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RESUMO 

 O Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) causa ampla variedade de doenças 

que variam de infecções de pele e partes moles a infecções sistêmicas potencialmente letais. O 

aumento nas taxas de infecções invasivas e não invasivas por CA-MRSA (MRSA associado à 

comunidade) em crianças é preocupante. Evidências demonstram que colonização nasal pode 

funcionar como um reservatório do patógeno na comunidade e indivíduos colonizados por S. 

aureus têm maiores chances de desenvolverem infecção. A prevalência de condições crônicas 

em Pediatria vem crescendo nas últimas décadas. Estes pacientes têm frequente contato com 

instituições de saúde, aumentando sua exposição a patógenos como MRSA. O objetivo deste 

estudo é descrever a prevalência de colonização nasal por S. aureus e MRSA em crianças e 

adolescentes com alto percentual de condições crônicas, atendidos ambulatorialmente, e 

identificar os possíveis fatores associados com colonização nasal. Neste estudo de corte 

transversal, 500 pacientes entre zero e 16 anos de idade, selecionados por amostragem de 

conveniência, foram recrutados no ambulatório de Pediatria de um hospital público situado 

em Niterói, Rio de Janeiro, entre 2011 e 2013. Foram coletados suabes nasais dos pacientes. 

Os responsáveis legais foram entrevistados a respeito das características demográficas do 

domicílio e dos dados clínicos. Utilizaram-se métodos moleculares para caracterizar as 

amostras resistentes à meticilina. As amostras de MRSA foram caracterizadas quanto ao 

SCCmec, quanto à detecção de genes lukS-PV e lukF-PV, e tipadas por spa typing e 

multilocus sequence typing (MLST). As taxas de colonização nasal por S. aureus e MRSA 

foram de 57,8% (289/500) e 9,4% (47/500), respectivamente. Na análise multivariada por 

regressão logística, os fatores associados à colonização nasal por S. aureus foram idade entre 

5-8,99 anos [p<0,001, odds ratio ajustado - ORA: 3,01 (IC 95%: 1,68-5,41)] e 9-16,99 anos 

[p=0,010, ORA: 2,09 (IC 95%: 1,18-3,68)], atividade em piscina [p=0,008, ORA: 1,81 (IC 

95%: 1,16-2,81)], aplicação de injeção nos últimos 30 dias [p=0,044, ORA: 1,57 (IC 95%: 

1,01- 2,45)] e presença de lesões de pele [p=0,014, ORA: 4,72 (IC 95%: 1,36-16,32)]. Os 

fatores associados à colonização nasal por MRSA na análise multivariada por regressão 

logística foram mães que tinham concluído ensino médio [p=0,014, ORA: 0,34 (IC 95%: 

0,15-0,81)], uso de antibióticos beta-lactâmicos nos últimos 30 dias [p=0,031, ORA: 2,10 (IC 

95%: 1,07- 4,14)] e doença aguda no momento do estudo [p=0,016, ORA: 2,19 (IC 95%: 

1,16- 4,14)]. Não houve associação entre a colonização por MRSA e doença crônica 

(p=0,141). Das amostras de MRSA, 45 (97,8%) carreavam SCCmec do tipo IV, classicamente 

associado ao CA-MRSA. Os tipos clonais mais frequentemente identificados pelo spa typing 

e MLST foram t002/ST5, presente em 18 de 46 (39,1%) amostras e t318/ST30, presente em 

nove de 46 (19,6%) amostras. Em nove de 46 amostras (19,6%) foi detectada a presença dos 

genes para produção da leucocidina de Panton-Valentine. A ausência de associação entre 

colonização nasal por MRSA e doença crônica na população estudada sugere que estas 

crianças foram colonizadas na comunidade e não no ambiente hospitalar. 

  

PALAVRAS CHAVE: Staphylococcus aureus, MRSA, colonização nasal, pediatria, doença 

crônica. 
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ABSTRACT 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) causes a wide spectrum of disease 

ranging from skin and soft tissue infections to potential life-threatening systemic infections. 

The increase in rates of invasive and non-invasive CA-MRSA (community-associated 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus) infections in children is concerning. Evidence 

has shown that nasal carriers can function as a reservoir of the bacteria in the community and 

that S. aureus carriers have higher chances of developing infection.  An increasing prevalence 

of chronic conditions in children and adolescents has been observed in recent decades. These 

patients have frequent contact with health institutions, increasing their exposure to pathogens 

like MRSA. The aim of this study was to describe the prevalence of S. aureus and MRSA 

nasal colonization among pediatric outpatients with high prevalence of chronic disease and 

identify possible factors associated with nasal colonization in these children. For this cross-

sectional study, 500 patients from zero to 16 years, selected by convenience sampling, were 

recruited from a pediatric outpatient clinic of a public hospital located in Niterói, Rio de 

Janeiro State, from 2011 to 2013. Nasal swabs were collected from patients. Legal guardians 

were interviewed regarding household demographic characteristics and clinical history. 

MRSA isolates were characterized by SCCmec, detection of genes lukS-PV and lukF-PV, spa 

typing and multilocus sequence typing (MLST). S. aureus and MRSA nasal colonization rates 

were 57.8% (289/500) and 9.4% (47/500), respectively. Factors associated with colonization 

with S. aureus in the multivariate logistic regression were age between 5-8.99 years [p<0.001, 

adjusted odds ratio (AOR): 3.01 (95% CI: 1.68-5.41)] and 9-16.99 years [p=0.010, AOR: 2.09 

(95% CI: 1.18-3.68)], activities in swimming pools [p=0.008, AOR: 1.81 (95%CI: 1.16-

2.81)], receiving injections in the previous 30 days [p=0.044, AOR: 1.57 (95% CI: 1.01- 

2.45)] and the presence of skin lesions [p=0.014, AOR: 4.72 (95% CI: 1.36 -16.32)]. Factors 

associated with MRSA colonization in the multivariate logistic regression were mothers with 

nine to 11 years of education [p=0.014, AOR: 0.34 (95% CI: 0.15-0.81)], using beta-lactam 

antibiotics in the previous 30 days [p=0.031, AOR: 2.10 (95% CI: 1.07-4.14)] and acute 

illness at enrollment [p=0.016, AOR: 2.19 (95% CI: 1.16-4.14)]. Having a chronic disease 

was not associated with MRSA colonization (p=0.141). Of the MRSA sample isolates, 45 

(97.8%) harbored SCCmec IV, usually associated with CA-MRSA. The predominant spa-

typing and MLST clones found were t002/ST5, found in 18 of 46 samples (39.1%) and 

t318/ST30, found in 9 of 46 samples (19.6%). Nine out of 46 isolates (19.6%) were positive 

for the presence of Leucocidin Panton-Valentine genes. The lack of association between 

MRSA nasal colonization and chronic disease in our population suggests that these children 

and adolescents were colonized in the community rather than in a hospital setting. 

