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                                         RESUMO 

Nos últimos anos, o aumento de infecções pelo Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina associado à comunidade (CA-MRSA) em crianças tem gerado grandes 

preocupações. Com o relato de casos ocasionando alta morbimortalidade na população 

pediátrica, tem-se questionado os fatores que levam à disseminação deste patógeno na 

comunidade. Sabe-se que as narinas atuam como reservatório para S. aureus e que a 

colonização nasal aumenta o risco de infecção por este micro-organismo, principalmente 

infecções cutâneas e subcutâneas. Os objetivos deste trabalho foram avaliar a prevalência de 

colonização nasal e infecção cutânea por CA-MRSA no Ambulatório de Dermatologia 

Pediátrica e os fatores associados a tal colonização e infecção, assim como comparar o perfil 

genotípico das cepas identificadas. Este estudo de corte transversal foi realizado em clínicas 

dermatológicas em Niterói-RJ entre fevereiro e julho de 2015, sendo a amostra obtida por 

conveniência. Realizou-se coleta dos dados clínicos e epidemiológicos, seguida por coleta por 

suabe em ambas as narinas e nas lesões cutâneas sugestivas de infecção bacteriana. Procedeu-

se à análise laboratorial com testes de caracterização da espécie S. aureus. As amostras 

positivas foram avaliadas quanto à resistência aos antimicrobianos e genotipadas para 

pesquisa do gene de resistência, por reação em cadeia da polimerase (PCR). A pesquisa dos 

genes lukS-PV
 
e lukF-PV, responsáveis pela codificação do fator de virulência PVL (Panton-

Valentine
 
leucocidin), foi realizada nas amostras de S. aureus. Posteriormente, realizou-se nas 

amostras resistentes a genotipagem do cassete cromossômico estafilocócico (SCCmec, 

Staphylococcus cassete chromosome mec), por PCR multiplex. Avaliou-se 228 pacientes de 

zero a 19 anos. S. aureus foi detectado em 123/228 (53,9%) e MRSA em 20 (8,8%) dos 

suabes nasais. Nas 40 lesões cutâneas detectou-se 16 (40%) de S. aureus, sendo 6 (15%) de 

MRSA. Na análise fenotípica, todas as 26 cepas de MRSA isoladas eram sensíveis a 

vancomicina, nitrofurantoína e rifampicina. Dessas, 12 (46,2%) eram resistentes a 

eritromicina, 3 (11,5%) resistentes a clindamicina e 2 (7,8%) resistentes a sulfametoxazol-

trimetoprim. Dentre as 26 cepas de MRSA (20 de suabes nasais e 6 de lesões cutâneas), todas 

foram positivas para o gene espécie-específico SA442 e três tipagens de Sccmec foram 

detectadas: 24 do tipo IV ou V, correspondendo a 92,3% de cepas de CA-MRSA, e apenas 2 

(7,8%) tipo III. A detecção do gene da PVL foi positiva em 11 (42,3%), sendo 5/20 (25%) das 

cepas de MRSA nasais e 6/6 (100%) das cepas de MRSA coletas das infecções cutâneas. 

Pacientes com dermatite atópica apresentaram colonização nasal de 20/30 (66,6%) para S. 

aureus e 6/30 (20%) para MRSA. Pacientes com colonização nasal para S. aureus 

apresentaram chance seis vezes maior de infecção cutânea por S. aureus (p valor = 0,0181). 

Nenhum fator de risco foi identificado para colonização por S. aureus ou MRSA. A alta 

prevalência de colonização por S. aureus e MRSA em crianças desse estudo alerta para uma 

escolha mais criteriosa dos antimicrobianos quando necessários. Os achados deste estudo 

reforçam a importância da vigilância epidemiológica criteriosa das infecções por bactérias 

resistentes relacionadas ao ambiente comunitário, visando melhorar a qualidade da assistência 

prestada aos pacientes. 

 

Palavras chave: Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina, crianças, colonização nasal, lesões cutâneas. 



 

 

ABSTRACT 

 
 In recent years, the steady increase of community-associated methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (CA-MRSA) in healthy children around the world raised medical 

concern. Some cases reported in the pediatric population with high morbidity and mortality 

rates have raised the question about the spread of this pathogen in the community and its 

possible predisposing factors. It is known that the nares are important reservoirs sites for S. 

aureus and that nasal colonization increases the risk of infection by this microorganism, 

mainly cutaneous and subcutaneous infections. The objectives of this study were to analyze 

the prevalence of colonization and cutaneous infection by CA-MRSA in pediatric 

dermatology outpatients and the factors associated with such event. In addition, compare 

genotypic profiles of the strains. This cross-sectional study was conducted in Niteroi, RJ 

between February and July 2015, with 228 patients, selected by convenience sample. 

Guardians were interviewed about clinical and epidemiological data. Nasal swab collection 

was performed in both nares and cutaneous swab collect when clinical evidence of bacterial 

infection. Material was sent for laboratory analysis and S. aureus colonies were submitted to 

the catalase and coagulase tests. Samples were phenotypically tested for antimicrobial 

resistance and genotyped for resistance gene polymerase chain reaction (PCR). The search for 

the lukS-PV and lukF-PV genes, which are responsible for the coding of the PVL (Panton-

Valentine leucocidin) virulence factor, was performed. Resistant samples genotyping of the 

staphylococcal chromosome cassette (SCCmec, Staphylococcus cassette chromosome mec) 

was performed by multiplex PCR. A total of 228 patients, up to 19 years, were evaluated. S. 

aureus was detected in 123/228 (53.9%) and MRSA in 20 (8.8%) of nasal suabes. In the 

cutaneous lesions we detected 16/40 (40%) of S. aureus and 6/40 (15%) of MRSA. In the 

phenotypic analysis, all strains of MRSA isolated (n=26) were sensitive to vancomycin, 

nitrofurantoin and rifampicin. A total of 12/26 (45%) were resistant to erythromycin, 11% 

resistant to clindamycin and 7% (2/26) resistant to sulfa. Among the 26 strains of MRSA (20 

nasal suabes and 6 skin lesions), all were positive for the species-specific SA442 gene and 

three types of SCCmec were detected: 24 type IV or V and only 2 type III, corresponding to 

92.3 % of MRSA strains associated with the community. Detection of the PVL gene was 

positive in 11/26 (42%), 25% of nasal MRSA strains (5/20) and 100% of MRSA strains 

collected from cutaneous infections (6/6). Patients with atopic dermatitis presented nasal S. 

aureus colonization rates of 20/30 (66.6%) and 6 (20%) for MRSA. Patients with nasal 

colonization for S. aureus presented a six-fold increased chance of cutaneous infection by S. 

aureus (p value = 0.0181). However, no risk factor was statistically significant for S. aureus 

or MRSA colonization. The high prevalence of S. aureus and MRSA colonization in children 

from dermatology outpatient clinics suggests that a more selective choice of antibiotics is 

needed. The findings are expected to highlight the importance of epidemiological surveillance 

of resistant bacterial infections in order to improve the quality of care provided to these 

patients. 

 

Keywords: Staphylococcus aureus, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 

children, nasal carriage, cutaneous lesions. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

Staphylococcus aureus (S. aureus) é uma bactéria comumente encontrada na pele e 

na cavidade nasal da população. Estima-se que 20% da população seja colonizada por essa 

bactéria. As infecções por S. aureus resistente à meticilina (MRSA) têm se tornado um 

problema cada vez maior no Brasil e no mundo. Tais patógenos são comumente vistos em 

ambiente hospitalar, frequentemente relacionados à gravidade do hospedeiro e à utilização de 

antimicrobianos venosos e mais potentes, fato que facilitaria a seleção das cepas resistentes. 

Na década de 1980, os primeiros casos de infecção por MRSA na comunidade foram 

relatados em grupos populacionais específicos como usuários de droga intravenosa, residentes 

em instituições de saúde e pacientes com frequente contato com serviços de saúde 

(SARAVOLATZ et al., 1982). Na década de 1990, novas cepas de MRSA foram isoladas em 

indivíduos sem os conhecidos fatores de risco para aquisição de MRSA, sendo denominadas 

de CA-MRSA (community-associated methicillin-resistant S. aureus) (UDO et al., 1993). 

A mudança epidemiológica do MRSA tornou-se evidente quando as infecções 

começaram a ocorrer em crianças e adolescentes saudáveis. Estes patógenos têm sido isolados 

em diversos sítios de infecção ou colonização, sendo a infecção cutânea e subcutânea, sua 

apresentação clínica mais comum. No entanto, infecções mais graves como pneumonias, 

osteomielites e artrites sépticas também foram relatadas (LIU et al., 2011). Alguns casos 

relatados demonstraram infecções por esses patógenos adquiridos na comunidade em crianças 

previamente hígidas sem nenhum fator de risco aparente, com evolução para óbito em um 

curto período de tempo (MMWR, 1999).  

  No Brasil há poucos dados sobre a prevalência de CA-MRSA em todo o país 

(LAMARO-CARDOSO et al., 2009; BRAGA et al., 2014; VIEIRA et al., 2016; Neto et al., 
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2017). O primeiro caso de CA-MRSA relatado no Rio de Janeiro envolveu uma criança sem 

nenhum fator de risco conhecido para MRSA, e representa a primeira descrição de um caso 

grave de CA- MRSA notificado no Brasil (ROZEMBAUM et al., 2009).   

Os fatores de risco para colonização por CA-MRSA ainda não estão completamente 

elucidados e acredita-se que sejam multifatoriais, envolvendo características genéticas do 

hospedeiro, fatores bacterianos e ambientais (NOUWEN et al., 2004; SIVARAMAN et al., 

2008). Além disso, fatores tais como baixo nível socioeconômico, tamanho da família, grau 

de instrução dos pais, compartilhamento de objetos pessoais e contato com familiar que 

trabalha em ambiente hospitalar podem também estar associados (PEACOCK et al., 2003; 

REGEV-YOCHAY et al., 2004; CREECH et al., 2005; LAMARO-CARDOSO et al., 2009). 

Estudos mostram que crianças cuidadas por grupos não familiares apresentam índices mais 

elevados de colonização nasal não só por S. aureus, mas também por outros patógenos virais e 

bacterianos, quando comparadas com crianças cuidadas por familiares (BRADY et al, 2005; 

LEBON et al., 2008).  

Vários estudos têm estabelecido uma relação causal entre portadores nasais de S. 

aureus e posterior evolução para infecção, demonstrando, na maioria das vezes, que a cepa 

infectante é indistinguível da cepa colonizadora (NOUWEN et al., 2005; CREECH et al., 

2006; HUANG et al., 2007; SAFDAR & BRADLEY, 2008). 

Recentemente, foi descrito um novo tipo de MRSA associado à pecuária (LA-MRSA 

ou livestock-MRSA) (SMITH & WARDYN, 2015). A primeira infecção em humanos foi 

descrita em 2003, de uma linhagem CC398 encontrada em porcos e gado. Essa linhagem foi 

encontrada principalmente na Europa, embora alguns casos tenham sido descritos também na 

Ásia e USA. Estudos demonstram que a infecção por LA-MRSA corresponde a um percentual 

pequeno das infecções por MRSA e depende da densidade de fazendas de gado nas regiões 

avaliadas. A maioria das cepas CC398 foi isolada na Holanda (11,9 a 25%), Bélgica (4,7%), 

Dinamarca (1,6 a 2,1%) e Áustria (zero a 2,7%). Taxas em outros países foram menores do 

que 1%. Na Alemanha, em regiões fronteiriças com a Holanda, as taxas chegam a 11- 20%, 

refletindo as altas densidades de fazendas de porcos na região.  

Um estudo realizado em crianças atendidas na rede pública de saúde, no município de 

Niterói e Rio de Janeiro, entre 2011 e 2013, relatou seis casos de cepas CC398 em crianças 

sem os conhecidos fatores de risco para colonização por livestock-MRSA (NETO et al., 

2017). No entanto, a colonização assintomática tem sido a apresentação clínica mais frequente 

por tais patógenos (STEFANI et al., 2012). 
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Apesar da prevalência de colonização e infecção por MRSA variar significativamente, 

dependendo da região analisada, o aumento das infecções por CA-MRSA parece ser um 

fenômeno global. Assim, um estudo para estabelecer a prevalência de colonização e infecção 

por tais patógenos torna-se imprescindível, a fim de que se conheça o perfil fenotípico e 

genotípico das cepas circulantes. 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de colonização e infecção cutânea 

por CA-MRSA no ambulatório de dermatologia pediátrica, avaliar fatores de risco para tal 

colonização e infecção e conhecer o perfil genético das cepas circulantes, visando uma melhor 

assistência aos pacientes e uma abordagem terapêutica empírica adequada quando necessária.  
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2- REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1- STAPHYLOCOCCUS AUREUS  

 

A espécie S. aureus pertence ao gênero Staphylococcus, família Staphylococcaceae.  

