIGURA 5: GEL DE ELETROFORESE EM AGAROSE A 2% PARA A CONFIRMAÇÃO DA 

AMPLIFICAÇÃO DO FRAGMENTO DE DNA A SER SUBMETIDO À TIPIFICAÇÃO POR 

SEQUENCIAMENTO MULTI-LOCUS, DE AMOSTRAS PRÉVIMENTE IDENTIFICADAS COMO 

Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA, DO ESTUDO DE COLONIZAÇÃO EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CRECHES COMUNITÁRIAS, AMBULATÓRIO E HOSPITAIS 

NA CIDADE DE NITERÓI, PERÍODO DE AGOSTO DE 2011 A JUNHO DE 2013 

 

Descrição: Colunas A: Peso molecular; Coluna B: Controle braço; Demais colunas: amostras a serem 

sequenciadas. Nota-se que todas as amostras apresentaram bandas, confirmando a amplificação do 

fragmento de DNA desejado.  
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FIGURA 6: ANÁLISE DO FRAGMENTO DE DNA GENÔMICO ATRAVÉS DE 

ELETROESFEROGRAMA PARA TIPIFICAÇÃO POR SEQUENCIAMENTO MULTI-LOCUS, DE 

AMOSTRAS PRÉVIMENTE IDENTIFICADAS COMO Staphylococcus aureus RESISTENTE A 

METICILINA, DO ESTUDO DE COLONIZAÇÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 

CRECHES COMUNITÁRIAS, AMBULATÓRIO E HOSPITAIS NA CIDADE DE NITERÓI, 

PERÍODO DE AGOSTO DE 2011 A JUNHO DE 2013 

 

Descrição: Análise do eletroesferograma do fragmento de DNA genômico correspondente ao gene 

Triosefosfato isomerase (tip) para Tipificação por Sequenciamento Multi-locus, com a utilização do 

software SeqMan (DNAstar Inc., Madison, Wisconsin, USA). 

 

Para amostras de linhagem CC5-MRSA, em todos os ambientes estudados, 

55/59 (93,2%) amostras apresentaram alótipo de SCCmec IV, 2/59 (3,4%) SCCmec III, 

2/59 (3,4%) SCCmec V e 1/59 (1,7%) SCCmec II. O spa-Type mais frequente foi o t002 

com 40/59 (67,8%) amostras, mas também foram observados os spa-Types t1094 com 

6/59 (10,2%) amostras e t1154 com 3/59 (5,1%) amostras. Resistência antimicrobiana 

aos não β-lactâmicos foi eventualmente observada em algumas amostras de CC5-

MRSA. No entanto, essa linhagem apresentou elevada frequência de resistência ou 

resistência intermediária a eritromicina, com 34/59 (57,6%) amostras, conforme 

evidenciado na tabela 11. 

De amostras CC30-MRSA, observados em todo o estudo, 53/55 (96,4%) 

demonstraram abrigar alótipo de SCCmec IV e apenas 2/55 (3,6%) o SCCmec III. 

Diversos spa-Types foram encontrados para essa linhagem, dentre eles, 44/55 (80%) 

eram t318, 5/55 (9,1%) t964, 2/55 (3,6%) 13518, 1/55 (1,8%) t902, 1/55 (1,8%) t922, 

1/55 (1,8%) t433 e 1/55 (1,8%) t1110. Resistência a diversos antimicrobianos não β-

lactâmicos foi observada entre amostras de CC30-MRSA. Além disso, essas amostras 
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apresentaram uma elevada frequência de PVL, com 30/55 (54,5%) amostras no total, 

23/31 (74,2%) nos hospitais, 5/16 (31,2%) no ambulatório e 2/8 (25%) nas creches 

(tabela 11).  

As quatro amostras de CC398, três dos hospitais e um do ambulatório, 

apresentaram spa-Type t1451. Dois dessas quatro amostras (50%) apresentaram 

resistência a eritromicina com resistência induzida a clindamicina. Além disso, 2/4 

(50%) apresentou PVL (tabela 11). Essas amostras foram coletadas de pacientes 

residentes de zona urbana, sem contato com animais de criação. 