KEYWORDS: Staphylococcus aureus, MRSA, nasal colonization, pediatrics, chronic disease. 
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1 - INTRODUÇÃO

O Staphylococcus aureus (S. aureus) é um micro-organismo que não pode ser 

comparado a qualquer outro patógeno humano graças à versatilidade de suas estratégias 

patogênicas, à quantidade de fatores de virulência e à capacidade de sobreviver e se 

multiplicar em uma grande variedade de ambientes. O amplo arsenal genético que este 

patógeno possui possibilitou a sua rápida adaptação a ambientes hostis e permitiu o 

aparecimento de cepas de S. aureus com mecanismos de resistência a quase todos os agentes 

antimicrobianos, pouco após a introdução destes na prática clínica (OLIVEIRA et al., 2002). 

As narinas anteriores são o reservatório primário de S. aureus em adultos e crianças 

(WILLIAMS, 1963; KLUYTMANS et al., 1997) sendo a colonização nasal, por si só, um 

fator de risco para o desenvolvimento da infecção estafilocócica. A cepa infectante é 

geralmente indistinguível da cepa colonizadora (VON EIFF et al., 2001; SAFDAR & 

BRADLEY, 2008).  

No Ambulatório de Pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (HUAP-UFF) é frequente o atendimento e, quando 

indicada, a internação, de crianças e adolescentes com quadros infecciosos cujo agente 

etiológico é o S. aureus. Nos últimos anos, na nossa prática clínica, temos observado um 

aumento no número de infecções estafilocócicas que não respondem adequadamente ao 

tratamento com os antimicrobianos beta-lactâmicos rotineiramente utilizados. Os resultados 

laboratoriais microbiológicos das amostras obtidas têm demonstrado tratar-se de S. aureus 

resistentes à meticilina (MRSA). Com base nesta observação, propusemo-nos a avaliar a 

importância do acometimento por MRSA nas crianças e nos adolescentes atendidos em nível 

ambulatorial, através da mensuração da frequência de colonização por este patógeno nessa 

população. Tal observação, feita na prática clínica diária, associada à escassez do tema na 

literatura local, motivou a realização deste trabalho. 

Por se tratar de um hospital universitário de nível terciário na hierarquia do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o público alvo do Ambulatório de Pediatria do HUAP-UFF consiste 

de crianças e adolescentes que frequentemente apresentam doenças crônicas e/ou 

comorbidades, sendo acompanhados nos ambulatórios de Pediatria Geral e de Especialidades 

da referida instituição. Esses indivíduos têm contato frequente com instituições de saúde e 

com os patógenos que circulam nestes ambientes, podendo atuar como vetores de 
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micro-organismos entre o hospital e a comunidade, além de poderem ser mais susceptíveis à 

colonização, devido a condições relacionadas às doenças de base (GESUALDO et al., 2013). 

      Assim, um estudo para estabelecer a frequência de colonização nasal por clones de 

MRSA na população pediátrica atendida no município de Niterói, RJ, será útil no 

conhecimento dos clones circulantes nesta região, além de avaliar a relação entre os tipos 

clonais. Tais informações são relevantes para a escolha adequada dos antimicrobianos, 

visando uma melhor abordagem clínica desses pacientes. 

  O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de colonização nasal por 

MRSA nas crianças e nos adolescentes atendidos no ambulatório de Pediatria Geral e de 

Especialidades do HUAP-UFF, além de identificar os possíveis indicativos de colonização 

nasal na população estudada e avaliar o perfil clonal das amostras isoladas com base em 

métodos genotípicos. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 - Staphylococcus aureus 

O termo Staphylococcus deriva das palavras gregas staphyle, que significa “cacho de 

uvas” e coccus, que significa “grão” ou “semente”. As três principais espécies consideradas 

clinicamente importantes são o Staphylococcus aureus, o Staphylococcus epidermidis e o 

Staphylococcus saprophyticus.  O S. aureus pertence ao gênero Staphylococcus, família 

Micrococcaceae, sendo o patógeno mais importante entre os estafilococos. São bactérias 

gram-positivas anaeróbias facultativas, que crescem em pares e grupos, e estão presentes 

como flora normal, em seres humanos e animais, assim como em fômites e na poeira. Suas 

colônias apresentam uma pigmentação dourada devido à produção de carotenoides 

(KURODA, 2001), fermentam o manitol e são positivas nos testes de catalase e coagulase. 

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; 1984).  

O S. aureus é responsável por uma ampla variedade de infecções, entre as quais as de 

pele e tecido subcutâneo, osteomielites, pneumonias, infecções pós-cirúrgicas, endocardites e 

bacteriemias. É também o agente patogênico da síndrome do choque tóxico estafilocócico e 

da síndrome da pele escaldada.  As infecções ocorrem quando há uma quebra na barreira 

cutaneomucosa e/ou diminuição da imunidade do hospedeiro, e podem disseminar-se ou ficar 

confinadas, dependendo do equilíbrio entre os fatores de virulência do S. aureus e dos 

mecanismos de defesa do indivíduo. Mais de um século após a primeira descrição do S. 

aureus, este patógeno continua sendo uma das causas mais comuns de infecções associadas ao 

ambiente hospitalar e de infecções associadas à comunidade, ainda com altas taxas de 

morbidade e mortalidade (LOWY, 1998). O aparecimento de cepas resistentes aos 

antimicrobianos em uso torna este quadro ainda mais sombrio. 

 Além de seu papel como agente patogênico, o S. aureus pode colonizar indivíduos 

sadios; as narinas anteriores são o principal sítio de colonização, seguidas da pele 

(WILLIAMS, 1963). Estudos de corte transversal apontaram uma prevalência de colonização 

nasal por S. aureus de aproximadamente 35% na população em geral (KLUYTMANS & 

WERTHEIM, 2005).  
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2.1.1 - Composição e produtos do Staphylococcus aureus 

Parede celular 

 Em torno de 50% do peso da parede celular do S. aureus deve-se aos peptidoglicanos, 

que podem ter atividade semelhante à de endotoxina, estimulando a liberação de citocinas por 

macrófagos e levando à ativação do complemento e à agregação de plaquetas (LOWY, 1998). 

Os peptidoglicanos conferem forma e estabilidade ao micro-organismo. O ácido teicoico 

também é um componente da parede celular, atuando como mediador na aderência do S. 

aureus às células mucosas (TODD, 2009). 

Proteínas de superfície  

 Têm papel na adesão tissular e na arquitetura da superfície (GILL, 2009). A proteína A 

tem propriedades antifagocíticas, graças à sua habilidade em ligar-se à porção Fc das 

imunoglobulinas IgG1, IgG2 e IgG4. A proteína adesiva ao colágeno (CNA) promove maior 

aderência às células do hospedeiro (TODD, 2009). 