Em 1882, o cirurgião escocês Sir Alexander Ogston descreveu este patógeno, a doença 

estafilocócica e o seu papel na formação de abscessos e sepse (OGSTON, 1882). 

  Trata-se de bactérias esféricas, anaeróbias facultativas, gram positivas, e de coloração 

amarelada devido à produção de carotenoides. Quando cultivadas em meio sólido, agrupam-se 

em forma de cachos de uvas. Fermentam o manitol e são positivas nos testes de catalase e 

coagulase. É considerada a espécie mais virulenta de seu gênero.  Tal patógeno constitui a 

microbiota dos seres humanos, principalmente da cavidade nasal e da pele, podendo tornar-se 

patogênico em condições tais como a quebra da barreira cutânea ou a diminuição da 

imunidade (KLUYTMANS & WERTHEIM, 2005).  

 

 

2.1.1 - Estrutura genômica de S. aureus 

 

O cromossomo circular bacteriano apresenta em torno de 2800 pares de bases 

incluindo prófagos, plasmídeos e transposons. Os genes responsáveis pela virulência e 

resistência aos antibióticos são encontrados nos cromossomos e nos elementos genéticos 

móveis extracromossomiais, que podem ser transferidos entre espécies e clones de 

Staphylococcus, e também entre outras bactérias gram-positivas (LOWY et al, 1998). 

Muitos elementos genéticos ainda têm função desconhecida (KURODA et al., 2001). 

Em 2001, foi realizado o primeiro sequenciamento genético completo do S. aureus. 

Pesquisadores ao redor do mundo adicionam dados sobre sequenciamento parciais ou 
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completos em um banco de dados, o GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), 

permitindo maior acesso e padronização dos dados. 

A estrutura genômica de S. aureus é composta de três elementos principais: 1) Genes 

centrais: presentes em todas as linhagens e altamente (97%) conservados. 2) Genes variáveis 

(denominados CV, do inglês, core variable). Nele são encontrados ou genes responsáveis 

pelo crescimento e pela sobrevivência da bactéria, além de vários genes de virulência (genes 

housekeeping), que são utilizados para definição das linhagens. 3) Elementos genéticos 

móveis (MGE), ou frações de DNA que codificam as funções de mobilidade, transferência, e 

menos comumente de recombinação (STEFANI et al., 2012).  

 Acredita-se que a alta velocidade observada na evolução de clones de S. aureus se dá 

pela aquisição de diversos MGE, resultando em resistência aos antimicrobianos e na aquisição 

de fatores de virulência em linhagens sucessivas. Estão incluídos nessas linhagens os HA-

MRSA (associados à assistência à saúde), os CA-MRSA (associados ao ambiente 

comunitário), os VRSA (S. aureus resistentes à vancomicina) e os LA-MRSA (livestock-

associated MRSA, associados à pecuária). Cada linhagem tem uma diferente combinação de 

MGE codificando genes de resistência e fatores de virulência. A transferência horizontal de 

MGE entre as linhagens, facilitada por sua mobilidade, é o principal mecanismo para a sua 

rápida evolução (LINDSAY et al., 2010).  

 O genoma acessório inclui também plasmídeos, transposons e ilhas de 

patogenicidade. Estes codificam proteínas que contribuem para a virulência e para a 

capacidade de sobreviver em determinados ambientes (CHAMBERS & DELEO, 2009; 

STEFANI et al., 2012). 

Os genes de resistência (MecA genes) ficam localizados na estrutura móvel 

denominada Cassete Cromossômico Estafilocócico (SCCmec). Todos esses elementos 

carreiam genes de resistência aos beta-lactâmicos, assim como genes para regulação da 

expressão do MecA. Os tipos IV e V são os mais comumente encontrados em ambiente 

comunitário. Os tipos II e III carreiam genes de resistência a outros antimicrobianos não beta-

lactâmicos em plasmídeos e no transposon e são os principais tipos encontrados em ambiente 

hospitalar. Possuem, portanto uma estrutura genética mais complexa, como ilustrado na figura 

1.  

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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Figura1: Ilustração da estrutura genética do SCCmec tipos II e IV: 

 

Fonte: Chambers & Deleo, 2009. Waves of resistance: Staphylococcus aureus in the 

antibiotic era. 
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2.1.2 - Colonização nasal por S. aureus 

 

 Sabe-se que as narinas anteriores são importantes sítios de colonização por S. 

aureus e vários fatores estão associados a tal colonização, envolvendo características 

intrínsecas do hospedeiro, da cepa colonizadora e do ambiente (NOUWEN et al., 2004). 

 Estudos longitudinais demonstraram três perfis para colonização bacteriana. O 

indivíduo pode ser não colonizado (nunca ou raramente está colonizado por S. aureus). Estes 

estão presentes em 5% dos casos. Outro perfil encontrado é do carreador persistente, que 

normalmente se encontra colonizado com os mesmos clones e possui alta carga bacteriana, 

correspondendo a 10-25% dos casos. Por último, também podemos encontrar o carreador 

intermitente, que carreia diferentes clones em momentos distintos e correspondem a 20 a 

75% dos indivíduos (KLUYTMANS et al., 2005; LAMARO-CARDOSO et al., 2007). 

Diversos fatores parecem determinar o estado de portador de S. aureus em crianças 

saudáveis, tais como o tamanho da família, o desmame, a frequência a creches, o grau de 

instrução materna, entre outros (PEACOCK et al., 2003). 

 Pacientes com dermatoses crônicas como dermatite atópica apresentam elevadas 

taxas de colonização por S. aureus e tal colonização parece exacerbar a sua doença de base. O 

uso de medicações como imunossupressor e antimicrobiano também interfere na colonização 

por S. aureus por interferir no equilíbrio da microbiota comensal e inibir os mecanismos de 

defesa imunológicos (KUO et al., 2013). 

 

 

2.2- RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA 

 

S. aureus é um patógeno com grande capacidade adaptativa e de adquirir resistência. 

Desde o início do uso da penicilina na década de 1940, novos fármacos foram utilizados na 

tentativa de conter as cepas resistentes. Na última década, estudos moleculares têm levado a 

um grande avanço na compreensão desses fenômenos (CHAMBERS & DELEO, 2009). 

 

2.2.1 - Resistência à penicilina 

 

 A introdução da penicilina na década de 1940 causou uma mudança extraordinária 

no prognóstico, até então desfavorável, das infecções estafilocócicas graves. No entanto, a 

resistência à penicilina foi descrita poucos anos após ser introduzida e aproximadamente seis 
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anos depois, 25% das cepas hospitalares já eram resistentes. Entre uma a duas décadas após a 

introdução da penicilina, 25% das cepas comunitárias também eram resistentes (GOULD et 

al., 1957; HARRIS et al., 1969). 

Na década de 1970, uma prevalência alta de 70 a 85% de cepas produtoras de 

penicilinase era descrita em ambiente comunitário de diversas cidades do interior, subúrbios, 

áreas rurais, dentro e fora dos EUA (HUGHES et al., 1976; HAHN et al., 1980). Um estudo 

conduzido em 1972 demonstrou que 47% das crianças saudáveis, escolares abaixo de 10 anos 

eram carreadores de S. aureus e desses, 68% eram penicilina-resistentes (ROSS et al., 1974). 

 Tal resistência é mediada pela produção de uma ß-lactamase (ou penicilinase) que 

inativa os antimicrobianos β-lactâmicos por hidrólise de seu anel ß-lactâmico. Observa-se que 

mais de 90% dos S. aureus isolados produzem ß-lactamase, inclusive em ambiente 

comunitário (CHAMBERS & DELEO, 2009).  

 

  

2.2.2 - Resistência à meticilina 

2.2.2.1 - História e Epidemiologia 

 

 A epidemiologia do S. aureus resistente à meticilina (MRSA) e dos fatores que 

geraram resistência antimicrobiana tem similaridades com as cepas produtoras de 

penicilinases nos anos 40 e 50. Kirby e colaboradores descreveram as primeiras cepas 

produtoras de penicilinase em 1944 (KIRBY et al., 1944). Estas eram ligadas aos pacientes 

hospitalizados. S. aureus encontrados na comunidade eram sensíveis à penicilina. As cepas 

resistentes aumentaram consideravelmente nos anos seguintes no ambiente hospitalar, porém 

a penicilina continuava sendo muito efetiva como agente anti-estafilocócico na comunidade 

até a década de 1970 (HARRIS et al., 1969; HAHN et al., 1980). 

 Relatos de infecções por MRSA em crianças da comunidade têm levado à 

especulação de que a epidemiologia do S. aureus vem se alterando (MMWR, 1999; 

RODRÍGUEZ-NORIEGA et al., 2010). 

  Tradicionalmente, infecções por MRSA eram adquiridas quase que exclusivamente 

do ambiente hospitalar, casas de repouso ou instituições com características semelhantes. 

Fatores de risco previamente conhecidos nesses ambientes incluíam exposição prévia a 

antimicrobianos, admissão em unidades de terapia intensiva, cirurgias, uso de cateter 

intravenoso ou contato com pacientes colonizados para MRSA (THOMPSON et al., 1982). 
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 Seres humanos são reservatórios naturais para S. aureus e a colonização 

assintomática é muito mais comum do que a infecção. A transmissão pode se dar por contato 

direto com o indivíduo colonizado. A colonização é 25 a 50% mais alta do que na população 

geral em usuários de drogas injetáveis, diabéticos insulinodependentes, pacientes com 

dermatoses crônicas, pacientes com cateter intravenoso ou trabalhadores da área de saúde 

(WADLVOGEL et al., 2000). Crianças menores tendem a ter uma taxa de colonização mais 

alta, provavelmente pelo frequente contato com as secreções do trato respiratório. A 

colonização pode ser intermitente ou persistente, podendo durar anos (SANFORD et al., 

1994). 

 Na década de 1980, um surto de infecção em Detroit-EUA por MRSA na 

comunidade demonstrou que 67% dos casos eram usuários de drogas injetáveis. A 

hospitalização prévia não se mostrou fator preditor da infecção e a fonte de transmissão não 

foi completamente elucidada. O compartilhamento de seringas foi especulado como o modo 

de transmissão de MRSA nesses pacientes (SARAVOLATZ et al., 1982). A infecção por 

MRSA em não usuários de drogas foi associada a recente hospitalização. Pacientes e 

provavelmente profissionais da área de saúde que se tornaram colonizados por exposição a 

outros pacientes colonizados em unidades hospitalares podem transmitir as cepas para 

contactantes ou familiares pelo contato direto (HEROLD et al., 1998).  

 Contato direto ou indireto com a rede hospitalar ou típicos fatores de risco para 

colonização por MRSA estavam completamente ausentes em diversos casos descritos onde a 

infecção por MRSA pareceu ter sido contraída diretamente da comunidade. Ao contrário das 

cepas identificadas em ambiente hospitalar com perfil de multirresistência aos 

antimicrobianos, tais cepas comunitárias demonstraram um perfil de resistência somente aos 

beta-lactâmicos, sendo susceptíveis a outras classes de antimicrobianos. A sensibilidade a 

outros antibióticos não beta-lactâmicos sugere uma origem na comunidade onde a pressão 

seletiva de resistência aos antimicrobianos é muito menor que em ambiente hospitalar. A 

tipagem genética dessas cepas por PFGE também sugere que sejam cepas distintas 

(CHAMBERS et al., 2001). 

 No Brasil, vem sendo cada vez mais documentada a ocorrência de clones MRSA 

carreando o SCCmec tipo IV (tipicamente associado ao CA-MRSA) em ambientes 

hospitalares, nos quais, porém, ainda predomina o Clone Epidêmico Brasileiro (TEIXEIRA et 

al, 2012; CABOCLO et al., 2013), caracterizado por ST239-SCCmec tipo IIIA. Tal clone foi 

primeiramente descrito em 1984 como um clone autóctone originário do Brasil (SADER et 
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al., 1994), e posteriormente se disseminou para diversos países da América Latina e também 

para a Europa, Ásia, Austrália e África do Sul (RODRIGUEZ-NORIEGA et al., 2010). 