Embora não tenham sido observadas diferenças sazonais estatisticamente 

significativas na colonização por S. aureus (p> 0,05), para a colonização por MRSA tal 

dado demonstrou variação de grande relevância, como mostrado no gráfico 1. 

Observou-se que houve chance significativamente maior de colonização por MRSA 

durante o verão (OR: 2,15, IC 95%: 1,10-4,14) e no outono (OR: 1,96, IC 95%: 1,18-

3,36) em comparação com as chances de colonização na primavera. Embora as chances 

de colonização por MRSA tenham sido 1,5 vezes maiores no inverno do que na 

primavera, a associação não foi significativa (CI: 0,91-2,57). Após o ajuste para idade, 

as chances de colonização permaneceram significativamente maiores no verão (OR: 

2,10, IC 95%: 1,06-4,09) e no outono (OR: 1,94, IC 95%: 1,16-3,36) em comparação 

com a primavera. Os dados estatísticos de sazonalidade estão apresentados nas tabelas 

12 e 13. 

GRÁFICO 1: VARIAÇÃO SAZONAL DE AMOSTRAS DE Staphylococcus aureus E Staphylococcus 

aureus RESISTENTE A METICILINA EM AMBIENTES DE CRECHES COMUNITÁRIAS, 

AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS, COLETADOS ENTRE AGOSTO DE 2011 E JUNHO DE 2013 

(N=144). 
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TABELA 12: PERCENTUAL DE PARTICIPANTES COLONIZADOS POR Staphylococcus aureus E 

Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA DE ACORDO COM OS TESTES 

ESTATÍSTICOS DE SAZONALIDADE 

 Staphylococcus aureus MRSA 

Estação climática 

de inclusão 
OR (IC95%) 

OR ajustado 

(IC95% ) a 
OR (IC95%) 

OR ajustado 

(IC95%)a 

  

Verão 
1,44 (0,97-2,14) 1,26 (0,85-1,89) 2,15 (1,10-4,14)* 2,10 (1,06-4,09)* 

  

Outono 
1,10 (0,83-1,46) 1,09 (0,82-1,44) 1,96 (1,18-3,36)* 1,94 (1,16-3,36)* 

  

Inverno 
1,02 (0,78-1,33) 1,00 (0,76-1,30) 1,50 (0,91-2,57)  1,50 (0,90-2,56) _ 

  

Primavera 

(referência) 

- - - - 

a: Ajustado por idade; *: estatisticamente significante; MRSA: Staphylococcus aureus resistente a 

meticilina; OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confiança. A primavera foi escolhida como referência 

devido a menor prevalência de colonização nasal por S. aureus nesse período. 

 

 

 

 

TABELA 13: VARIAÇÃO SAZONAL DA COLONIZAÇÃO POR Staphylococcus aureus E 

Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA NOS AMBIENTES DE CRECHES 

COMUNITÁRIAS, AMBULATÓRIOS E HOSPITAIS, PERÍODO DE AGOSTO DE 2011 A JUNHO DE 

2013 (N=1500)  

Estação climática de 

inclusão no estudo 

Staphylococcus 

aureus (%)  
MRSA (%) 

Verão 58,4 12,7 

Outono 51,2 12,6 

Inverno 49,9 9,2 

Primavera 49,4 6,9 
MRSA: Staphylococcus aureus resistente a meticilina. 
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6 - DISCUSSÃO 

 

Até o momento, de acordo com a nossa revisão de literatura, o presente estudo é 

o mais completo em epidemiologia molecular de MRSA em crianças e adolescentes da 

América Latina, abordando elementos de grande relevância epidemiológica, tais como, 

padrões de resistência, presença de PVL, genotipificação pelos métodos mais modernos 

até o momento e sazonalidade, em três ambientes distintos, creches comunitárias, 

ambulatórios e hospitais. A colonização por MRSA é relacionada como o principal fator 

de risco para infecções (LOWY, 2003). Desta forma, estudos como esse são de extrema 

relevância clínica, principalmente pela elevada morbimortalidade de crianças provocada 

por infecções por MRSA (IWAMOTO et al., 2013).  