Enzimas 

 O S. aureus produz várias enzimas que promovem a destruição tissular, como é o caso 

da protease, da lipase e da hialuronidase. Além das betalactamases, produzem também uma 

coagulase, que converte fibrinogênio em fibrina, promovendo a coagulação do plasma, e que 

pode ter papel importante na localização da infecção (formação de abscesso). O fator 

clumping (em inglês, de agrupamento) interage com o fibrinogênio permitindo que o micro-

organismo forme grandes agrupamentos, interferindo na efetividade da fagocitose (TODD, 

2009). 

Toxinas 

 Muitas cepas de S. aureus produzem toxinas que levam à formação de poros na 

membrana celular, causando destruição tecidual local. A α-hemolisina age nas membranas 

celulares, causa necrose tecidual, danifica os leucócitos humanos e produz agregação de 

plaquetas; a β-hemolisina degrada a esfingomielina, causando hemólise. A δ-hemolisina 

rompe as membranas de eritrócitos, macrófagos e plaquetas com uma ação semelhante à dos 

detergentes. A γ-hemolisina também apresenta atividade hemolítica (TODD, 2009; SANTOS, 

2007). S. aureus podem liberar uma ou mais exotoxinas. As exfoliatinas A e B produzem 

complicações dermatológicas localizadas (p. ex., impetigo bolhoso) ou generalizadas 
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(síndrome da pele escaldada), promovendo o descolamento da pele por dividirem os 

desmossomas e alterarem a matriz intracelular no estrato granuloso. Uma ou mais 

enterotoxinas estafilocócicas (A, B, C1, C2, D, E) são responsáveis por quadros de 

intoxicação alimentar, podendo provocar vômitos e diarreia. A toxina da síndrome do choque 

tóxico-1 (TSCT-1) se associa à síndrome do choque tóxico (SCT) relacionada com a 

menstruação e com infecção estafilocócica focal.  A enterotoxina A e a enterotoxina B 

também podem estar associadas à SCT não-menstrual (LOWY,1998; TODD, 2009). 

2.1.2 - Estrutura genômica do S. aureus 

 O genoma estafilocócico consiste de um cromossoma circular de aproximadamente 

2,8 milhões de pares de bases (LOWY, 1998). O sequenciamento do genoma do S. aureus foi 

realizado pela primeira vez em 2001 por Kuroda e colaboradores (KURODA et al., 2001). 

Sequenciamentos parciais ou completos têm sido depositados por pesquisadores de todo o 

mundo em um banco unificado, o GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), o que 

permite a unificação e o acesso aos dados pela comunidade científica (STEFANI et al., 2012). 

 A estrutura genômica estafilocócica constitui-se de três componentes principais. 

Primeiro, uma espinha dorsal de genes centrais altamente conservados (>97%), encontrados 

em todas as cepas (STEFANI et al., 2012). Aí estão localizados os genes conhecidos como 

housekeeping (genes constitutivos), necessários para o crescimento, a sobrevivência e o 

metabolismo central, sendo utilizados nas pesquisas para a avaliação de modificações 

genéticas e evolutivas em longo prazo (GILL, 2009; CHUA et al., 2013). Ao redor desta 

estrutura central, observa-se um grupo de mais de 700 genes centrais variáveis (CV, do inglês, 

core variable) cujo padrão de distribuição define as linhagens do S. aureus. A maioria dos 

genes centrais codifica proteínas de superfície ou estruturas que interagem diretamente com 

componentes do hospedeiro e seus reguladores. Por último, estão presentes os elementos 

genéticos móveis (EGM), porções de DNA que codificam funções de mobilização e de 

transferência genética entre espécies e clones de Staphylococcus, e também entre outras 

bactérias gram-positivas (STEFANI et al., 2012). 

 Os EGMs podem ser definidos como fragmentos de DNA que carreiam fatores de 

resistência antimicrobiana e fatores de virulência (LINDSAY, 2010). Diferentes classes de 

EGMs foram identificadas nos S. aureus: bacteriófagos, ilhas de patogenicidade (SaPI), 

plasmídeos, transpósons, cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) e ilhas 

genômicas. Os bacteriófagos podem conter genes de virulência que codificam toxinas como a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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enterotoxina A (sea), a leucocidina de Panton-Valentine (PV-luk), a proteína inibidora do 

complemento (scin), a proteína inibidora da quimiotaxia (chip) e a estafiloquinase (sak). As 

SaPIs frequentemente carreiam genes de superantígenos, como a toxina-1 da síndrome do 

choque tóxico (tst) e as enterotoxinas B e C (LINDSAY & HOLDEN, 2004). Plasmídeos e 

transpósons carreiam uma combinação de genes de resistência a antimicrobianos, como bla 

para penicilinase e a vanA para resistência à vancomicina, ou ainda genes de resistência a 

metais pesados e antissépticos. Os SCC carreiam o gene mecA, que codifica a resistência à 

meticilina (ITO et al., 1999; KATAYAMA et al., 2000). As ilhas genômicas carreiam genes 

associados à patogenicidade e, ao contrário das SaPIs, não parecem ser móveis; codificam 

também modulinas solúveis em fenóis (PSMs) (GILL, 2009; STEFANI et al., 2012). A 

combinação dos fatores de virulência carreados pelos EGMs e o intercâmbio deles entre 

diferentes cepas resultam em clones capazes de infectar hospedeiros selecionados e causar 

doenças específicas (GILL, 2009). 

 A capacidade de colonização e a patogenicidade do S. aureus são uma consequência 

de seus fatores de virulência, que têm papel relevante na adesão celular e na capacidade de 

evasão da resposta imune do hospedeiro (WEIDENMAIER, 2012; CHUA, 2013). 

2.1.3 - Colonização nasal por S. aureus 

 O S. aureus coloniza a pele e as mucosas de seres humanos e de várias espécies 

animais (macacos, cachorros, gado) (WILLIAMS, 1963). As narinas anteriores (vestíbulo 

nasal) são o sítio mais frequente de colonização, apesar de múltiplos sítios corporais poderem 

ser colonizados nos seres humanos (períneo, faringe, trato gastrointestinal, vagina e axila) 

(WILLIAMS, 1963; KLUYTMANS et al, 1997). A colonização também permite que as cepas 

de S. aureus sejam transmitidas entre indivíduos, tanto em locais de assistência à saúde como 

na comunidade (GORDON & LOWY, 2008). 