 

2.2.2.2 - Aspectos genotípicos dos MRSA 

O gene mecA codifica uma proteína que confere resistência à meticilina denominada 

PB2’ ou PBP2a, uma proteína com 76KDa.  Não existe homólogo do gene mecA em cepas 

sensíveis à meticilina, logo, tanto as cepas resistentes quanto as susceptíveis produzem quatro 

classes principais de PBP, as PBP 1, 2, 3 e 4 com massa molecular aproximada de 85, 81, 75 e 

45 kDa, respectivamente. As PBPs são proteínas de membrana celular que se ligam às DD-

peptidases. Essas enzimas catalisam reações de transpeptidação que formam a parede celular 

de peptideoglicano nas bactérias. Antibióticos β-lactâmicos são substratos análogos que se 

ligam covalentemente ao sítio ativo das PBPs, inativando as DD-peptidases, impedindo assim 

a síntese da parede celular. As PBPs 1, 2 e 3 são essenciais para o crescimento e para a 

sobrevivência das cepas sensíveis à meticilina. Uma vez que possuem alta afinidade à maioria 

dos antibióticos β-lactâmicos, essas proteínas se ligam a essa classe de antimicrobianos, 

culminando com a morte celular. Nas células resistentes à meticilina, a PBP2’, codificada 

pelo gene mecA, possui pouca afinidade para antibióticos β-lactâmicos, permitindo a 

sobrevivência da bactéria na presença desta classe de medicamentos (ITO et al., 1999, 

CHAMBERS & DELEO, 2009).   

 

 

2.2.2.3 - Métodos moleculares utilizados na classificação de S. aureus e MRSA 

Os clones de MRSA podem ser caracterizados por métodos de tipagem molecular, 

incluindo a eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE), a tipagem por sequenciamento 

multilocus (MLST), a tipagem do gene da proteína de superfície estafilocócica A (spa typing) 

e a tipagem do SCCmec (CHAMBERS & DELEO, 2009). 

A técnica de PFGE analisa o polimorfismo do DNA cromossômico. Possui alto poder 

discriminatório do perfil genético e é a mais utilizada no Brasil, embora tenha como 

desvantagens a demora e a dificuldade técnica de sua execução, além de não dispor de uma 

nomenclatura universalmente padronizada. Tal ferramenta laboratorial é útil principalmente 

na investigação de surtos (STEFANI et al., 2012). 
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A técnica Multilocus Sequence Typing (MLST) analisa as sequências de fragmentos de 

sete genes constitutivos (housekeeping) do S. aureus. Um alelo distinto é atribuído a cada uma 

das diferentes sequências de cada gene, resultando em um perfil alélico designado sequence 

typing (ST). Amostras com mais de cinco alelos idênticos são agrupadas em um mesmo 

complexo clonal (CC). A nomenclatura do método já é bem estabelecida, mas ainda tem custo 

elevado e baixo poder discriminatório (CHAMBERS & DELEO, 2009; STEFANI et al., 

2012). 

O método de tipagem conhecido internacionalmente como spa typing é feito em um 

único locus gênico, através da determinação do polimorfismo de sequência na região variável 

X do gene spa. Este gene codifica a proteína de superfície estafilocócica A (spa). O tipo de 

spa é deduzido da ordem de repetições específicas ao qual é atribuído um código numérico, os 

quais podem ser inseridos na base de dados digitais (http://www.spaserver.ridom.de), 

permitindo o registro e as comparações entre sequências de S. aureus descritas em diferentes 

partes do mundo. Este sistema de tipagem tornou-se o mais popular para os MRSA. Esta 

popularidade é atribuída às suas muitas vantagens práticas, incluindo o alto rendimento e a 

completa portabilidade dos dados, graças à sua reprodutibilidade absoluta, que permite 

designar o tipo com base em uma ferramenta oferecida na Internet e a sua comparação com 

um banco de dados provenientes de todo o mundo. No entanto, esta técnica também tem 

limitações, que incluem, em algumas circunstâncias, a necessidade de se utilizar testes 

adicionais para assegurar confiança da tipagem de certas linhagens como ST1, ST8 e ST80 

(STRUELENS et al., 2009; STEFANI et al., 2012). 

 

 

2.2.2.4 - Componentes e classificação dos SCCmec 

O SCCmec é composto pelo complexo do gene mec (mecA e seus reguladores mecI e 

mecRI), pelo complexo do gene ccr (cassette chromosome recombinase) e pelas regiões J, 

cujo nome deriva do termo em inglês junkyard, recentemente substituído por joining region, 

designando todo o restante do material genético do SCCmec. (STEFANI et al., 2012). 

O SCCmec integra-se ao cromossomo bacteriano em uma sequência específica 

localizada próxima à origem de replicação do S. aureus, na extremidade de uma região de 
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leitura aberta (open reading frame - ORF) denominada orfX, uma rRNA metiltransferase 

(SHORE, 2011). 

As regiões J possuem elementos que podem carrear determinantes de resistência 

adicionais. Os tipos de SCCmec têm sido definidos pela combinação particular dos complexos 

de genes mec e ccr. As regiões J são utilizadas na classificação dos subtipos (ITO et al., 2001; 

IWG-SCC, 2009). Atualmente são descritos 11 tipos de SCCmec. Eles diferem entre si no 

tamanho e na composição genética, e são classificados como tipo I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X e XI, conforme exposto no Quadro 1 (ITO et al., 2001; ITO et al., 2004; SHORE 

et al., 2011). 

A proteína MecI, codificada pelo gene mecl, reprime a expressão do mecA e essa 

repressão é revertida pela presença de meticilina ou outro antimicrobiano ß-lactâmico. O gene 

mecR1 codifica uma proteína transmembrana MecR1 que reconhece a presença de ß-

lactâmicos e, na presença destes, induz à transcrição do gene mecA e à consequente síntese de 

PBP2a (ITO et al, 2001).  
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QUADRO 1 – TIPOS ATUAIS DE SCCmec ENCONTRADOS EM AMOSTRAS DE S. aureus 

 

Tipos de 

SCCmec 

 

Complexos de 

genes ccr 

 

Complexos 

de genes 

mec 

 

Cepas 

 

I 

 

1 (A1B1) 

 

B 

 

NCTC10442, COL 

II 2(A2B2) A N315, Mu50, Mu3, MRSA252, JH1,  

JH9 

III 3(A3B3) A 85/2082 

IV 2(A2B2) B CA05, MW2, 8/6-3P, 81/108, 2314,  

cm11, JCSC4469, M03-68, E- 

MRSA-15, JCSC6668, JCSC6670 

V 5 (C1) C2 WIS(WBG8318), TSGH17, PM1 

VI 4 (A4B4) B HDE288 

VII 5 (C1) C1 JCSC6082 

VIII 4 (A4B4) A C10682, BK20781 

IX 

X 

XI 

1 (A1B1) 

7(A1B6) 

8(A1B3) 

C2 

C1 

E 

JCSC6943 

JCSC6945 

LGA251 

    

Fonte: International Working Group on the Staphylococcal Cassette Chromosome elements, 2009. 

 

O complexo do gene ccr é constituído pelo gene da ccr circundado por estruturas de 

leitura aberta ou open reading frames (ORFs), algumas das quais possuem funções 

desconhecidas. Codifica recombinases que são responsáveis pela excisão e integração, bem 

como por sua mobilidade, permitindo a transmissão horizontal da resistência entre a mesma 

espécie ou entre espécies diferentes. Através dessa propriedade os S. aureus sensíveis à 

meticilina (MSSA) podem se tornar MRSA e vice-versa. Há oito alótipos para o complexo do 

gene ccr (1 a 8). Os tipos de ccr 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 carreiam variações dos genes ccrA e ccrB 
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subclassificadas em alelos quando partilham de 50 a 85% de similaridade, enquanto o tipo 5 

carreia o gene recombinase ccrC, que até a presente data não necessitou subclassificação, pois 

as amostras conhecidas apresentam mais de 87% de similaridade (Quadro 2) (KATAYAMA 

et al., 2000; ITO et al., 2001; ITO et al., 2004). 

QUADRO 2 – TIPOS ATUAIS DE GENES ccr IDENTIFICADOS EM AMOSTRAS DE S. aureus 

Fonte: International Working Group on the Staphylococcal Cassette Chromosome elements, 2009. 

 Existem três regiões J conhecidas. A região J1 fica entre a junção do cromossomo à 

direita e o complexo do gene ccr. J2 compreende o trecho entre o complexo do gene ccr e o 

complexo do gene mec. J3 é a região entre o complexo do gene mec e a junção do 

cromossomo à esquerda. Variações nas regiões J entre tipos de SCCmec com os mesmos 

complexos mec-ccr são utilizadas para definição de subgrupos (MILHEIRIÇO et al., 2007; 

ZHANG et al., 2009). 

 

 

2.2.3 - Resistência à vancomicina 

  

Uma grande preocupação atual com relação à epidemia de MRSA é a resistência à 

vancomicina. Relatos de aumento progressivo da Concentração Inibitória Mínima (CIM), que 

Complexos  

de genes ccr 

Genes  

ccr 

Tipos de SCCmec carreando genes ccr 

Tipo 1 A1B1 I, IX 

Tipo 2 A2B2 II, IV 

Tipo 3 A3B3 III 

Tipo 4 A4B4 VI, VIII 

Tipo 5 C1 V, VII 

Tipo 6 A5B3  

Tipo 7 A1B6 X 

Tipo 8 A1B3 XI 
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é a menor concentração em que um antibiótico inibe o crescimento da bactéria, vêm sendo 

associados a maiores falhas terapêuticas e índices de mortalidade mais elevados. São 

considerados casos de resistência intermediária à vancomicina (VISA) as amostras com CIM 

de 4 a 8 mg/L. Tais amostras têm membranas celulares muito mais espessas, que dificultam a 

penetração, a ligação e a eficácia da vancomicina. As amostras consideradas resistentes à 

vancomicina têm CIM de 16 mg/L ou maior. Ainda existem poucos relatos deste tipo de 

amostra em todo o mundo (CHEN et al., 2013). No Brasil, os primeiros casos de resistência 

intermediária foram descritos em 2001 (OLIVEIRA et al., 2001). No entanto, o surgimento de 

cepas mais resistentes parece ser um fenônemo global (CHEN et al., 2013). 

 

 

 

2.2.4 - CA-MRSA – Community-associated S. aureus ou S. aureus resistente à meticilina 

associado à comunidade 

 Na década de 1980, MRSA era limitado à rede hospitalar dos grandes centros 

urbanos, com taxas de colonização entre 5 a 10%. Centros menores, na periferia, eram 

praticamente livres, com taxas de colonização abaixo de 5%. Na década de 1990, essas taxas 

em pequenos centros hospitalares chegaram a 20% e dobraram nos grandes centros urbanos. 

Dados do National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) demonstram que essas taxas 

vêm aumentando progressivamente, com prevalência em unidades de terapia intensiva em 

torno de 50% em 1998. A prevalência de MRSA em rede hospitalar nos EUA chegou a 50% 

em 2001. Como não existe um sistema de vigilância sistemática para ambiente comunitário, a 

real prevalência não pode ser determinada. Um estudo em pacientes hospitalares demonstra 

que mais de 40% das infecções por MRSA em adultos foi adquirida antes da admissão 

hospitalar (LAYTON et al., 1995). Os pacientes não apresentavam fatores de risco conhecidos 

para infecção por MRSA, corroborando a hipótese de que as taxas na comunidade vêm 

aumentando. 

 Recentes publicações demonstram pacientes infectados por MRSA sem nenhum fator 

predisponente como contato com rede hospitalar, uso recente de antimicrobianos, 

procedimento cirúrgico prévio dentre outros (GESUALDO et al., 2013; BRAGA et al., 2014).  

Um estudo em Chicago demonstrou que 40% das crianças colonizadas por MRSA não 

apresentavam fatores de risco conhecidos para tal colonização (não estiveram em ambiente 

hospitalar, nenhum membro da família era trabalhador de rede hospitalar e/ou não havia uso 
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prévio de antimicrobiano nos últimos dois anos) sugerindo uma contaminação em ambiente 

comunitário. As cepas foram analisadas geneticamente e se mostraram distintas das cepas da 

rede hospitalar (HEROLD et al., 1998). 

 A morte de quatro crianças em 1999 na área rural de Minessota e Dakota nos USA, 

causada por infecções por CA-MRSA, trouxe o problema para uma importância nacional nos 

EUA. As infecções foram causadas por cepas sensíveis a diversos antimicrobianos exceto 

beta-lactâmicos. A análise por PFGE demonstrou cepas geneticamente distintas do padrão 

nosocomial visto comumente na região (MMWR, 1999). 

 Os relatos de colonização e infecção por MRSA em crianças evidencia que, assim 

como as cepas produtoras de penicilinase há 50 anos, tal patógeno ganhou suporte no 

ambiente comunitário emergindo como agente etiológico importante nos pacientes fora do 

ambiente hospitalar. Baseado na experiência nas cepas produtoras de penicilinase, as cepas de 

MRSA já atingiram a taxa de 25% e tenderão a aumentar nos próximos anos. 