Os percentuais de colonização nasal por S. aureus entre as crianças e 

adolescentes abordadas no presente estudo, com 49,9% (749/1500), assim como em 

todos os ambientes individualmente, 44,4% (222/500) de creches, 57,6% (288/500) de 

ambulatório e 47,8% (239/500) de hospitais, estão acima dos descritos na literatura, que 

variam de 20 a 40% (VAN BELKUN et al., 2009). As frequências de amostras de 

MRSA, colonizando crianças e adolescentes, encontradas no presente estudo, em todos 

os ambientes, demostraram superioridade em relação à literatura recente desses 

amostras no mesmo tipo populacional e nos mesmos ambientes (GERACI et al., 2014; 

SHETTY et al., 2014; TENENBAUM et al., 2016). Esses achados evidenciam a 

elevada disseminação, tanto de linhagens resistentes, como de elementos genéticos 

móveis de resistência entre as linhagens estafilocócicas, colonizando crianças e 

adolescentes, entre agosto de 2011 a junho de 2013, evidenciando o risco crescente de 

infecções em crianças e adolescentes. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shetty%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25653946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tenenbaum%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27523304
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As características de amostras prevalentes, colonizando crianças e adolescentes, 

encontradas no presente estudo, corroboram com a literatura relacionada com linhagens 

disseminadas em nível pandêmico (MONECKE et al., 2011; MEDIAVILLA et al., 

2012). De acordo com a literatura, estirpes ST5-MRSA-IV são conhecidas como “Clone 

pediátrico” ou “USA800”, normalmente relacionado às infecções nosocomiais 

(MONECKE et al., 2011). ST30-MRSA-IV, conhecido como “Clone SWP” ou 

“USA1100”, é relacionado como um dos mais importantes CA-MRSA, amostras em 

surtos de infecções invasivas. As amostras do Clone SWP geralmente apresentam PVL 

e susceptibilidade aos antimicrobianos não β-lactâmicos (DIEP et al., 2006; 

MONECKE et al., 2011; MEDIAVILLA et al., 2012). No Brasil, na década de 1990, o 

BEC era a linhagem mais encontrada entre as amostras de MRSA (OLIVEIRA et al., 

2001), no entanto, estudos vêm demostrando uma crescente disseminação de ST5-

MRSA-IV (DE MIRANDA et al., 2007; CAVALCANTE et al., 2014; PEREIRA et al., 

2014), e mais recentemente, ST30-MRSA-IV (CAVALCANTE et al., 2015; 

ANDRADE & LEAL, 2016; VIEIRA et al., 2016). Tal mudança já foi constatada na 

Argentina, onde o BEC era considerado prevalente até 1999. Atualmente linhagens 

ST5-MRSA-IV e ST30-MRSA-IV são relacionadas como as principais linhagens 

MRSA disseminadas na Argentina (SOLA et al., 2006; SOLA et al., 2012). 

De acordo com a literatura clássica, linhagens de CA-MRSA e HACO-MRSA se 

diferenciam das HA-MRSA baseadas em algumas características moleculares, 

epidemiológicas e clínicas. Dentre elas, a presença de alótipos de SCCmec I, II e III em 

linhagens HA-MRSA e alótipos IV e V em linhagens CA- / HACO-MRSA, a presença 

de resistência aos não β-lactâmicos em HA-MRSA e a susceptibilidade a esses em CA- 

/ HACO –MRSA, reincidência hospitalar em um ano para linhagens HA-MRSA e maior 

virulência, com presença de PVL, para CA- / HACO-MRSA (MMWR, 1999; 

GORWITZ et al., 2006). No entanto, de acordo com as evidências recentes, sabe-se que 

linhagens diversas circulam em todos os ambientes, recebendo e doando determinantes 

genéticos, que conferem características diversas (MONECKE et al., 2011).  