 A biologia da colonização nasal não está completamente elucidada (WERTHEIM et 

al., 2005). O carboidrato mucina, presente na superfície do hospedeiro, parece ter papel 

importante na colonização, em um processo que envolve esta substância e as proteínas 

estafilocócicas (SHUTER et al., 1996). A adesão do S. aureus às superfícies celulares e, em 

particular, aos componentes da matriz extracelular é mediada por uma classe de proteínas 

associadas à parede celular bacteriana (como a proteína A) chamada MSCRAMM (microbial 

surface components recognizing adhesive matrix molecules, em inglês) (LOWY, 1998.). Os 

MSCRAMMs ligam-se a moléculas como colágeno, fibronectina e fibrinogênio, parecendo 
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atuar também na iniciação de infecções endovasculares e infecções de ossos e articulações 

(GORDON & LOWY, 2008). O S. aureus pode aderir ao epitélio escamoso queratinizado das 

células das narinas anteriores através do clumping factor B (ClfB), que se liga à citoqueratina 

10, o principal componente das células escamosas. O ácido teicoico da parede celular do S. 

aureus também atua na adesão, principalmente na fase inicial da colonização nasal 

(WEIDENMAIER et al., 2012). Além disso, o S. aureus necessita manter uma elevada taxa de 

proliferação para compensar o fluxo constante de renovação das células epiteliais e do muco 

nasais, evitando assim a sua remoção da mucosa nasal. Para que haja colonização persistente, 

é necessário que o S. aureus supere as defesas antibacterianas inatas, tais como lisozimas, 

ácidos graxos bactericidas, defensinas, imunoglobulinas e o sistema do complemento. A 

estafiloquinase (SKA) é um fator secretado pelo S. aureus e capaz de ligar-se à α-defensina, 

inibindo o efeito bactericida desta. A SKA também pode ativar o plasminogênio, 

convertendo-o em plasmina, e clivar componentes do complemento e IgG, o que impede a 

opsonização e a subsequente fagocitose dos estafilococos pelos neutrófilos. O S. aureus pode 

formar biofilmes na superfície de células do hospedeiro ou em próteses, o que lhe permite 

escapar das defesas do hospedeiro e dos antimicrobianos (GORDON & LOWY, 2008). No 

entanto, o conhecimento a respeito destes fatores é ainda limitado e mais estudos, em modelos 

animais que se assemelhem ao hospedeiro humano, são essenciais para uma melhor 

compreensão das interações moleculares (WEIDENMAIER et al., 2012). 

 Em estudos longitudinais foram definidos três perfis para a colonização nasal por S. 

aureus (WILLIAMS, 1963; VANDENBERGH et al., 1999; NOUWEN et al., 2004; 

KLUYTMANS  & WERTHEIM, 2005): 

- Portadores persistentes: usualmente carreiam um mesmo clone e possuem uma carga 

bacteriana maior, o que pode acarretar maior disseminação e mais chances de 

desenvolvimento de infecção. Correspondem a 10 a 35% dos casos. 

- Portadores intermitentes: podem carrear diferentes clones em momentos distintos e 

correspondem a 20 a 75% dos casos.  

- Não portadores: nunca ou muito raramente albergam o S. aureus. Seu percentual 

varia entre 5 e 50%.  

 A variação nas taxas de colonização pelos três perfis pode, em parte, ser explicada por 

diferenças nas populações estudadas e nas técnicas de coleta e de laboratório utilizadas, além 
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da diversidade na duração do seguimento e nos critérios para definição de colonização 

persistente e intermitente (VANDENBERGH et al., 1999). 

 Um estudo conduzido por Armstrong-Esther & Smith e publicado em 1976 mostrou 

que a colonização persistente é mais comum em crianças que em adultos, possivelmente 

devido ao maior contato interpessoal, ao maior número de reinfecções ou à imaturidade 

imunológica (ARMSTRONG-ESTHER & SMITH, 1976). Estudos posteriores não 

confirmaram esse achado (PEACOCK et al., 2003; LEBON et al., 2008).  As mais altas taxas 

de colonização nasal são as que se observam em recém-natos, caindo paulatinamente entre 

seis meses e dois anos de idade (PEACOCK et al., 2003; LEBON et al., 2008). Muitos 

indivíduos modificam o padrão de colonização de persistente para intermitente ou não 

colonizado entre 10 e 20 anos de idade (ARMSTRONG-ESTHER & SMITH, 1976). Embora 

se considere que quase todos os portadores de S. aureus estejam colonizados por apenas um 

clone de S. aureus, um estudo constatou que aproximadamente 7% dos portadores eram 

portadores "discordantes", ou seja, colonizados por mais de uma linhagem (CESPEDES et al., 

2005). Nesses portadores discordantes, a presença de várias linhagens de S. aureus evidencia 

a troca horizontal de informações genéticas entre as linhagens (CESPEDES et al., 2005). 

  A colonização nasal é um evento dinâmico que pode ocorrer logo após o nascimento e 

durante toda a vida, favorecendo os episódios de infecção. Vários estudos têm estabelecido 

uma relação causal entre os portadores nasais de S. aureus e o subsequente desenvolvimento 

de infecções estafilocócicas, nosocomiais ou associadas à comunidade, demonstrando, na 

maioria das vezes, que a cepa invasiva é indistinguível da cepa colonizadora (VON EIFF et 

al., 2001; WERTHEIM et al., 2005; CREECH  et al, 2006; SAFDAR & BRADLEY, 2008). 

Um estudo de revisão publicado por Wertheim em 2005 mostrou que, em média, 80% 

(variando entre 42-100%) dos indivíduos oriundos da comunidade e com lesões cutâneas (tais 

como furunculose e impetigo) eram portadores nasais de S. aureus e 65% (variando entre 29-

88%) apresentavam a mesma cepa na mucosa nasal e na lesão cutânea (WERTHEIM et al., 

2005). A colonização nasal por S. aureus associa-se a um maior risco de infecção em 

pacientes com diabetes melito insulinodependente, no período pós-operatório, em 

hemodiálise, em diálise peritoneal contínua, usuários de drogas injetáveis (possivelmente pela 

punção percutânea) ou com aids (KLUYTMANS et al., 1997). 

 A colonização por S. aureus em crianças é determinada por uma combinação de 

fatores do hospedeiro, ambientais e bacterianos, mas a importância relativa de cada um deles 
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é desconhecida (PEACOCK et al., 2003; SIVARAMAN et al., 2008). A maioria das mães 

carreia a mesma cepa de seus recém-natos, indicando que as cepas colonizadoras podem ser 

transmitidas por contato íntimo (PEACOCK et al., 2003). Diversos fatores parecem 

determinar o estado de portador de S. aureus em crianças saudáveis. O maior número de 

irmãos mais velhos, as famílias maiores, o desmame, a frequência a creches, as mães 

fumantes e o menor grau de instrução materna são também fatores associados ao estado de 

portador nasal de S. aureus (ADCOCK et al., 1998; PEACOCK et al., 2003; LEBON et al., 

2008). Traços comportamentais que favorecem um contato físico mais íntimo, aliados ao uso 

frequente de antimicrobianos, têm transformado as creches em ambientes de seleção e de 

amplificação de patógenos resistentes (BRADY, 2005; LU et al., 2005; BRAGA et al., 2014). 