 A origem das cepas de CA-MRSA é controversa, porém uma possibilidade é que 

sejam descendentes das cepas relacionadas à assistência à saúde. No entanto, podem ter 

passado por profundas mudanças em sua estrutura genética e perderam sua resistência a 

múltiplos antimicrobianos. Outra possibilidade é que tenham surgido da transferência 

horizontal do gene de resistência para cepas receptoras susceptíveis. No caso da resistência 

penicilinase-mediada, a disseminação de cepas do hospital via transmissão horizontal dos 

genes de resistência, parece ter contribuído para a emergência das cepas penicilinase-

resistentes na comunidade. Tal resistência, codificada pelo plasmídeo bacteriano, pode ser 

transferida por transdução ou conjugação. Tal fato justifica a presença de cepas geneticamente 

diversas e policlonais (KREISWIRTH et al., 1993). 

No entanto, diferentemente do mecanismo de produção de penicilinase, a resistência à 

metilicina é determinada pelo gene de resistência (MEC) codificado pelo cromossomo 

bacteriano. Presume-se que a transferência horizontal do gene mec seja muito rara. O 

mecanismo pelo qual o gene de resistência tenha se mobilizado ou transferido não é 

completamente entendido até os dias atuais. Um trabalho publicado em 2000 (KATAYAMA 

et al., 2000) identificou dois genes, ccrAB (cassete cromossomo recombinase A e B) que são 

homólogos a DNA recombinases da família invertase-resolvase e podem mobilizar mec gene. 

O aumento das cepas associadas à comunidade pode possivelmente ter surgido de uma 

transferência do mec gene de um doador hospitalar para um receptor susceptível 

(CHAMBERS, 2001; DEURENBERG et al., 2007). Maiores estudos são necessários para 

esclarecer se as cepas comunitárias são ancestrais ou cepas independentes. 
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Independentemente de sua origem, a emergência de cepas na comunidade torna-se uma 

ameaça com grandes implicações clínicas: falhas terapêuticas acompanhadas de complicações 

ou morte podem ser resultado da escolha do antimicrobiano inadequado. O manejo dessas 

infecções pode se tornar mais difícil e o tratamento mais dispendioso, requerendo melhor 

planejamento das unidades e profissionais de saúde. 

 A resistência à penicilina, meticilina ou vancomicina é uma consequência inevitável 

de uma pressão seletiva a uma exposição ao antimicrobiano. Torna-se essencial minimizar a 

pressão seletiva dos antimicrobianos para controlar a emergência de cepas resistentes no 

ambiente hospitalar e comunitário.   

As principais diferenças entre o CA-MRSA e HA-MRSA são demonstradas no 

quadro3. 
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QUADRO 3 - CARACTERÍSTICAS DE Staphylococcus aureus RELACIONADO À ASSISTÊNCIA 

À SAÚDE (HA-MRSA) E ASSOCIADO À COMUNIDADE (CA-MRSA). 

Característica HA-MRSA CA-MRSA 

Época de  

descobrimento 

 

1961. Década de 1980. 

População em  

risco 

Pacientes com hospitalização 

prévia, infecções cirúrgicas, internação 

prolongada, diálise, cateteres 

permanentes, unidades de terapia 

intensiva. 

Crianças e adultos jovens, 

moradores de rua, atletas, recrutas, 

presidiários, índios nativos dos Estados 

Unidos, moradores das ilhas do Pacífico, 

crianças que frequentam creches. 

 

Principais  

síndromes  

clínicas 

 

Bacteremia, pneumonia 

adquirida em hospital, pneumonia 

associada à ventilação mecânica, 

infecções por cateter ou prótese. 

 

Infecção de pele e partes moles, 

pneumonia necrosante, bacteriemia, 

osteomielite. 

 

Perfil de  

resistência a  

antimicrobianos 

 

Multirresistente, incluindo ß-

lactâmicos, macrolídeos, 

sulfametoxazol-trimetoprim, 

lincosamidas, tetraciclinas, 

rifampicina, quinolonas. Resistência 

aos glicopeptídeos em ascensão. 

 

Resistente a ß-lactâmicos. 

Sensibilidade variável aos macrolídeos, 

sulfametoxazol-trimetoprim, tetraciclinas 

e lincosamidas. 

 

Tipo de  

SCCmec  

associado aos  

clones que  

causam  

infecção 

 

 

 

Tipos I, II e III. 

 

 

 

Tipos IV e V. 

 

Expressão de  

PVL 

 

Incomum. 

 

Comum. 

FONTE: Adaptado de RODRÍGUEZ-NORIEGA et al, 2010 
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2.2.4.1- Tipos de SCCmec encontrados no CA-MRSA 

 

Os clones de CA-MRSA apresentam, em sua maioria, o SCCmec tipo IV ou, 

eventualmente, o SCCmec tipo V (ITO et al., 2004), ao passo que as cepas hospitalares 

geralmente apresentam os SCCmec tipos II e III (ITO et al., 2012). Os SCCmec tipos IV e V 

possuem menor tamanho, transmitem-se mais facilmente e portam menor quantidade de genes 

de resistência. 

 

2.2.4.2 - Fatores de virulência associados ao CA-MRSA  

 

Leucocidina de Panton-Valentine (PVL) 

 

Inicialmente, Panton e Valentine, detectaram uma toxina presente em abscessos 

cutâneos graves (PANTON & VALENTINE, 1932). Posteriormente, demonstrou-se a 

produção de tais toxinas por clones altamente virulentos e que se tornaram endêmicos nos 

EUA (CHAMBERS & DELEO, 2009). 

A PVL é composta de duas subunidades lukS-PV e lukF-PV,  que são codificadas pelo 

prófago horizontalmente adquirido (CHAMBERS & DELEO, 2009). Está relacionada à 

formação de poros nas membranas dos neutrófilos polimorfonucleares e fagócitos, 

provocando a destruição destas células e a necrose tecidual. Em concentrações elevadas, a 

PVL provoca a lise celular, degranulação dos neutrófilos e resposta inflamatória exagerada. 

Sua presença está relacionada a infecções cutâneas graves, como fasciite necrosante e com 

pneumonias graves evoluindo com necrose hemorrágica (VANDENESCH et al., 2003; 

BOYLE-VAVRA et al., 2007; DIEP et al., 2010). No entanto, raramente é encontrada em 

amostras de CA-MRSA associadas à colonização nasal assintomática (BOYLE-VAVRA et 

al., 2005). 

 

2.3 - MRSA e Dermatologia  

 A prevalência de colonização e infecção por MRSA é muito variável, dependendo da 

localização da população estudada. Um estudo de meta-análise de 2013 estimou a prevalência 

global de colonização nasal por MRSA em crianças e analisou a estrutura genética mais 

encontrada, chegando a 2,7% de colonização por MRSA (GESUALDO et al., 2013). A 

tipagem genética para SCCmec mais comumente encontrada foi a tipo IV. No entanto o 

aumento considerável de infecções por CA-MRSA parece ser um fenômeno global, 
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demonstrado em diversos estudos em diferentes continentes. Em 2000, alguns estudos 

demonstraram uma prevalência em torno de 19%, aumentando para 62,4% em 2003 

(PURCELL et al., 2005). Alguns estudos chegam a apontar para prevalência de 53% de S. 

aureus resistente à meticilina (COHEN & KURZROCK, 2004). 

 As manifestações clínicas mais comuns são as infecções cutâneas ou do tecido 

subcutâneo. As lesões cutâneas podem variar desde lesões sem gravidade até choque séptico. 

Os abscessos e as furunculoses são as lesões mais relatadas, porém também são descritos 

celulite, pápulas ou nódulos, placas com crostas (impetigo) ou ainda a associação de mais de 

uma lesão (PURCELL et al., 2005; COHEN et al., 2006).  

 As infecções cutâneas por CA-MRSA ocorrem após a colonização cutânea ou nasal 

do hospedeiro. Provavelmente as bactérias CA-MRSA possuem características de virulência 

como maior aderência, maior resistência e a exotoxina Leucocidina Panton-Valentine (PVL), 

que permitem que elas prevaleçam sobre as bactérias comensais (BOYLE-VAVRA & 

DAUM, 2007). A exotoxina Leucocidina Panton-Valentine (PVL) é letal para neutrófilos e 

causa necrose celular, havendo predileção pela pele e tecido subcutâneo (PANTON & 

VALENTINE, 1932). 

 Alguns estudos demonstram que crianças com colonização nasal para MRSA quando 

comparadas às crianças colonizadas pelo S. aureus sensível à meticilina (MSSA) apresentam 

um risco quatro vezes maior de evolução para infecção invasiva por este mesmo patógeno 

(PEACOCK et al., 2003; SAFDAR & BRADLEY, 2008). Além disso, crianças com 

dermatites crônicas como a dermatite atópica que apresentavam sinais clínicos de infecção 

bacteriana cutânea foram submetidas à descolonização nasal, apresentando melhora de sua 

doença de base (ARKADIS & BIEBER, 2006; HUANG et al., 2009). Crianças com dermatite 

atópica e infecção cutânea bacteriana apresentam taxas de colonização por S. aureus em torno 

de 80% quando comparados à população saudável controle, variando de 2 a 25% (SUH et al., 

2008).  

 

 

2.3.1- Dermatite atópica 

   

 Dermatite atópica é uma dermatose prevalente, especialmente em crianças. 

Caracteriza-se por um processo crônico, inflamatório e pruriginoso com períodos de 

exacerbações.  Sua prevalência vem aumentando nas últimas décadas, com estimativa de 10 a 

20% em crianças e 3% nos adultos (KAPOOR et al., 2008). 
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 Defeitos na barreira cutânea foram demonstrados exercendo um papel central na 

patogênese da doença. Disfunções nas proteínas da barreira cutânea como filagrina, claudina 

1 e 4, e componentes do sistema imune inato nos pacientes com dermatite atópica contribuem 

com o fenótipo de xerose, inflamação e susceptibilidade a infecções. 

 Filagrina é uma proteína originada da pró-filagrina produzida pelos queratinócitos. 

Derivados da hidrólise da filagrina têm efeitos inibitórios sobre o crescimento do S. aureus 

(MIAJLOVIC et al., 2010). Mudanças nas proteínas de barreira cutânea, como diminuição da 

expressão da filagrina, mutação com perda da função, do gene da filagrina (FLG), assim como 

encontrada na ictiose vulgar, têm sido descritas na dermatite atópica (THYSSEN et al., 2014).  

 Além disso, as “Tight junctions” formam um complexo de proteínas transmembrana 

e intracelular encontradas na camada granular da pele normal e sua expressão diminui com a 

injúria tecidual. Trata-se de estruturas essenciais para a diferenciação e a queratinização das 

células da epiderme. Tem papel importante na permeabilidade seletiva epidérmica, 

controlando o fluxo de substâncias como hormônios, citocinas e eletrólitos, funcionando 

como “pontes”. A redução da expressão de uma importante proteína denominada claudina 1 

aumenta a chance de infecções virais (herpes 1) em pacientes com dermatite atópica (DE 

BENEDETTO et al., 2011). 

 O arsenal de receptores de reconhecimento de padrões (PRR – pattern recognition 

receptores) engloba os toll like receptors (TLR), NLR (Nucleotide-binding-oligomerization 

domain-containing protein ou NOD receptors), CLR (Receptor Lecitina tipo C) entre outros. 

Os TLR são proteínas transmembrana que funcionam como receptores inatos. São expressos 

por células do sistema imune como macrófagos e células NK (Natural killer cells) assim como 

células do sistema imune adaptativo (linfócitos T e B). A ativação de tais receptores estimula 

a liberação de citocinas pró-inflamatórias modulando a resposta imune contra patógenos como 

S. aureus e outros (KUO et al., 2013; SKABYTSKA et al., 2016). Mudanças na expressão do 

gene de um receptor, o NLRP1, foram associadas à gravidade da dermatite atópica. A 

alteração na expressão do NLRP3 pode explicar parcialmente como a colonização cutânea e a 

infecção por S. aureus podem contribuir para a inflamação cutânea crônica da dermatite 

atópica (GRYGORYEV et al., 2010; NIEBUHR et al., 2014). 

 Os receptores CLRs contêm um domínio lecitina C-type que reconhece moléculas de 

açúcar presente nos micro-organismos. Um receptor CLR associado ao queratinócito 

(KACL), expresso por queratinócitos humanos é o mais estudado desse grupo. Ele ativa a 

atividade citolítica das células NK e pacientes atópicos apresentam defeitos na citotoxicidade 
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das células NK. No entanto, a correlação direta entre tais receptores e a dermatite atópica 

ainda não foi descrita (LUCI et al., 2012).  

 Peptídeos antimicrobianos exercem papel importante no sistema imune inato da pele, 

funcionando como antimicrobianos endógenos. Catelicidinas e beta-defensinas são os grupos 

mais estudados e a redução da expressão e secreção desses peptídeos aumenta a 

susceptibilidade a infecções cutâneas por vírus, bactérias e fungos nos pacientes com 

dermatite atópica (NAKATSUJI et al., 2012). 