Entre as amostras estudadas, foi observada uma elevada frequência de 

resistência aos diversos antimicrobianos testados, principalmente a eritromicina, com 

37,3% de resistência ou resistência intermediária. Tal resultado foi instituído pelo 

grande número de CC5-MRSA, intimamente relacionado à resistência a eritromicina 

(57,6%) entre as amostras de todos os ambientes do presente estudo. Resistência a 

nitrofurantoína, clindamicina, rifampicina, cloranfenicol, tetraciclina, sulfametoxazol-
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trimetoprim, ciprofloxacino e gentamicina, foram observadas entre algumas amostras. 

Isso evidencia o potencial genético de disseminação dos elementos genéticos 

determinantes de resistência antimicrobiana entre as linhagens estafilocócicas, inclusive 

nos ambientes comunitários, cujas linhagens desta origem eram intimamente 

relacionadas à susceptibilidade aos não β-lactâmicos (CDC, 1999; GORWITZ et al., 

2006). 

No presente estudo, o SCCmec IV foi o alótipo mais identificado (87,9%) entre 

amostras de MRSA, seja nas creches (80,6%), ambulatório (86,9%) ou nos hospitais 

(90,3%). Tal mudança já vinha sendo documentada em estudos anteriores no Brasil (DE 

MIRANDA et al., 2007; CAVALCANTE et al., 2014; PEREIRA et al., 2014; 

CAVALCANTE et al., 2015; ANDRADE & LEAL, 2016; VIEIRA et al., 2016). De 

um modo geral, a mudança de prevalência entre linhagens de MRSA com alótipos I, II e 

III para alótipos IV e V tem sido demostrada pela literatura (GESUALDO et al., 2013), 

inclusive da América do Sul (SOLA et al., 2006; SOLA et al., 2012). Isso se dá, 

principalmente pelo fato dos alótipos de SCCmec IV e V terem menor tamanho, e 

consequentemente, maior plasticidade genômica, conferindo maior mobilidade entre as 

cepas estafilocócicas. No contexto atual em que são encontradas mais cepas de MRSA 

de alótipos de SCCmec IV em ambientes de assistência à saúde, a origem da amostra 

não atua mais como determinante para a caracterização da resistência antimicrobiana 

(IWAMOTO et al., 2013). Além disso, a relação entre o alótipo de SCCmec e a 

resistência antimicrobiana dos determinantes não relacionados ao SCCmec não foi 

amplamente estudada. Uma vez que a resistência antimicrobiana não está estritamente 

ligada ao SCCmec, a caracterização genotípica do alótipo de SCCmec sozinha não é 

suficiente para a caracterização do padrão de resistência de uma cepa de MRSA. 

Modelos experimentais têm sugerido a relação entre a presença de PVL com 

infecções graves (DIEP et al., 2010). No presente estudo, MRSA apresentando genes da 

PVL foram mais comumente encontrados nos hospitais, onde são atendidas as crianças 

com sintomatologia clínica, enquanto nas creches, ambiente onde foram realizadas as 

coletas em crianças saudáveis, o PVL apareceu com menor frequência. As amostras de 

Clone SWP, assim como outras linhagens de CA-MRSA, são comumente relacionados 

na literatura como portadores de PVL, enquanto amostras de HA-MRSA não 

apresentam positividade para PVL (DIEP et al., 2006; MONECKE et al., 2011; 

MEDIAVILLA et al., 2012). Nesse estudo, a PVL foi mais frequente nas amostras 
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ST30 de ambiente hospitalar, em comparação com os demais ambientes (tabela 1). 

Estudos sugerem que a origem da linhagem ST30-MRSA-IV PVL-positiva, tenha 

acontecido a partir da aquisição de PVL, assim como de SCCmec, por cepas ST30-

MSSA oriundas da comunidade (DIEP et al., 2006; DEURENBERG et al., 2007). No 

entanto, a relação da aquisição do PVL com os diferentes ambientes não foi estudada 

até o momento e o fato de ST30-MRSA-IV da comunidade apresentarem menor 

frequência de PVL demostra que esse elemento não serve como base para a 

determinação da origem de estirpe de MRSA. 