 Observou-se nos Estados Unidos que a introdução da vacina pneumocócica conjugada 

no calendário vacinal infantil coincidiu com um aumento na taxa de infecções por CA-

MRSA. Sugeriu-se que a redução na prevalência da colonização por sorotipos de 

Streptococcus pneumoniae, obtida com a vacina, poderia criar um nicho ecológico para 

colonização por cepas de CA-MRSA (BOGAERT et al., 2004; REGEV-YOCHAY et al., 

2004; DAVID & DAUM, 2010). Um estudo publicado em 2005 não confirmou esta hipótese 

(KAPLAN et al., 2005). 

 A colonização por S. aureus é um processo multifatorial que envolve uma série de 

fatores bacterianos, diferentes tipos de células epiteliais da cavidade nasal, e vários 

mecanismos de defesa do hospedeiro. Compreender toda a complexidade da colonização por 

S. aureus poderá permitir o desenvolvimento de melhores estratégias para a sua erradicação e 

medidas preventivas contra a recolonização (WEIDENMAIER et al., 2012; CHUA et al., 

2013). 

 

2.2 - RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA 

 O S. aureus destaca-se também por sua habilidade em tornar-se resistente aos 

antimicrobianos. Infecções causadas por cepas de S. aureus resistentes a antimicrobianos 

alcançaram proporções epidêmicas em todo o mundo. Inicialmente restritas às instituições de 

saúde onde são maiores as pressões seletivas para o desenvolvimento de resistência, surgiram 

posteriormente também na comunidade. A aquisição de resistência antimicrobiana pelo S. 

aureus pode ser visualizada como que composta por uma série de ondas, a primeira ocorrendo 
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pouco após a introdução da penicilina na prática clínica (CHAIN et al., 1940; CHAMBERS & 

DELEO, 2009). 

2.2.1 - Resistência à penicilina 

 Na era pré-antibiótica, a letalidade dos pacientes com bacteriemia por S. aureus 

ultrapassava 80% (SKINNER & KEEFER, 1941). A introdução da penicilina no início dos 

anos 1940 teve um grande impacto no tratamento deste patógeno, já que este antimicrobiano 

era inicialmente muito eficaz contra as infecções estafilocócicas (CHAIN et al., 1940). Em 

1942, Rammelkamp e colaboradores isolaram cepas de S. aureus resistentes à penicilina, 

inicialmente em hospitais e, posteriormente, na comunidade (RAMMELKAMP et al., 1942). 

Estas cepas produzem uma β-lactamase (ou penicilinase) que inativa os antimicrobianos β-

lactâmicos pela hidrólise do anel β-lactâmico, essencial para a sua atividade antimicrobiana. 

Sabe-se que a resistência estafilocócica à penicilina é mediada pelo gene blaZ, que codifica a 

β-lactamase. Atualmente, mais de 90% das cepas estafilocócicas isoladas apresentam 

resistência à penicilina (LOWY, 2003; SALGADO et al., 2003; CHAMBERS & DELEO, 

2009). 

2.2.2 - Resistência à meticilina 

 À introdução da meticilina, uma penicilina semissintética modificada para resistir à 

ação da penicilinase, seguiu-se a segunda onda de resistência do S. aureus aos 

antimicrobianos (JEVONS, 1961; JEVONS, 1963; CHAMBERS & DELEO, 2009). A 

meticilina, originalmente denominada celbenine, foi introduzida na Europa em 1959-1960. Os 

primeiros relatos de S. aureus resistentes à meticilina (MRSA) foram publicados em 1961 

(JEVONS, 1961; BARBER, 1961). A primeira cepa de MRSA (denominada cepa COL) foi 

isolada de um paciente no Hospital de Colindale, em Londres, Reino Unido (JEVONS, 1961). 

 Nos S. aureus sensíveis à meticilina (MSSA), os antibióticos β-lactâmicos se ligam às 

proteínas de ligação à penicilina (PBPs) originais, localizadas na parede celular. Tal ação leva 

à interrupção da síntese da camada de peptidoglicano e à consequente morte bacteriana. No 

entanto, nos MRSA, há uma nova PBP, a PBP2a ou PBP2', que é plenamente funcional, mas 

não apresenta afinidade aos antibióticos β-lactâmicos, entre os quais a penicilina, as 

cefalosporinas e os carbapenêmicos, o que permite o crescimento do MRSA em sua presença 

(MATSUHASHI et al., 1986). A meticilina logo deixou de ser utilizada pela sua 
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nefrotoxicidade, sendo substituída pela oxacilina, mas a denominação MRSA permaneceu 

sendo utilizada (CHEN, 2013). 

 A partir de então, e até o final dos anos 1970, surtos de infecções causadas por cepas 

de MRSA foram descritos em hospitais nos Estados Unidos. Em meados dos anos 1980 estas 

cepas tornaram-se endêmicas, levando à disseminação mundial de MRSA em hospitais e 

locais de assistência à saúde (HA-MRSA), inaugurando a terceira onda de resistência 

antimicrobiana do S. aureus (CHAMBERS & DELEO, 2009). 

 A rápida evolução das populações de S. aureus deu origem a cepas com crescente 

patogenicidade, capacidade epidêmica e resistência aos antimicrobianos (STEFANI et al., 

2012). Estas cepas bem sucedidas, que podem se estabelecer em ambientes diversos, incluem 

o MRSA epidêmico em hospitais (EMRSA), o MRSA associado à assistência à saúde (HA-

MRSA), o MRSA associado ao ambiente comunitário (CA-MRSA), o S. aureus resistente à 

vancomicina (VRSA) e o MRSA associado à pecuária (livestock-associated, em inglês, LA-

MRSA) (LINDSAY, 2010). 

 Em 1968, foi documentado em Boston, Massachusetts, o primeiro surto de MRSA 

associado ao ambiente hospitalar (HA-MRSA) nos Estados Unidos (BARRET et al., 1968). 