 Além disso, vale ressaltar que existe um grande grupo de micro-organismos que 

colonizam a pele. Mais do que meros habitantes passivos, interagem com o hospedeiro, 

influenciando a resposta imune inata. Estudos demonstraram que existe uma pobre 

diversidade bacteriana nas lesões ativas de dermatite atópica, com predominância do S. 

aureus. Quando os pacientes estão recuperados das lesões, a colonização bacteriana é 

parcialmente revertida. O número de bactérias comensais (Staphylococcus epidermidis) tende 

a aumentar durante as exacerbações da doença, sugerindo um mecanismo compensatório para 

controlar o S. aureus. Pequenas moléculas secretadas pelo S. epidermidis aumentam a 

expressão de beta-defensinas pelos queratinócitos via TLR-2. A microbiota cutânea é alterada 

nos pacientes com dermatite atópica por fatores endógenos como a mutação da filagrina ou 

estímulos exógenos como uso de sabões, corticoides tópicos e antibióticos, culminando com 

respostas imunes não efetivas do hospedeiro aos alérgenos, patógenos ou agressão tecidual 

(figura 3), (LAI et al., 2009; KUO et al., 2013). O esquema imunológico da progressão da 

dermatite atópica está ilustrado na figura 2.  
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Figura2: Esquema imunológico da progressão da dermatite atópica 

Fonte: J Allergy Clin Immunol 2006 Jul; 118(1):152-69.

 

Esquema imunológico da progressão da dermatite atópica.  

 LC: células de Langerhans    MC: mastócitos   TSLP: protein tímica stromal humana; MO, monócito 

Ag, antigeno; SAg, superantigeno;  AICD, ativador de células apoptóticas; CLA, antígeno de linfócito cutâneo 

Fonte: J Allergy Clin Immunol 2000;105:860-76. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16815151
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Figura 3: Resposta imunológica dos queratinócitos ativados pela exposição aos 

alérgenos, proteínas bacterianas ou lesão mecânica.  

Fonte: BRANDT et al., 2011.

 

 

Esquema representa Th2 citocinas na DA. Queratinócitos são ativados pela exposição aos alérgenos, proteínas bacterianas ou 

lesão mecânica. Uma defesa epidérmica de barreira diminui a expressão de proteínas. Ativação de queratinocitos secretam TSLP,  IL-25, e 

IL-33 que vão acionar os mastócitos e células apresentadoras de antígenos (dendritic cells or Langerhans cells (LC)). Ativação de mastócitos 

secreta várias toxinas como as Th2 cytokines. As células dendríticas sinalizam Th2 polarização e secreção de IL-4, IL-5, IL-13, IL-31, e IL-

10. As th2 citocinas podem causar prurido epidérmico, sensibilização, inflamação, diminuição de peptídeos antimicrobianos (AMPs), 

redução da expressão de filagrinas, loricrinas, involucrinas. O papel da IL-10 na dermatite atópica permanece controverso.  
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3-OBJETIVOS 

 

3.1- GERAL 

 Analisar a prevalência de colonização nasal e infecção cutânea por Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina associado à comunidade em crianças e adolescentes no 

ambulatório de dermatologia pediátrica 

 

3.2- ESPECÍFICOS 

 

a) Avaliar  fatores associados à colonização nasal e infecção em crianças e 

adolescentes  

b) Avaliar a colonização por Staphylococcus aureus na principal dermatose crônica 

(dermatite atópica) 

c) Comparar o perfil genotípico das cepas de Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina identificadas nesses pacientes, em amostras de colonização nasal e de 

infecção cutânea. 

 

 

 

 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - METODOLOGIA 

 4.1 – DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de estudo de corte transversal. 

 

4.2 - LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

4.2.1 – Ambiente e período do estudo 

 

O estudo foi realizado entre março e julho de 2015 no Ambulatório de Dermatologia 

Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense e em 

duas clínicas privadas (CLIPE - Clínica Pediátrica - e Consultórios Lemos Cunha) no 

município de Niterói-RJ. 

 

4.2.2 – População do estudo e recrutamento dos indivíduos 

Foram selecionadas crianças e adolescentes na faixa etária de zero a 19 anos. As 

crianças e os seus responsáveis legais foram convidados a participar do projeto no momento 

da chegada à consulta. As amostras foram obtidas por conveniência de acordo com a livre 

entrada no ambulatório no período do estudo.  

 

4.2.3 – Análise laboratorial 

 Os testes microbiológicos (fenotípicos) e moleculares (genotípicos) foram 

desenvolvidos no Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biotecnologia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) - Laboratório Universitário Rodolpho Albino (LURA). 
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4.3 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO ESTUDO 

 Idade de zero a 19 anos 

 Atendimento com afecção dermatológica em hospital público ou clínica 

privada participante do estudo no referido período da pesquisa 

 

 

4.4 – CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO NO ESTUDO 

 Uso de antibiótico oral no momento da consulta 

 Não concluir as etapas do estudo como responder ao questionário ou coleta das 

amostras.  

 

 

4.5 - COLETA DE DADOS 

 

 Após o convite para participarem da pesquisa, os responsáveis pelos participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE- apêndice 1) e então passaram 

para a entrevista e coleta dos suabes. Os participantes de 7-18 anos de idade assinaram o 

termo de assentimento antes da sua inclusão no estudo. Foi elaborado Elaborou-se 

previamente um questionário objetivando coletar dados clínicos e epidemiológicos dos 

participantes. Tal questionário encontra-se no apêndice 2. A entrada dos dados foi realizada 

pelo sistema de coleta mobile de dados, Magpi (www.magpi.com), que se constitui em um 

aplicativo e-móvel de saúde apoiado pela Organização Mundial de Saúde para a coleta de 

dados no trabalho de campo. Esse aplicativo foi utilizado para a coleta de dados nas 

entrevistas com os responsáveis legais das crianças durante a consulta.  Tal ferramenta 

permite que o investigador desenvolva um e-questionário, que é baixado para um aparelho 

móvel (celular, tablet, laptop) e o entrevistador pode entrar com os dados diretamente no 

aparelho durante a entrevista, o que evita a necessidade de entrada posterior desses dados. 

Uma vantagem desta metodologia de coleta de dados é que, como os dados já são 

digitalizados, isso melhora consideravelmente a qualidade dos mesmos. 

 

http://www.magpi.com/
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4.6 – ISOLAMENTO, IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA E DETECÇÃO DE MRSA 

 

 Foram coletados suabes nasais de todos os participantes por rotação de suabe seco e 

estéril nos vestíbulos nasais anteriores de ambas as narinas. Tais suabes foram coletados de 

lesão cutânea quando os pacientes apresentavam alguma lesão suspeita de infecção 

bacteriana. Todos os suabes foram encaminhados para análise laboratorial em até 6 horas após 

a coleta do material. Testes de caracterização da espécie S. aureus foram realizados, 

posteriormente confirmados pela caracterização molecular pelo geneSA442 e por 

espectrometria de massa pelo método de maldi-tof (MARTINEAU et al., 1998; BERNARDO 

et al., 2002). Este material foi semeado em meio ágar manitol salgado, o qual foi incubado a 

37C por 24 horas. Este meio foi preparadofeito misturando-se 111g de BBL
® 

Mannitol Salt 

Agar (Becton, Dickinson and Company) em um litro de água milliQ. Esta mistura foi 

aquecida com frequente agitação e fervida por um minuto, até que o pó se dissolvesse 

completamente. Em seguida, a mistura foi autoclavada a 121°C por 15 minutos e após 

resfriada, sendo distribuída em placas de petri estéreis descartáveis.  

 Típicas colônias de S. aureus foram submetidas ao teste de catalase e também ao teste 

de coagulase, com kit Coagu-plasma® da Laborclin, para confirmação desta espécie de 

bactéria.  

 Todas as amostras de S. aureus foram testadas por disco difusão em oxacilina (1 µg) 

para caracterização da susceptibilidade a antimicrobianos. Os frascos contendo os discos de 

papel, para o teste de sensibilidade, foram armazenados resfriados à temperatura de 8ºC ou 

menos e retirados da geladeira uma hora antes da realização da técnica, a fim de minimizar a 

condensação quando o ar quente entrasse em contato com disco, seguindo a norma global 

consensual do CLSI (CLSI, 2015).  

 Na análise fenotípica, testou-se os seguintes antimicrobianos: ciprofloxacina (5 μg), 

cloranfenicol (30 μg), clindamicina (2 μg), eritromicina (15 μg), nitrofurantoína (300 μg), 

gentamicina (10 μg), cefoxitina (30 μg), rifampicina (5 μg), sulfametoxazol-trimetroprim 

(23,75 μg/ 1,25 μg), tetraciclina (30 μg), penicilina (10U) e vancomicina (30 μg). As cepas 

foram classificadas como MRSA quando apresentaram resistência a três ou mais classes de 

antimicrobianos.  
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Após o período de incubação, os halos de inibição de crescimento foram medidos com 

o auxílio de uma régua e comparados com a tabela fornecida pelo CLSI 2015 

(ROZENBAUM et al. 2009; CLSI, 2015). A listagem dos antimicrobianos utilizados, as suas 

respectivas concentrações e as doses por disco, o diâmetro do halo de inibição de crescimento 

microbiano em milímetros e o padrão de interpretação estão demonstrados no quadro 4. 

Tais amostras foram armazenadas em infusão de cérebro e coração (BHI, Brain Heart 

Infusion) na concentração de 37% (p/v), acrescido de 15% (v/v) de glicerol e mantidas a - 

4ºC. A cepa utilizada como controle de qualidade foi a Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
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QUADRO 4- LISTAGEM DOS ANTIMICROBIANOS TESTADOS, SUAS 

RESPECTIVAS CONCENTRAÇÕES/ DOSES POR DISCO, DIÂMETRO DO HALO DE 

INIBIÇÃO DE CRESCIMENTO MICROBIANO EM MILÍMETROS E PADRÃO DE 

INTERPRETAÇÃO.    

 

Antimicrobiano Concentração 

dose/disco 

 

Susceptível Resistência  

Intermediaria 

Resistente 

Ciprofloxacina  5 μg  ≥ 21  16 –20  ≤ 15  

Cloranfenicol  30 μg  ≥ 18  13 –17  ≤ 12  

Clindamicina  2 μg  ≥ 21  15 –20  ≤ 14  

Eritromicina  15 μg  ≥ 23  14 –22  ≤ 13  

Nitrofurantoína  300 μg  ≥ 17  15 –16  ≤ 14  

Gentamicina  10 μg  ≥ 15  13 –14  ≤ 12  

Cefoxitina  30 μg  ≥ 22  - ≤ 21  

Rifampicina  5 μg  ≥ 20  17 –19  ≤ 16  

Sulfametoxazol- 

trimetoprim  

23,75 μg  

1,25 μg  

≥ 16  11 –15  ≤ 10  

Tetraciclina  30 μg  ≥ 19  15-18  ≤ 14  

Penicilina  10 U  ≥ 29  - ≤ 28  

Vancomicina 30 μg Formação de 

halo MIC ≥ 32 μg/ml 

 -  Formação 

de halo MIC ≤ 32 

μg/ml 

Fonte: Adaptado do Clinical and Laboratory Standards Institute (2015). 
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4.7 - EXTRAÇÃO DO DNA BACTERIANO 

 

 A extração do DNA bacteriano foi realizadafeita por lise térmica, com utilização de 

água miliQ, sem uso de enzimas. Uma média de 15 colônias, em 1mL de água estéril, foram 

agitadas em vórtex vigorosamente para ressuspender as células e, em seguida, foram 

centrifugadas a 10.000 RPM durante cinco minutos. Após, o sobrenadante foi descartado e 

adicionado mais 1mL de água estéril, que foi misturado com vórtex para que 100uL desta 

suspensão celular fosse pipetada em um novo tubo contendo 400uL de água estéril. Esta 

suspensão celular diluída 1:5 foi aquecida por 15 minutos em banho-maria a 100ºC, 

centrifugada a 12.000 RPM por cinco minutos, para coletar o resto celular, e então o DNA 

sobrenadante foi transferido para um novo tubo de microcentrífuga de 1,5 mL. 

 

 

4.8 - TESTE MOLECULAR CONFIRMATÓRIO DE RESISTÊNCIA À 

METICILINA E DETECÇÃO DOS GENES DA LEUCOCIDINA DE PANTON-

VALENTINE  

 

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

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

recomendação do CLSI de 2015, e todas as amostras que apresentaram o gene mecA foram 

classificadas como MRSA (BERNARDO et al., 2002). 

 A pesquisa dos genes lukS-PV
 
e lukF-PV, que são responsáveis pela codificação do 

fator de virulência PVL (Panton-Valentine
 
leucocidin), também foi feita por PCR em todas as 

amostras identificadas como MRSA. Das amostras resistentes, foi realizada a genotipagem do 

cassete cromossômico estafilocócico (SCCmec, staphylococcus cassette chromosome mec), 

por PCR multiplex. 