O CC398 é uma linhagem tipicamente relacionada a fator de risco de contato 

com a pecuária (SMITH et al., 2015). No entanto, estudos recentes, descreveram 

estirpes ST398 entre humanos, sem contato prévio com animais de criação, geralmente 

caracterizadas como spa-Types t571 e t1451 (VALENTIN-DOMELIER et al., 2011; 

UHLEMANN et al., 2012; LARSEN et al., 2015; SMITH et al., 2015). No presente 

estudo, pudemos observar os primeiros casos de ST398-MRSA-IV, de spa-Type t1451, 

colonizando seres humanos no Brasil. Estes achados sugerem o surgimento dessa 

linhagem em áreas urbanas brasileiras, sem qualquer um dos fatores de risco 

tradicionais da linhagem relacionada a pecuária. As amostras apresentam características 

fenotípicas e genotípicas consistentes com as cepas MSSA emergentes, não-LA-CC398, 

intimamente relacionadas com infecção invasiva em seres humanos (VALENTIN-

DOMELIER et al., 2011; LARSEN et al., 2015). Desta forma, sugere-se que o CC398 

pode ter chegado como MSSA e adquirido o SCCmec dentro do ambiente de assistência 

à saúde. É importante ressaltar que não foram observados casos de colonização por 

CC398 em um estudo de vigilância em bovinos conduzido pelo nosso grupo na mesma 

área geográfica em 2006 (resultados não publicados). Dada a história da rápida 

propagação das doenças não-LA-CC398 em humanos (LARSEN et al., 2015), a 

afinidade que essas amostras têm para a aquisição do SCCmec (SMITH et al., 2015), e a 

falta de vigilância epidemiológica de S. aureus no Brasil, estes resultados sugerem que a 

disseminação de CC398 no país tem sido amplamente subnotificada.  

A entrada de linhagens CA-MRSA altamente virulentas, incluindo ST30-

MRSA-IV PVL-positivos, susceptíveis aos antimicrobianos não β-lactâmicos em 

ambientes hospitalares está bem descrita pela literatura (DIEP et al., 2006; 

MEDIAVILLA et al., 2012). No presente estudo, ST30-MRSA foi a linhagem mais 

comum nos hospitais. Em todos os ambientes, algumas dessas amostras apresentaram 

resistência a diversos antimicrobianos, o que demonstra o potencial dessa linhagem 
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tipicamente CA-MRSA de adquirir novos genes de resistência. Desta forma, as 

características tradicionais que diferenciam estirpes HA-MRSA de CA-MRSA, 

apoiados pela epidemiologia e pelo perfil de susceptibilidade, estão se tornando cada 

vez menos relevantes, dificultando ainda mais o manejo clínico dessas (MEDIAVILLA 

et al., 2012). Por outro lado, nas creches, ST5-MRSA-IV foi a estirpe mais frequente, 

com percentual alto de resistência à eritromicina. Essas amostras são raramente 

encontradas fora de ambientes de assistência à saúde (MONECKE et al., 2011), 

sugerindo um fluxo de disseminação incomum e pouco descrito pela literatura. O 

ambiente ambulatorial foi o que apresentou a maior variabilidade de estirpes e de 

resistência antimicrobiana entre amostras MRSA. Trata-se de um local de maior 

circulação de pacientes tanto da comunidade quanto pacientes com doenças de base 

assistidos no hospital, o que pode indicar ser esse o sítio principal de disseminação de 

linhagens HA- e CA-MRSA entre os ambientes. 