Entre 1960 e 1990, o HA-MRSA tornou-se um patógeno endêmico em grandes hospitais 

universitários urbanos nos Estados Unidos, especialmente em unidades de terapia intensiva 

(DAVID & DAUN, 2010). A seguir, cepas de HA-MRSA se disseminaram globalmente. Nos 

Estados Unidos, o S. aureus é a principal causa de infecções associadas à assistência à saúde, 

sendo que uma alta percentagem destas é causada por MRSA (CHAMBERS & DELEO, 

2009). A letalidade associada às infecções invasivas por MRSA nos Estados Unidos é de 

6,3% (KLEVENS et al., 2007). A mortalidade por estas infecções supera a causada em 

conjunto pelo HIV/aids e pelos homicídios (CROSSLEY et al., 2009). Apesar de os dados 

epidemiológicos de diferentes estudos não serem comparáveis devido a diferenças nos 

desenhos de estudo e nas amostras populacionais, as maiores taxas de prevalência de MRSA 

em relação à totalidade dos S. aureus isolados (>50%) são registradas na América do Norte e 

do Sul, na Ásia, e em Malta. Taxas intermediárias (25-50-%) foram encontradas na China, 

Austrália, África e alguns países europeus como, por exemplo, Portugal (49%), Grécia (40%), 

Itália (37%) e Romênia (34%). Outros países e regiões europeias, como a Holanda e a 

Escandinávia, apresentam baixa prevalência (em geral,< 1%) (DIEKEMA et al., 2001; BELL 

et al., 2002; DEURENBERG & STOBBERINGH, 2008; STEFANI et al., 2012). Cepas de 
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HA-MRSA afetam predominantemente indivíduos idosos, com uma ou mais comorbidades 

(tais como diabetes, hepatopatia e pneumopatia crônicas e neoplasias), hospitalizados em 

unidades de terapia intensiva, ou residentes em instituições de cuidados de longo prazo, 

portadores de cateter vascular, submetidos à exposição recente a antimicrobianos e a 

procedimentos cirúrgicos. Cepas de HA-MRSA tendem a causar pneumonia, bacteriemia e 

infecções invasivas (DAVID & DAUM, 2010). 

 

2.2.2.1 - Métodos moleculares usados na classificação de S. aureus e MRSA 

 Vários métodos de tipificação molecular são utilizados rotineiramente com o fim de 

mapear a propagação e a trajetória evolucionária de clones de MRSA. São eles: eletroforese 

em gel de campo pulsado (PFGE), tipificação por sequenciamento multilocus (MLST), 

tipificação do gene da proteína de superfície estafilocócica A (spa typing) e a tipificação do 

SCCmec (cassete cromossômico estafilocócico) (DEURENBERG & STOBBERINGH, 

2009). 

 A eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE) baseia-se na separação de fragmentos 

do DNA bacteriano. Possui alto poder discriminatório. É adequada para a avaliação de 

alterações evolutivas mais recentes, sendo, portanto, utilizada na investigação de surtos. No 

entanto, sua realização é tecnicamente difícil, demanda tempo e não possui nomenclatura 

universalmente padronizada (DEURENBERG & STOBBERINGH, 2009; STEFANI et al., 

2012). 

 A tipificação por sequenciamento multilocus (MLST) analisa a sequência dos 

fragmentos de sete genes housekeeping (arcC, aroE, glpF, gmk, pta, tpi e yqiL). Um alelo 

distinto é atribuído a cada uma das diferentes sequências de cada gene, resultando em um 

perfil alélico denominado sequence type (ST) para cada amostra bacteriana. Amostras com 

mais de cinco alelos idênticos são agrupadas em um mesmo complexo clonal (CC). Este 

método indexa variações que se acumulam lentamente ao longo do tempo. Apresenta 

nomenclatura padronizada e moderado poder discriminatório. Trata-se de método confiável, 

reprodutível, de fácil portabilidade, podendo ser consultado em uma base de dados digitais: 

http://www.mlst.net. Tem as desvantagens de ser caro, trabalhoso e demorado (ENRIGHT et 

al., 2000; LINDSAY & HOLDEN, 2006; DEURENBERG & STOBBERINGH. 2008; 

STEFANI et al., 2012). 
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 O método conhecido como spa typing determina a variação da sequência da região 

polimórfica X do gene spa, que codifica a proteína A do S. aureus. Seu poder discriminatório 

é intermediário em relação ao do PFGE e o do MLST, podendo ser usado para estudar tanto a 

evolução molecular quanto os surtos hospitalares de MRSA. Como envolve o sequenciamento 

de apenas um único locus, esta técnica é menos cara, trabalhosa ou demorada que o MLST. 

Tem, além disso, alto rendimento, excelente reprodutibilidade e portabilidade. Permite, 

mediante o emprego de uma base de dados digitais, o uso de uma nomenclatura padronizada e 

universal. Possui um controle de qualidade integral, que permite apenas a incorporação de 

sequências de excelente qualidade. Atualmente há dois sistemas de nomenclatura em uso: 

eGenomics (http://www.egenomics.com) e Ridom (http://spaserver.ridom.de). Este método de 

tipificação é o mais recomendado para os MRSA. Como a tipificação spa tem maior poder 

discriminatório que a feita por MLST, diversos spa types podem corresponder a um único ST, 

ainda que continuem dentro do agrupamento clonal para os quais foram determinados. A 

técnica, no entanto, é insuficientemente discriminatória em regiões onde um pequeno número 

de clones é endêmico, e para certas linhagens ST particulares (ST1, ST8 e ST80) (SHOPSIN 

et al., 1999; DEURENBERG & STOBBERINGH, 2008; STRUELENS et al., 2009; 

STEFANI et al., 2012). 

 A tipificação do SCCmec é realizada por métodos baseados na PCR (reação em cadeia 

de polimerase). Os dois métodos mais utilizados são PCR multiplex (OLIVEIRA & DE 

LENCASTRE, 2002, modificado por MILHEIRIÇO, 2007; ZHANG et al., 2005; KONDO, 

2007) e o método desenvolvido por Ito e colaboradores, que utiliza diversas reações de PCR 

para determinar a estrutura do complexo mec e a presença de diferentes genes ccr (ITO et al., 

2001; OKUMA et al., 2002). Existem atualmente diversos métodos para tipificação e 

subtipificação de SCCmec, que necessitam ser harmonizados (DEURENBERG & 

STOBBERINGH, 2008; STEFANI et al., 2012). 

 

2.2.2.2 - Aspectos genotípicos dos MRSA 

 O mecanismo de resistência à meticilina relaciona-se ao desenvolvimento de uma PBP 

adicional, a PBP2a ou PBP2' (MATSUHASHI et al.,1986), codificada pelo gene mecA. A 

presença do gene mecA é considerada a marca para a identificação do MRSA em laboratórios, 

sendo os métodos de detecção do gene mecA por PCR desenvolvidos para este fim 

(HIRAMATSU, 1995). O gene mecA está localizado em um elemento genético móvel 
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denominado cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) (ITO et al., 1999; 

KATAYAMA et al., 2000). O elemento SCCmec não é encontrado exclusivamente no 

MRSA, tendo sito descrito também em várias espécies coagulase-negativas. A presença de 

elementos SCCmec muito similares em MRSA e espécies coagulase negativas sugere 

fortemente a sua transferência horizontal (SHORE et al., 2011). 

 O SCCmec é composto: 

- pelo complexo do gene mec (mecA e seus reguladores mecI e mecR1).  

-pelo complexo do gene ccr (cassette chromosome recombinase) (KATAYAMA 

et al., 2000), 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. 