 

4.9- DETERMINAÇÃO DO TIPO ESTRUTURAL DO CASSETE 

CROMOSSÔMICO ESTAFILOCÓCICO MEC 
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 A presença do gene de resistência mecA, assim como os genes da toxina PVL, foram 

verificados por PCR em todos os isolados de S. aureus.  

  O PCR foi feito utilizando uma mistura (mix) com 19uL água miliQ; 2,5uL de 

tampão Taq polimerase; 0,5uL de cloreto de magnésio (MgCl2); 0,25uL soro-bovina-

albumina (BSA, Bovine Serum Albumin); 2u de deoxinucleosideo trifosfato (DNTPs); 0,25μl 

de cada primer, de acordo com os genes que se deseja pesquisar; 0,3 ul de taq polimerase e 

1ul de DNA da amostra. Esta mistura foi colocada no termociclador PTC-100
®
, Bio-Rad, e o 

produto foi analisado em eletroforese em gel de agarose submetido à voltagem. Em seguida, o 

gel foi corado com brometo de etídio e revelado sob luz UV para leitura das bandas e 

determinação dos genes. 

 

4.10 – CÁLCULO DO TAMANHO DA AMOSTRA E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

  As amostras foram obtidas por conveniência de acordo com a livre entrada no 

ambulatório no período de março a julho de 2015.  O tamanho da amostra estimado foi 

baseado na média de atendimentos dermatológicos na faixa etária de interesse nesse período. 

 Para a análise estatística, foi utilizado um software livre R, versão 3.3.1.O teste exato 

de Fisher foi usado para avaliar a associação entre as variáveis categóricas (tabela 2).  Para as 

associações significativas individualmente para colonização por S. aureus e MRSA foi 

calculada a razão de chances bruta. Para as associações de variáveis consideradas desfechos e 

aquelas que poderiam influenciá-las de forma significativa foi ajustado um modelo de 

regressão logística para estimar as associações conjuntas através de razões de chance 

suavizadas. Foi usado um nível de significância de 0,05. Os resultados foram apresentados em 

odds ratios (OR) com intervalo de confiança a 95%. Todas as variáveis com p valores <0,20 

na análise bivariada foram incluídas em um modelo de análise de regressão logística. Após 

análise final, p valores <0,05 foram considerados significativos. 
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5 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

Responsáveis ou representantes legais dos pacientes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido – TCLE (Apêndice 1) concordando em participar do estudo.  

Para as crianças de 7-10 anos e os adolescentes de 11-18 anos, foi oferecido e assinado o 

termo de assentimento antes de realizar os procedimentos do estudo (Apêndice 1.2).  

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

Universitário Antônio Pedro em 06/03/2015 (CAAE: 40184414.1.0000.5243), estando 

anexada a este projeto a cópia do parecer (Anexo 1). 
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6- RESULTADOS 

 

 Foram incluídos 230 participantes no estudo, sendo coletados suabes nasais de todos 

eles. Suabes de lesões cutâneas foram coletados em 40 pacientes. Não houve nenhuma recusa 

em participar do estudo. Houve 2 perdas por resultados laboratoriais inconclusivos, portanto a 

amostra final se constituiu de 228 participantes. 

A mediana de idade foi 10 anos (idade mínima de 3 meses e máxima de 19 anos); 

54,4% eram do sexo masculino e 60,5% procedentes da rede privada. A prevalência de 

colonização nasal para S. aureus e MRSA foi de 123/228 (53,9%) e 20/228 (8,8%) 

respectivamente (gráfico 1). As prevalências de infecção cutânea por S. aureus e MRSA 

foram de 16/40 (40%) e 6/40 (15%) respectivamente (gráfico 2).  Nos pacientes com 

dermatite atópica, as taxas de colonização nasal para S. aureus e MRSA foram de 

respectivamente 20/30 (66,6%) e 6/30 (20%), (gráfico 3).  

Não houve diferença significativa entre pacientes da rede privada e pública quanto a 

colonização por S. aureus ou MRSA (gráfico 4)  

Pacientes em uso de imunossupressor apresentaram taxa de colonização nasal para S. 

aureus de 68% e de 21% para MRSA (gráfico 5). 
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GRAFICO 1- RESULTADO DA COLONIZAÇÃO NASAL POR S. AUREUS E 

 MRSA. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2- RESULTADO DE INFECÇÃO CUTÂNEA POR S. AUREUS E MRSA 
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GRÁFICO 3- RESULTADO DE COLONIZAÇÃO NASAL POR S. AUREUS E 

 MRSA NA DERMATITE ATÓPICA. 

 

 

 

 

GRÁFICO 4- RESULTADO DE COLONIZAÇÃO NASAL POR S. AUREUS E 

MRSA NA REDE PÚBLICA E PRIVADA 
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GRÁFICO 5- RESULTADO DE COLONIZAÇÃO NASAL POR S. AUREUS E 

 MRSA NOS PACIENTES EM USO DE IMUNOSSUPRESSOR ORAL. 
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As principais dermatoses crônicas apresentadas foram dermatite atópica (41%), 

psoríase (8%), vitiligo (6%), pitríase liquenóide crônica (6%) e, líquen plano (1%).  Trinta e 

oito por cento apresentavam  dermatoses crônicas que não foram classificadas. (gráfico 6). 

 

 

 

GRÁFICO 6- RESULTADO DAS PRINCIPAIS DERMATOSES CRÔNICAS 

 ENCONTRADAS. 

 

 

 

 

 

As características clínicas e sociodemográficas estão apresentadas na tabela 1. A 

análise dos possíveis fatores associados à colonização nasal para S. aureus e MRSA está 

exposta na tabela 2. O uso prévio de antibiótico nos últimos seis meses apresentou p valor 

menor que 0,2 (tabela 2), porém não se mostrando significativo após análise de regressão 

logística.  
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TABELA 1 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

EPIDEMIOLÓGICAS E CLÍNICAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO 

DE DERMATOLOGIA NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 2015 (N=228) 

 

 

 

 

 

 

Característica  N (%) 

 

Sexo Masculino 124 (54,4) 

 

Idade em anos Mediana (idades mínima e máxima) 

 

10 (3meses-19 anos) 

   Etnia Branca 

Parda 

Negro 

 

112 (49) 

90 (40) 

25 (11) 

 

   Local de atendimento Privado 

Público 

 

138 (60,5) 

90 (39,5) 

 

Internação nos últimos 

 12 meses 

Sim 

Não 

 

19 (8,3) 

209 (91,7) 

Dermatoses crônicas (%)                        Dermatite atópica 

Psoríase 

Vitiligo 

Pitiríase liquenoide 

Líquen plano 

Outras  

Ausente  

 

30 (14) 

6 (2,6) 

4 (1,7) 

4 (1,7) 

1 (0,4) 

28 (12,2) 

155 (68) 

 

Uso regular de imunossupressor 

 

Sim 

Não 

 

 

19 (8,3) 

209 (91,7) 

 

Uso de antibiótico nos últimos 6 meses 

 

Sim 

Não 

 

85 (37,2) 

143 (62,8) 

 

Prática de esporte 

 

Sim 

Não 

 

 

73 (32) 

155 (68) 

 

Renda familiar mensal 

(em salários mínimos) 

Menos de 2  

Entre 2-4  

Entre 4-6 

32 (14) 

93 (40,7) 

38 (16,6) 

 

 

 

Grau de instrução dos                    

 pais ou cuidadores.                                    

Acima de 6 

Não informado 

 

Analfabeto 

Primeiro grau completo 

Segundo grau completo 

Terceiro grau completo 

Pós-graduação 

Não informado 

63 (27,6) 

2 (1,1) 

 

1 (0,4) 

41 (17,9) 

82 (35,9) 

98 (42,9) 

5 (2,2) 

1 (0,7) 

   

Infecção cutânea no momento da consulta Sim 

Não 

40 (17,6) 

188 (82,4) 
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TABELA 2: ANÁLISE BIVARIADA ENTRE CARACTERÍSTICAS  

 CLÍNICAS/EPIDEMIOLÓOGICAS E COLONIZAÇÃO NASAL POR S. AUREUS E MRSA. 

 

 Número de participantes por grupo (%) 

Características estudadas S. aureus  MRSA 

 

 

Sexo: 
Fem  

Masc  

Sim (n=123)  Não (n=105)                     

p valor 

Sim (n=20)   Não (n=103)         

p valor 

 
53 (43,1)            51 (48.5) 

70 (56.9)            54 (51.4)  

 0,487 

 
8 (40,0)            45 (43,6) 

12 (60,0)           58 (56,4)            

0,656 

Etnia: 

Branco 

Pardo 
Negro 

 

59 (47,9)          54 (51,4) 

50 (40,6)          40 (38) 
14 (11,5)          11 (10,6)  

 0,872 

 

10 (50,0)          49 (47,5) 

7 (35,0)            43 (52,5) 
3 (15,0)            0 (0)                      

0,683 

Local de atendimento: 

Público 

Privado 

 

48 (39,0)              41 (39,0) 

75  (61,0)             64 (61,0)                           

 1 

 

9 (45)            39 (37,8) 

11 (55)          64 (62,2)              

 0,401 

Uso prévio de ATB: 

Sim  
Não 

 

 

40 (32,5)               45 (42,9) 
83 (67,5)               60 (57,1)                            

0,141 

 

9 (45)            31 (30) 
11 (55)          72 (70)               

0,108 

Internação prévia:  

Sim 

Não 
 

 

10 (8,2)               9 (8,5)  

113 (91,8)          96 (91,5)                          
 1 

 

3 (15)            7 (6,7) 

17 (85)          96 (93,3)               
0.299 

Dermatose crônica: 
Sim 

Não 

 

 
44(35,7)            29(27,6) 

79 (64,3)           76(72,4)                          

0,240 

 
8 (40)            36 (34,9) 

12 (60)          67 (65,1)               

0,900 

Imunossupressor: 

Sim 

Não 
 

 

13 (10,5)            6 (5,7) 

110 (89,5)           99 (94,3)   
 0,270 

 

4 (20)            9 (8,7) 

16 (80)          94 (91,3)              
0,280 

Pratica esporte: 
Sim 

Não 

 

 
41(33,4)            32(30,4)  

82(66,6)            73(69,6)   

0.750 

 
6(30,0)            35(33,9) 

14(70,0)          68(66,1)              

0,290 

Renda familiar:  

(mensal em salários  

mínimos) 
 

Menos de 2  

Entre 2-4  

Entre 4-6  

Acima de 6 

não informado 

 

 

 

 
 

16 (13,0)              16 (15,2) 

50 (40,6)              43 (40,9) 

24 (19,5)              14 (13,4) 

31 (25,3)              32 (30,5) 

2 (1,6)                   0(0)     

 0,497 

 

 

 
 

2 (10)           14 (13,6) 

8 (40)            42 (40,7) 

4 (20)            20 (19,5) 

5 (25)            26 (25,3) 

1 (5)               1 (0,9)                  

0,402 

Grau de instrução dos  

cuidadores: 

 
Analfabeto 

Primeiro grau  

Segundo grau  

Terceiro grau  
Pós graduação 

não informado 

 

 

 

 
1 (0,8)                          0 (0) 

16 (13)                       25 (23,8) 

47(38,3)                       35 (33,4) 

56 (45,5)                      42 (40) 
2 (1,6)                          3 (2,8) 

1 (0,8)                          0 (0)  

0,207 

 

 

 
0 (0)                     1 (0,9) 

3 (15)               13 (12,7) 

7 (35)              40 (38,8) 

9 (45)              47 (45,7) 
0 (0)                    2 (1,9) 

1 (5)                 0 (0)                 

 0,398 
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As variáveis que se mostraram significativas na análise foram: colonização nasal por 

S. aureus e infecção cutânea para S. aureus, apresentando p valor de 0,0312 na análise 

simples, dado este confirmado após análise de regressão logística com p valor de 0,0181 

(tabela 3). 

 

TABELA 3: ANÁLISE DE REGRESSÃO LOGÍSTICA (p valor) 

 Infecção pele (S. aureus) Infecção pele (MRSA) 

Colonização nasal  

S.aureus 

0,0181  

OR: 6,067  

IC 95%: 1,361 - 27,049 

           - 

Colonização nasal  

MRSA 

-          0,076 

MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina, OR: odds ratio, IC 95%: intervalo de confiança 

 de 95%. 

 

 

 

 

Todas as 26 cepas de MRSA isoladas eram sensíveis à vancomicina, nitrofurantoína e 

rifampicina. Dessas, 45% eram resistentes à eritromicina, 11% a clindamicina e 7% 

resistentes aà sulfametoxazol-trimetoprim.  Na análise molecular das cepas, todas foram 

positivas para o gene espécie-especifico SA442, duas eram SCCmec tipo III, 19 eram tipo IV 

e 5 do tipo V.  Logo, 92,3% das cepas tinham tipagem para CA-MRSA.  