A sazonalidade de linhagens MRSA em determinada estação climática ainda não 

é bem estabelecida na literatura. Existem poucos estudos que abordem a sazonalidade 

de S. aureus, em sua maioria, com pouca relevância clínica ou metodologia frágil. De 

acordo com a literatura existente, a maior variação sazonal apresentada por S. aureus 

está relacionada a infecções de pele e tecido subcutâneo, frequentemente apresentando 

pico no verão ou outono, em regiões temperadas e tropicais (TVETEN et al., 2002; 

LOFFELD et al., 2005; DAILIANA et al., 2008; KAIMAL et al., 2009; VAN DE 

GRIEND et al., 2009). No Brasil, apenas um estudo abordou a sazonalidade de 

infecções provocadas por S. aureus (BORGES et al., 2012). No entanto, variação 

sazonal não pôde ser observada, provavelmente devido ao fato de o estudo ter sido 

realizado na região Amazônica, região de clima tipicamente quente e úmido durante 

todo o ano, com poucas variações de temperatura ao longo das estações. 

No presente estudo, uma variação sazonal foi observada, em que colonização 

nasal por S. aureus e MRSA em crianças e adolescentes foi mais comum nas estações 

climáticas mais quentes do ano nos hospitais e no ambulatório. Nas creches, tal variação 

não pôde ser observada devido à falta de coletas durante o período de férias escolares, 

que compreende os meses do verão. No entanto, na totalidade do estudo, após os ajustes 

pela regressão logística multivariada, foi evidenciada a sazonalidade das linhagens de S. 

aureus pelas estações quentes, corroborando com a literatura para essas cepas 

(TVETEN et al., 2002; LOFFELD et al., 2005; DAILIANA et al., 2008; KAIMAL et 

al., 2009; VAN DE GRIEND et al., 2009). Os primeiros estudos de sazonalidade de S. 
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aureus, com infecções de pele e tecido subcutâneo, oriundos de países tropicais, 

apontam a umidade local e a falta de higiene pessoal, como os principais fatores que 

contribuíram para a colonização e infecção por S. aureus (ELEGBE, 1983; ROGERS et 

al., 1987; KAKAR et al., 1999). Essa hipótese deve ser levada em consideração 

principalmente na população de crianças e adolescentes, por se tratar de um grupo com 

maior vulnerabilidade a esses riscos. Além disso, um estudo realizado nos EUA 

observou variações sazonais entre crianças admitidas em hospitais, enquanto nos 

adultos nenhuma variação sazonal foi observada (MERMEL et al., 2011).  

O presente trabalho apresenta algumas limitações. Como se trata de um estudo 

de corte transversal, com apenas uma coleta de secreção nasal de cada participante para 

pesquisa de MRSA, não foi possível discriminar os portadores de MRSA persistentes 

dos portadores intermitentes, o que pode ter subestimado a prevalência real de MRSA 

na população avaliada. Outra limitação foi o fato de não terem sido pesquisados outros 

sítios de colonização, tais como orofaringe, axila, períneo e virilha, o que poderia 

aumentar a identificação de crianças colonizadas por MRSA. Portanto, existe a 

possibilidade de que a prevalência de colonização por S. aureus e MRSA encontrada no 

presente estudo tenha sido subestimada.  

O presente estudo expõe maior frequência de PVL, consequentemente, potencial 

virulência, nas linhagens encontradas no ambiente hospitalar, onde são atendidos 

pacientes com sintomatologia clínica, com sazonalidade no verão. A relação entre o 

Clone SWP, presença de PVL e pico sazonal no verão não foi descrita anteriormente.  

A compreensão das variações sazonais de MRSA é uma ferramenta de grande 

relevância para a elaboração de estratégias de vigilância e prevenção contra este 

patógeno de grande importância para a saúde pública (MERMEL et al., 2011; LEEKHA 

et al., 2012; XIAOXIA et al., 2013). Os dados de sazonalidade apresentados por esse 

estudo podem constituir relevante informação para a elaboração de estratégias de 

prevenção e combate a infecções por S aureus.  