 Os elementos SCCmec caracterizam-se por:  

a) carrear o gene mecA no complexo do gene mec 

b) carrear o gene ccr no complexo do gene ccr 

c) apresentar um sítio específico de integração e aquisição denominado ISS 

(integration site sequence) para SCCmec, que funciona como um alvo para 

recombinação mediada pelo ccr 

d) apresentar sequências de repetição direta (DR, direct repeat) que contêm o ISS, 

e que se encontram nas duas extremidades do elemento SCCmec (ITO et 

al., 2001; IWG-SCC, 2009). 

 O SCCmec integra-se ao cromossomo bacteriano em um local específico (bacterial 

chromosomal attachment site, attBscc), próximo à origem de sua replicação, em uma região 

de leitura aberta (open reading frame - ORF) denominada orfX (HIRAMATSU et al., 2001). 

 Cinco classes do complexo do gene mec (A, B, C1/ C2, D e E) foram descritas (IWG-

SCC, 2009; TURLEJ et al., 2011). O complexo do gene mec é composto pelo mecA que 

codifica a PBP2a ou PBP2', seus genes reguladores mecR1 (codifica a proteína transdutora de 

sinal MecR1) e mecI (codifica a proteína repressora MecI) e as sequências de inserção (IS, 
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sequence insertion) associadas (IWG-SCC, 2009). Diferenças entre complexos do gene mec 

classe A e outros complexos do gene mec resultam, principalmente, de aquisições de 

elementos conhecidos como sequências de inserção IS , IS1272 ou IS431, na região dos genes 

reguladores mecA, causando completa deleção de mecI e deleções parciais de mecR1 (SHORE 

et al., 2011). 

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

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

desconhecidas. Codifica recombinases da família invertase/resolvase (ccrA , ccrB e ccrC) que 

promovem a integração/excisão do SCCmec ao genoma do S. aureus, sendo portanto 

responsáveis pela mobilização do cassete (KATAYAMA et al., 2000). Durante a evolução 

dos clones de MRSA, a excisão independente de SCCmec é fenômeno comum, resultando na 

perda da resistência à meticilina e na transformação de um clone de MRSA em um clone de 

MSSA. Dessa maneira, os clones podem evoluir de MSSA para MRSA, ou de MRSA para 

MSSA, por meio da aquisição ou excisão do SCCmec, respectivamente (WIELDERS et al., 

2001; DONNIO et al., 2007). Com base na composição dos genes ccr, dois complexos do 

gene ccr distintos foram descritos: o primeiro, carreando dois genes ccr adjacentes, ccrA e 

ccrB; o segundo carreando o gene ccrC. O complexo do gene ccr, identificado no S. aureus, 

inclui o tipo 1 (carreando ccrA1B1), o tipo 2 (carreando ccrA2B2), o tipo 3 (ccrA3B3), o tipo 

4 (ccrA4B4), o tipo 7(ccrA1B6), o tipo 8 (ccrA1B3) e o tipo 5 (carreando ccrC, todos 

classificados como ccrC1, já que, até o momento, todas as amostras conhecidas apresentam 

alta similaridade) (IWG-SCC,2009; TURLEJ et al., 2011). 

 As regiões J dos diferentes SCCmec estão dispostas na mesma ordem. A região J1 

localiza-se entre a junção com o cromossoma na extremidade 3' e o complexo ccr. A região J2 

situa-se entre os complexos ccr e mec. A região J3 localiza-se entre o complexo mec e a 

junção com o cromossoma na extremidade 5', ou seja, adjacente ao orfX. Apesar de serem 

consideradas de menor importância em relação aos demais componentes do SCCmec, estas 

regiões têm significância epidemiológica, já que podem servir de alvo para plasmídeos ou 

transpósons carreando determinantes de resistência para antimicrobianos e metais pesados 

(TURLEJ et al., 2011). 

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

genes mec e ccr. Variações nas regiões J dentro do mesmo complexo mec-ccr são usadas para 

definir subtipos de SCCmec (IWG-SC,2009). Atualmente são descritos 11 tipos de SCCmec. 
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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, 1999.; ITO 

et al., 2001; MA et al., 2002; OKUMA et al., 2002; ITO et al., 2004; IWG-SCC, 2009; 

SHORE et al., 2011; FIGUEIREDO & FERREIRA, 2014). 

 Um clone de MRSA é definido como um grupo de cepas encontradas em mais de um 

país e que possuem um ST e um SCCmec idênticos (ex. ST22-SCCmec IV, designado como 

ST22-IV). Os STs que apresentem cinco ou mais alelos idênticos são agrupados em um 

mesmo complexo clonal (CC) (ENRIGHT et al., 2002; LINDSAY et al., 2006; IWG-SCC, 

2009).  

 A composição de quase todos os SCCmec identificados até o momento nos S. aureus 

pode ser resumida da seguinte maneira: (orfX)-J3-mec-J2-ccr-J1. As exceções são o SCCmec 

do tipo VII e o SCCmec do tipo XI, que apresentam o complexo do gene ccr posicionado 

entre as regiões J3 e J2 e o complexo do gene mec entre as regiões J2 e J1 (LI et al., 2011; 

TURLEJ et al., 2011). 
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QUADRO 1:Características principais do cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) do 

Staphylococcus aureus 

Tipos de 

SCCmec 

Principais sequence typing (ST) encontrados Complexos 

ccr/mec 

   

I ST5, ST228, ST247 A1B1/B 

II ST5, ST36 A2B2/A 

III ST93, ST239 A3B3/A 

IV ST1, ST5, ST8, ST22, ST30, ST36, ST45, ST59, 

ST80 

A2B2/B 

V ST1,ST8, ST59, ST152, ST398 C1/C2 

VI ST5 A4B4/B 

VII ST59 C1C1 

VIII ST8, ST59 A4B4/A 

IX ST9, ST398 A1B1/C2 

X ST398 A1B6/C1 

XI ST425, ST130 A1B3/E 

Fonte: Adaptado de FIGUEIREDO E FERREIRA, 2014 

 Devido ao crescente número de publicações descrevendo novos tipos, subtipos e 

variantes de SCCmec, um grupo internacional de trabalho foi criado em 2009 para padronizar 

a nomenclatura e a classificação dos novos tipos de SCCmec [International Working Group 

on the Classification of Staphylococcal Cassette Chromosome Elements (IWG-SCC)]. Toda 

esta informação, assim como as características de cada tipo de SCCmec, pode ser acessada no 

endereço eletrônico do IWG-SCC (sccmec.org) (IWG-SCC, 2009; FIGUEIREDO & 

FERREIRA, 2014). 

2.2.2.3 - Evolução do HA-MRSA - Health care-associated methicillin-resistant S. aureus (S. 

aureus resistente à meticilina associado à assistência à saúde) 

 Os principais clones de HA-MRSA associam-se aos complexos clonais CC5, CC8, 

CC22, CC30 e CC45 (DEURENBERG & STOBBERINGH, 2009). Estes CCs já estavam 

disseminados antes do aparecimento da resistência à meticilina, indicando que as adaptações e 

as inovações previamente adquiridas pelas cepas bem sucedidas de S. aureus podem também 
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favorecer a adaptação destas cepas às pressões antibióticas seletivas posteriores 

(CHAMBERS & DELEO, 2009). 