A detecção do gene para PVL nas cepas de MRSA foi positiva em 11/26 (42%), sendo 

5/20 (25%) nas cepas de MRSA nasais e 6/6 (100%) das cepas de MRSA coletas das 

infecções cutâneas.  
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7 – DISCUSSÃO 

 

 O estudo de colonização por S. aureus e MRSA é escasso na população pediátrica. 

Alguns estudos sugerem que a prevalência de colonização nasal por MRSA em crianças 

saudáveis seja pouco frequente (0,2-2%) (SHOPSIN et al., 2000; HUSSAIN et al., 2001; 

NAKAMURA et al., 2002). Nosso estudo detectou uma alta prevalência de colonização nasal 

para S. aureus e MRSA nos pacientes atendidos no ambulatório de dermatologia e não 

somente nos pacientes portadores de dermatoses crônicas ou imunossuprimidos, como era de 

se esperar. Além disso, não houve diferença significativa entre pacientes da rede privada e 

pública quanto a colonização por S. aureus ou MRSA ,  corroborando com a hipótese de uma 

ampla disseminação em diferentes ambientes (CREECH et al.,2005). Apesar dos esforços 

feitos para estabelecer quais são as variáveis associadas à colonização nasal por S. aureus e 

MRSA, os resultados dos estudos publicados têm sido pouco uniformes (COHEN et al 2007; 

CHEN et al 2013). 

 Um estudo prévio no mesmo município de Niterói-RJ, Braszil realizado em creches 

comunitárias demonstrou uma alta prevalência de colonização nasal para S. aureus e MRSA 

(48% e 6,2% respectivamente), sem diferenças com relação à renda familiar, ou nível de 

escolaridade materna. No entanto, creches localizadas em favelas apresentaram maiores taxas 

de S. aureus e MRSA, provavelmente pelo maior tempo de permanência das crianças na 

comunidade e por conviverem em maiores aglomerações nesse mesmo ambiente das favelas 

(BRAGA et al., 2014). Acredita-se que tal patógeno já se encontra amplamente disseminado 

em nosso meio e o fator socioeconômico não parece mais ser tão determinante, como estudos 

prévios demonstram (LEBON et al., 2008; LAMARO-CARDOSO et al., 2009).  
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Em nosso estudo, o uso de antibiótico nos últimos seis meses não se mostrou 

associado à colonização por S. aureus e MRSA. Um possível fator explicativo podessa ser o 

pequeno tamanho amostral, sendo insuficiente para conferir força aos testes estatísticos. No 

entanto, 37,2% dos pacientes tinham feito uso de antibiótico nos últimos seis meses. O uso de 

antimicrobianos é um conhecido fator associado à aquisição de MRSA, e vários estudos têm 

pesquisado essa associação. Um estudo realizado na Colômbia encontrou associação 

significativa entre colonização por S. aureus e o uso de antimicrobianos nos últimos três 

meses (REBOLLO-PEREZ et al., 2011). No entanto, o elevado número de crianças usando 

antimicrobianos e os pequenos tamanhos de amostra dificultaram, em diversos estudos, essa 

confirmação (LAMARO CARDOSO et al., 2009; PATHAK et al., 2010; LEE et al., 2011; 

GARDELLA et al., 2011; CHEN et al., 2011; HO et al, 2012). 

 Pacientes que frequentam os ambulatórios hospitalares poderiam funcionar como 

vetores desses patógenos entre ambiente hospitalar e comunidade (PURCELL et al., 2005). 

Os participantes do nosso estudo com colonização nasal para S. aureus apresentaram uma 

prevalência seis vezes maior de infecção cutânea por S. aureus na análise bivariada, dado 

confirmado na análise de regressão logística. 

 Na avaliação genética das 26 cepas de MRSA (26), 3 tipagens de Sccmec foram 

detectadas: 24 cepas foram tipo IV (19) e V (5) e apenas 2 do tipo III; 92,3% das cepas foram 

compatíveis com MRSA associado à comunidade. As duas crianças que apresentaram 

tipagem genética para SCCmec do tipo III, foram de suabes cutâneos e tinham feito uso de 

antibiótico nos últimos seis meses (cefalexina e amoxicilina-clavulanato). Ambas 

apresentavam dermatite atópica e foram atendidas na rede pública hospitalar, fato que poderia 

explicar a aquisição de clones de MRSA normalmente relacionados com o ambiente 

nosocomial. 

 Em nosso estudo, crianças com dermatite atópica apresentaram altas taxas de 

colonização nasal para S. aureus e MRSA (66,6 e 20% respectivamente). Pacientes atópicos 

possuem altas taxas de colonização por estes micro-organismos e estudos demonstram que a 

descolonização para S. aureus como soluções antissépticas ou uso de antimicrobianos parece 

melhorar o controle da doença de base (LUCI et al 2015.; SKABYTSKA  et al. 2016). 

 Quanto à avaliação do gene para PVL nas cepas de MRSA, aA detecção do referido 

gene foi positiva em 11/26 (42%), sendo 5/20 (25%) nas cepas de MRSA nasais e 6/6 (100%) 

das cepas de MRSA coletas das infecções cutâneas, fato que corrobora com dados da 

literatura, uma vez que tal gene estaria relacionado a um maior grau de virulência e maior 
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associação com as infecções pelo patógeno, como pneumonia necrosante, abscesso e 

furunculose (VANDENESCH et al., 2003).  

 Com relação à análise de susceptibilidade aos antibióticos, nosso estudo encontrou 

45% de resistência à eritromicina, 11% a clindamicina e 7% de resistência à sulfametoxazol-

trimetoprim. Vale ressaltar que, sendo a clindamicina um antibiótico comumente utilizado 

como terapia empírica para infecções suspeitas de CA-MRSA, deve-se estar alerta para 

potenciais falhas terapêuticas como resultado de resistência induzida.  

 Nosso estudo não detectou associação entre colonização nasal por S. aureus ou 

MRSA e fatores de risco previamente conhecidos. Uma possível explicação seria o fato de 

que encontramos cepas de CA-MRSA amplamente disseminadas nos diferentes ambientes 

estudados.  

O presente estudo apresenta algumas limitações, incluindo o pequeno tamanho 

amostral para cepas de MRSA. Além disso, a coleta durante 5 meses do ano (outono e 

inverno), não permitiu uma análise de sazonalidade da colonização bacteriana. No entanto, 

esse período avaliado corresponde aos meses de maiores exacerbações das dermatoses 

crônicas, como a dermatite atópica e consequentemente, maiores chances de infecção 

secundária. Ademais, a coleta seccional não permite uma análise prospectiva, excluindo, 

possivelmente, os casos de colonização intermitente. 

 Em nosso estudo, não encontramos associação significativa entre portadores de 

dermatoses crônicas ou uso de imunossupressores com colonização por S. aureus, embora a 

prevalência nesses grupos tenha sido mais alta do que nos pacientes sem essas características 

(64% e 70% respectivamente), (gráficos 3 e 5).  Pacientes com dermatite atópica 

apresentaram uma colonização nasal para S. aureus de 66,6% e para MRSA de 20%. No 

entanto a prevalência de colonização no grupo estudado em geral foi mais alta do que o 

esperado (53,9%). 
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8 – CONCLUSÃO 

 

As crianças que frequentam o ambulatório de dermatologia nos ambientes 

estudados apresentaram apresentam elevada prevalência de colonização nasal e cutânea 

por S. aureus e MRSA. 

- Não houve diferença significativa entre pacientes da rede pública e privada 

quanto à colonização nasal por S. aureus e MRSA. 

- Pacientes com dermatoses crônicas ou em uso de imunossupressores 

apresentaram elevadas taxas de colonização e infecção por S. aureus e MRSA, embora a 

prevalência em crianças sem essas características tenha sido mais elevada do que o 

esperado. 

- Na análise fenotípica, as cepas de MRSA apresentaram taxa de resistência 

significativa aos macrolídeos e lincosamidas avaliados (clindamicina, e eritromicina,) e à 

sulfametoxazol-trimetoprim, antibióticos esses comumente utilizados como terapia 

empírica para casos suspeitos de MRSA. Não encontramos cepas de MRSA resistentes à 

vancomicina no presente estudo. 

 - Dentre as amostras de MRSA obtidas, houve predomínio do SCCmec IV 

(73,1%) e V (19,2%), classicamente associados ao CA-MRSA. 

- Nosso estudo não detectou associação entre a colonização nasal por S. aureus ou 

MRSA e os fatores de risco previamente conhecidos. 

- Na análise de regressão logística, foi detectado um risco seis vezes maior de 

infecção por S. aureus nos pacientes com colonização nasal positiva para o mesmo micro-

organismo. 
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- Mais estudos que avaliem a diversidade genética de S. aureus e MRSA são 

necessários para elucidar completamente como essas condições de isolamento influenciam 

a aquisição e a diversidade de S. aureus e o surgimento de clones de MRSA. 

- Os achados desse estudo alertam para a importância da vigilância epidemiológica 

extensiva às infecções por bactérias resistentes no ambulatório de dermatologia pediátrica. 

Uma escolha mais racional dos antimicrobianos deve ser avaliada visando diminuir a 

seleção de cepas resistentes e melhorar a assistência prestada a esses pacientes.  Os 

laboratórios devem estar preparados para a identificação rápida e adequada do MRSA. As 

autoridades nacionais de saúde, deveriam definir, como em outros países, laboratórios de 

referência para identificação de S. aureus e de suas variações fenotípicas e genotípicas.  
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10- APÊNDICES 

10.1 - APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Título: Colonização e infecção cutânea por Staphylococcus aureusresistente a 

meticilina associado à comunidade em crianças e adolescentes com afecções 

dermatológicas. 

 

Pesquisadora responsável: Profa Claudete A. Araújo Cardoso – Faculdade de Medicina / UFF 

 

Este estudo tem o objetivo de investigar a frequência de colonização por estafilococos resistentes em crianças que frequentam o 

ambulatório de dermatologia. A amostra clínica será obtida através da coleta, com auxílio de suabe (“cotonete”) estéril, de secreção das 

narinas. Tal procedimento  não acarreta nenhum risco para a criança. No caso de infecção de pele, será coletado também um suabe da 

lesão. 

O exame será coletado por profissionais e o material será encaminhado ao Laboratório de Patologia - HUAP, da Universidade 

Federal Fluminense, para análise. 

Os resultados deste estudo serão posteriormente encaminhados ao responsável pela instituição e considerados confidenciais, 

devendo os mesmos serem divulgados na forma de comunicação científica. 

Os resultados obtidos não serão divulgados de maneira que possam levar a quaisquer constrangimentos aos participantes 

envolvidos no estudo e, ainda, não será permitida a identificação da criança ou de seu responsável, garantindo sua privacidade. 

As amostras coletadas serão estocadas, só podendo as mesmas ser usadas posteriormente em outras pesquisas com fins 

semelhantes após uma nova avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sendo necessária a assinatura de um novo termo de 

consentimento livre e esclarecido para tal. Será mantido o sigilo da identidade do participante. 

Os participantes e/ou seus responsáveis terão total liberdade para se recusarem a participar do projeto ou até mesmo solicitarem a 

sua exclusão, mesmo que esta tenha sido autorizada anteriormente sem quaisquer represálias. Caso você não concorde com a part icipação 

de seu (sua) filho (a) no estudo, não haverá nenhum prejuízo com relação ao atendimento na instituição. 

Ao responsável legal pela criança será entregue uma via deste termo de consentimento, após o esclarecimento pelo pesquisador 

responsável de todas as informações aqui contidas.  
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Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: E.mail: etica@vm.uff.br/ Tel/fax: (21) 26299189 (de acordo com a orientação que consta na página 

http://www.cep.uff.br/content/instrucoes-gerais-para-submissao-de-projetos-ao-cep- da-uff). 

Para maiores esclarecimentos, ao longo do estudo os participantes poderão entrar em contato com a responsável pela execução do 

estudo pelo endereço abaixo. 

 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, responsável 

legal por _________________________________________________________________________, declaro ter 

sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de _____________ de 20___. 

  _______________________________________           ___________________________RJ, _________ 

 Assinatura do responsável legal               Nome e data do responsável por obter o 

consentimento 

 

Profa. Claudete A. Araújo Cardoso  

Depto. Materno-Infantil – Faculdade de Medicina - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 330 - 3o andar – Departamento Materno-Infantil - Centro-Niterói - 

RJ 

Tel. (21) 2629-9190  e  (21) 2629-9031    E-mail: claudete@huap.uff.br 
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Termo de Assentimento para menores de idade 

Faixa etária: 14 a 18 anos incompletos 

 

Título: “Colonização e infecção cutânea por Staphylococcus 

aureusresistente a meticilina associado à comunidade em crianças 

e adolescentes com afecções dermatológicas”. 