Estudos em epidemiologia molecular das linhagens, tanto MRSA como MSSA, 

são de extrema necessidade no cenário atual, a fim de se antecipar possíveis surtos e 

epidemias, já que os determinantes genéticos de resistência e virulência se disseminam 

entre as populações bacterianas, e linhagens de MSSA disseminadas locais podem 

receber características de grande risco, incluindo resistência. 
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7 - CONCLUSÃO 

 

Em todos os ambientes estudados, creches comunitárias, ambulatório e hospitais, 

da cidade de Niterói, RJ, há uma elevada prevalência de colonização nasal por S. aureus 

e MRSA nas crianças. Além disso, nossos resultados sugerem uma mudança 

epidemiológica do, até então conhecido, BEC para o Clone Pediátrico e Clone SWP em 

crianças e adolescentes no Brasil. 

Em relação às linhagens encontradas, o Clone Pediátrico, tipicamente HA-

MRSA, é a linhagem prevalente nas crianças que frequentam creches comunitárias. 

Essa linhagem está relacionada à alta frequência de resistência à eritromicina. Por outro 

lado, o Clone SWP, tipicamente CA-MRSA, é a linhagem prevalente entre as crianças 

assistidas nos hospitais públicos. Essa linhagem está relacionada à alta virulência 

conferida pela PVL. Além disso, estirpes de uma linhagem emergente, caracterizadas 

como complexo clonal 398, tipicamente relacionada à criação de animais, jamais vista 

no Brasil, está circulando em crianças, sem contato prévio com pecuária, assistidas nos 

hospitais públicos na cidade de Niterói. 

Em relação aos dados epidemiológicos investigados, a colonização nasal por S. 

aureus e MRSA dentre as crianças e adolescentes admitidos no presente estudo, 

apresentam pico de sazonalidade durante as estações climáticas mais quentes, verão e 

outono. 
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8 – APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS. 

 

 

 

 

Identificação 

 

Creche de aplicação do questionário:__________________________________            No IDENTIF: CC_______ 

Data da inclusão____/___/____         

Nome do paciente: _________________________________________________ 

Data de nascimento:____/____/____    Sexo: Masculino  Feminino 

Raça / etnia: ____________________    Tel./ Cel:_______________ 

Endereço: ______________________________________________________________________________ 

Dados epidemiológicos 

Data da matrícula na creche:___/___/___    

Portador de doença crônica?       Não  Sim      Se sim, especifique:_______________   

Cirurgia ou internação nos últimos 12 meses? Não  Sim 

Se sim, motivo: ___________________________ 

Compartilha com outras pessoas?     Sabonete:Não  Sim     Toalha de banho:Não  Sim  

Roupas:Não  Sim     CamaNão  Sim      

Quantas pessoas residem em casa (incluindo a criança)? _______ 

Qual é a idade de cada uma das pessoas? __________________________________________ 

Algum familiar que more com a criança esteve internado nos últimos 12 meses?  Não  Sim 

 Se sim, motivo:__________________ 

Algum familiar trabalha em serviço de saúde?  Não  Sim __________________ 

Possui animal de estimação? Não  Sim Se sim, especifique: Cachorro     Outros:____________________  

Frequenta piscina? Não  Sim Se sim, especifique: piscina pública   piscina privada  Clorada? Não  Sim      

Renda familiar total: __________  Em salários mínimos: ____________    

Grau de instrução da mãe (Em anos de Educação Formal concluídos) ____________ 

A mãe é fumante? Não  Sim  

Dados clínicos 

Lesões de pele? Não  Sim Se sim, especifique:_____________  Há quanto tempo?___________ 

Sintomas respiratórios: : Não  Sim     

Outros sintomas ou doença atualmente? : Não  Sim. Se sim, especifique  _______________________ 

Uso de Antibiótico Atual (   ) Sim  (    ) Não    Nos últimos 30 dias (   ) Sim  (    ) Não     

Se sim: MOTIVO____________________ ANTIB. USADO: _________________________________________ 

Data início :____/____/____   Data término :____/____/____ 

Dados do responsável pelo preenchimento 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

Data do preenchimento: ___/___/___      Data da revisão: ___/___/___ 



72 

 

9 – ANEXO 

 
ANEXO 1: DOCUMENTO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
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