  

Pesquisadora responsável: Profa. Claudete A. Araújo Cardoso– Faculdade de Medicina / UFF 

 

Telefone para contato: (21) 2629-9190. 

Nome do voluntário: _________________________________________________________ 

Idade: ____ anos                                                             

Responsável legal pela criança: 

___________________________________________________ 

R.G. do responsável legal: _________________________ 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa sobre bactérias que podem estar 

presentes no nariz das pessoas. Se você decidir por participar da pesquisa, seus pais ou responsáveis também 

terão que concordar. Mas se você não desejar fazer parte na pesquisa, não é obrigado, até mesmo se seus 

pais concordarem. Você pode discutir qualquer coisa deste documento com seus pais, amigos ou qualquer um 

com quem você se sentir à vontade para conversar. Você pode decidir se quer participar ou não depois de ter 

conversado sobre a pesquisa e não é preciso decidir imediatamente. Pode haver algumas palavras que não 

entenda ou coisas que você quer que eu explique mais detalhadamente porque você ficou mais interessado ou 

preocupado. Por favor, peça que eu pare a qualquer momento e eu explicarei as suas dúvidas. Não tenha 

pressa de decidir se deseja ou não participar deste estudo. Obrigado por ler este material. As bactérias 

que vamos estudar, chamadas estafilococos, são bactérias que podem estar presentes no nariz de pessoas e 

normalmente não causam nenhum problema para estas pessoas. Mas às vezes, quando ficam no ambiente 

certo que elas preferem, podem crescer mais ou chegar nas outras partes do corpo e causar doenças. Por 

isso, é importante para nós entendermos quantas pessoas tem estas bactérias no nariz e se elas são 

relacionadas com características de seu dia a dia, como sua escola, casa, ou alguma doença que você já teve 

no passado. Deste jeito, podemos trabalhar junto com sua comunidade e governo para evitar que estas 

bactérias se espalhem entre crianças. 

 Todas as crianças que são atendidas na clínica hoje serão convidadas a participar também. Você tem 

liberdade para decidir se quer participar ou não deste estudo. Se decidir participar, você deverá assinar um 

termo de consentimento junto com o seu responsável legal. Você não é obrigado (a) a estar nesta pesquisa. 

Ninguém ficará zangado ou desapontado se você disser não, a escolha é sua. Você pode dizer “sim” agora e 

mudar de ideia depois e tudo continuará bem. Isso não mudará os cuidados que você recebe na clínica. 
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No estudo nós faremos o seguinte: nós faremos uma entrevista com seu (sua) responsável para saber 

mais sobre você, como é a sua casa, seu dia a dia e informação sobre a sua saúde. Depois da entrevista, nós 

vamos coletar com “cotonetes” limpos uma secreção da narina. Isto será rápido e não causa maiores 

problemas para você. No caso de infecção de pele, será coletado também um suabe da lesão. 

A secreção do nariz será coletada por profissionais e o material coletado será encaminhado aos 

laboratórios de Epidemiologia Molecular e Biotecnologia da UFF para análise. 

Os resultados do estudo serão publicados, mas seu(ua) nome não vai aparecer em nenhuma 

publicação. Todas as informações são guardadas em segredo. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br/ Tel/fax: (21) 

26299189 (de acordo com a orientação que consta na página http://www.cep.uff.br/content/instrucoes-

gerais-para-submissao-de-projetos-ao-cep- da-uff). 

Para maiores esclarecimentos, ao longo do estudo você poderá entrar em contato com o responsável 

pelo estudo pelo endereço abaixo. 

 

 __________________________________           ______________________RJ, ____________ 

                  Assinatura do responsável legal                           Nome do responsável e data 

 

______________________________           _______________________RJ, _______ 

 Assinatura da criança/adolescente             Nome e data da criança/adolescente 

 

______________________________   _______________________RJ, ______________ 

Assinatura da pessoa que obteve o consentimento      Nome e data da pessoa que obteve o consentimento  

 

Profa. Claudete A. Araújo Cardoso    

Faculdade de Medicina – Departamento Materno Infantil - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 330 - 3o andar - Centro - Niterói - RJ 

Tel. (21) 2629-9190    e (21) 2629-9031    E-mail: claudetecardoso@id.uff.br 

 

                                  

 

 

 

mailto:claudetecardoso@id.uff.br
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Termo de Assentimento para menores de idade 

Faixa etária: 11 a 13 anos  

 

 

Título: Colonização e infecção cutânea por Staphylococcus 

aureusresistente a meticilina associado à comunidade em crianças 

e adolescentes com afecções dermatológicas. 

 

Pesquisadora responsável: Profa. Claudete A. Araújo Cardoso - Faculdade de Medicina / UFF 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 2629-9190. 

 

Nome do voluntário: _______________________________________________ 

Idade: ____ anos                                                             

Responsávellegal pela criança: ____________________________________________ 

R.G. do responsável legal: _________________________ 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa sobre bactérias que podem estar 

presentes no nariz das pessoas.  

Nós queremos saber se dois tipos de bactérias, que normalmente não causam nenhum problema para 

as pessoas, estão presentes no seu nariz. Gostaríamos de saber mais sobre estas bactérias porque às vezes, 

quando elas encontram o ambiente certo que elas gostam, elas podem crescer mais ou chegar nas outras 

partes do corpo e causar doenças. Por isso, é importante para nós entendermos quantas pessoas tem estas 

bactérias no nariz e na garganta, e se elas são relacionadas com coisas de seu dia a dia, como sua escola, 

casa, ou alguma doença eu você já teve no passado. Deste jeito, podemos trabalhar junto com sua 

comunidade e governo para evitar a passagem destas bactérias para outras pessoas.  

Todas as crianças que são atendidas na clínica hoje estão sendo convidadas a participar também. Você 

não precisa participar da pesquisa se não quiser, isso é um direito seu. Você também não vai ter nenhum 

problema se desistir a qualquer momento, mesmo depois de aceitar participar do trabalho. 

No estudo nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma entrevista com a sua responsável para 

saber mais sobre você, caraterísticas de sua casa, seu dia a dia e informações sobre a sua saúde. Depois da 

entrevista, nós vamos coletar com “cotonetes” limpos uma secreção da sua narina. Isso é rápido e não causa 

maiores problemas para você. No caso de infecção de pele, será coletado também um suabe da lesão. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa. Nós não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas 

sem identificar as crianças que participaram da pesquisa.  
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Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br/ Tel/fax: (21) 

26299189 (de acordo com a orientação que consta na página http://www.cep.uff.br/content/instrucoes-

gerais-para-submissao-de-projetos-ao-cep- da-uff). 

Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar à pesquisadora Profa Claudete Araújo Cardoso no 

telefone embaixo. 

 

Eu _____________________________________________________ aceito participar da pesquisa e 

entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, se eu disser “não”, eu vou receber o mesmo tratamento 

na clínica e que ninguém vai ficar zangado comigo. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram 

com o meu responsável sobre este estudo. 

 

  __________________________________           ______________________RJ, ____________ 

                  Assinatura do responsável legal                           Nome do responsável e data 

 

____________________________                        _________________RJ, ____________     

Assinatura da criança/adolescente                 Nome e data da criança/adolescente 

 

__________________________________       ___________________RJ, ______________ 

Assinatura da pessoa que obteve o consentimento      Nome e data da pessoa que obteve o consentimento  

 

Profa. Claudete A. Araújo Cardoso  

Depto. Materno-Infantil – Faculdade de Medicina - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 330 - 3o andar – Departamento Materno-Infantil -Niterói - RJ 

Tel. (21) 2629-9190  e  (21) 2629-9031    E-mail: claudete@huap.uff.br 

 

                                         

mailto:claudete@huap.uff.br
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Termo de Assentimento para menores de idade 

Faixa etária: 7 a 10 anos  

 

Título: ”Colonização e infecção cutânea por Staphylococcus 

aureusresistente a meticilina associado à comunidade em crianças 

e adolescentes com afecções dermatológicas.” 

 

 

Pesquisadora responsável: Profa. Claudete A. Araújo Cardoso – Faculdade de Medicina / UFF 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 2629-9190. 

 

Nome :__________________________________________________ 

Idade: ____ anos                                                             

Responsável legal pela criança: __________________________________________ 

R.G. do responsável legal: _________________________ 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa sobre bactérias que podem estar 

presentes no nariz das pessoas.  

Nós queremos saber se dois tipos de bactérias, que normalmente não causam nenhum problema para 

as pessoas, estão presentes no seu nariz e na sua garganta. Gostaríamos de saber mais sobre essas bactérias 

porque às vezes, quando ficam no ambiente certo que as elas gostam, podem causar doenças. Por isso, é 

importante para a gente entender quantas pessoas tem estas bactérias no nariz, e se eles têm ligação com 

algumas coisas de seu dia a dia. Assim, podemos tentar impedir que essas bactérias se espalhem entre as 

pessoas e deixar sua comunidade mais saudável.  

Todas as crianças que são atendidas na clínica hoje vão ser convidadas a participar também. Você só 

vai participar da pesquisa se tiver vontade.  

Se você quiser fazer parte do estudo hoje, nós vamos fazer uma entrevista com o seu responsável e 

depois nós vamos coletar com “cotonetes” limpos uma secreção da sua narina. Isso é um pouco incômodo, 

mas é rápido e não causa maiores problemas para você. No caso de infecção de pele, será coletado também 

um suabe da lesão. 

Ninguém vai saber que você está participando deste trabalho. Nós não vamos falar com as outras 

pessoas, nem vamos dar a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

colocados em revistas, mas sem identificar os nomes das crianças que participaram da pesquisa. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 
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específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br/ Tel/fax: (21) 

26299189 (de acordo com a orientação que consta na página http://www.cep.uff.br/content/instrucoes-

gerais-para-submissao-de-projetos-ao-cep- da-uff). 

 

Eu _____________________________________________________ aceito participar da pesquisa 

citada acima que vai coletar uma secreção da narina e da garganta das crianças atendidas nas clínicas 

pediátricas, junto com informações sobre a dia a dia e história de saúde delas. 

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, se eu disser “não”, eu vou receber o mesmo 

tratamento na clínica e ninguém vai ficar zangado comigo. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e 

conversaram com o meu responsável sobre este estudo. 

 

_________________________________           ______________________RJ, ____________ 

                Assinatura do responsável legal                           Nome do responsável e data 

 

____________________________                                     ____________RJ, ____________          

 Assinatura da criança/adolescente              nome e data da criança/adolescente 

 

__________________________________               ___________________RJ, ______________ 

Assinatura da pessoa que obteve o consentimento      Nome e data da pessoa que obteve o consentimento  

 

 

Profa. Claudete A. Araújo Cardoso  

Depto. Materno-Infantil – Faculdade de Medicina - Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 330 - 3o andar – Departamento Materno-Infantil - Niterói - RJ 

Tel. (21) 2629-9190  e  (21) 2629-9031    E-mail: claudete@huap.uff.br 

                       

 

 

 

 

 

 

mailto:claudete@huap.uff.br
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10.2 - APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS CLÍNICOS E 

EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Identificação 

 

Número de identificação no estudo: _______                  Data da Inclusão____/___/____         

Nome do paciente: _________________________________________________ 

Data de Nascimento:____/____/____    Sexo: Masculino  Feminino 

Raça / etnia: ____________________ Local de aplicação do questionário:_______________ 

Endereço:                                Telefone:_____________ 

Dados epidemiológicos 

 

Motivo do atendimento: ____________________________ NSA 

Portador de doença crônica? Não  Sim Se sim, especifique:_______________    

Uso regular de algum medicamento? Não  Sim 

Antibioticoterapia nos últimos 6 meses? Não  Sim  

Se sim, especifique o(s) medicamento(s): __________________________ 

Por quanto tempo?___________________________ 

Cirurgia invasiva ou internação hospitalar nos últimos 12 meses? Não  Sim 

Pratica algum esporte?_____________________________________ 

Renda familiar total;   

a) Menos de 2 salários mínimos  b) entre 2 e 4 salários   c) 4 a 6 salários  d) acima de 6 salários 

Grau de instrução dos pais: 

a) a)Pai:                          b) mãe:  

     

Dados clínicos 

 

Lesões de pele presentes atualmente? Não  Sim Se sim, especifique:_____________   

Data do surgimento das lesões da pele: ___/___/___   

Suspeita de Infecção por estafilococo atualmente? Não  Sim   Se sim, especifique a 

topografia:________________   

Coletadas culturas: Não  Sim Se sim, topografia e resultado:______________________ 

 

Comentários 
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11– ANEXOS: 

 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE  
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