 Os clones de HA-MRSA carreiam um SCCmec relativamente grande do tipo I, II ou 

III, sendo frequentemente resistentes a várias classes de antimicrobianos: β-lactâmicos, 

macrolídeos, sulfametoxazol-trimetoprima (TMP-SMX), lincosamidas, tetraciclinas, 

rifampicina, aminoglicosídeos e quinolonas. Alguns clones vêm apresentando resistência 

crescente aos glicopeptídeos. Clones de HA-MRSA raramente carreiam o gene para produção 

da leucocidina de Panton-Valentine (PVL) (DELEO et al., 2010). 

 As primeiras cepas de MRSA (a cepa COL, conhecida como clone Arcaico, e outras 

cepas do CC8 que circularam no Reino Unido e na Dinamarca nos anos 1960) carreavam um 

SCCmec do tipo I. Estas cepas foram substituídas nos anos 1980 por linhagens mais bem 

sucedidas, que se estabeleceram e se disseminaram nos hospitais ao redor do mundo 

(CHAMBERS & DELEO, 2009). Os cinco principais clones associados às infecções por HA-

MRSA são o clone Ibérico ou UK-EMRSA-5 (linhagem ST247-HA-MRSA-IA), o clone 

Epidêmico Brasileiro (linhagem ST239-HA-MRSA-IIIA), o clone Húngaro (linhagem 

ST239-HA-MRSA-III), o clone Nova York/Japão (linhagem ST5-HA-MRSA-II) e o clone 

Pediátrico (linhagem ST5-HA-MRSA-IV) (ENRIGHT et al., 2002). 

 O Programa de Vigilância Antimicrobiana SENTRY investigou a prevalência de 

MRSA em hospitais em todo o mundo entre 1997 e 1999, já então relatando taxas de 23% na 

Austrália, 67% no Japão, 35% na América Latina, 40% na América do Sul, 32% nos Estados 

Unidos e 26% na Europa (DIEKEMA et al., 2001; BELL et al, 2002, DEURENBERG & 

STOBBERINGH, 2008). Resumidamente, CC5 e CC8 são os complexos clonais mais 

prevalentes em todo o mundo, sendo o CC5 o mais comum nos Estados Unidos. O CC22 é 

difundido globalmente, o CC30 também é comum nos EUA e no Reino Unido, e o CC45 é 

comum nos EUA e na Europa.  Na América Latina, os clones predominantes são CC5 (ST5), 

CC8 (ST239) e CC30 (CHAMBERS & DELEO, 2009; STEFANI et al., 2012).  

 Em 1994, foi publicado o primeiro relato de um clone originário do Brasil, conhecido 

como clone Epidêmico Brasileiro. Este clone propagou-se pelos hospitais de São Paulo entre 

1990 e 1992 (SADER et al., 1994) e, posteriormente, por diversos países da América Latina 

(Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai), Europa, Ásia, Austrália e 

África do Sul. No Brasil, ainda é o predominante no ambiente hospitalar (TRINDADE et al., 

2005; CABOCLO et al., 2013). A patogenicidade do clone brasileiro decorre de várias 
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propriedades presentes em diferentes graus: multirresistência, incluindo a resistência aos β-

lactâmicos, cloranfenicol, quinolonas, lincosamidas, eritromicina, TMP-SMX e mupirocina; 

produção de biofilme protetor; capacidade de aderir às células epiteliais das vias aéreas, e de 

invadi-las; e produção de toxinas, como enterotoxinas e leucocidina de Panton-Valentine 

(PVL) (OLIVEIRA et al., 2002; RODRÍGUEZ-NORIEGA et al., 2010). 

 Certamente, a resistência a múltiplos antimicrobianos tem papel de destaque na 

propagação dos clones de HA-MRSA nos locais de assistência à saúde. No entanto, especula-

se se uma maior virulência destes clones, levando à sua maior transmissibilidade e a uma 

maior habilidade em colonizar hospedeiros, não seria também um fator importante na sua 

disseminação (GORDON & LOWY, 2008). Apesar de várias cepas terem se propagado por 

todo o mundo, apenas poucos clones são responsáveis pelas infecções mais graves por 

MRSA. Uma explicação possível estaria relacionada às diversas medidas de controle de 

infecção implementadas em cada ambiente hospitalar (tais como triagem de pacientes de alto 

risco, precauções de contato e adequada higiene das mãos), o uso racional (ou não) de 

antimicrobianos, além da diversidade da natureza epidêmica e clonal destes patógenos 

(GRUNDMANN et al., 2006; CAMPANILE et al., 2010). 

2.2.2.4 - CA-MRSA - Community-associated methicillin-resistant S. aureus (S. aureus 

resistente à meticilina associado à comunidade) 

 A invasão do ambiente comunitário por clones de MRSA constitui a quarta e mais 

recente onda de resistência antimicrobiana do S. aureus (CHAMBERS & DELEO, 2009). Os 

primeiros relatos de CA-MRSA surgiram no início dos anos 1990, em comunidades 

aborígenes da Austrália (UDO et al., 1993). Nos Estados Unidos, um dos primeiros relatos 

bem documentados de infecção por CA-MRSA incluiu quatro casos fatais envolvendo 

crianças sem fatores de risco para infecção por MRSA entre 1997-1999 (CDC, 1999). Desde 

então, surtos de infecção por CA-MRSA têm sido descritos em indivíduos saudáveis, 

relacionados a populações e grupos específicos como indígenas americanos e nativos do 

Alasca, moradores de ilhas do Pacífico, atletas que praticam esportes coletivos, prisioneiros, 

homossexuais masculinos, militares, usuários de drogas injetáveis e crianças que frequentam 

creches (ADCOCK et al., 1998; BOYCE, 1998; BAGGETT et al., 2003; CDC, 2003; ELLIS 

et al., 2004; GORWITZ et al., 2008; LAMARO-CARDOSO et al., 2009; CHEN, 2013). Os 

fatores comuns a estes grupos incluem a grande intensidade de contato físico e as precárias 

condições de higiene, condições estas que podem ampliar a transmissão deste patógeno na 
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comunidade (NGUYEN et al., 2005). A exposição frequente a antimicrobianos também foi 

relacionada à aquisição de CA-MRSA (UDO et al., 1993; HOLMES et al., 1996; ADCOCK 

et al., 1998; BAGGETT et al., 2003; GORWITZ et al., 2008). 

  A prevalência de colonização e de infecção por CA-MRSA vem aumentando em todo 

o mundo, não mais se restringindo a determinados grupos ou indivíduos com fatores de risco, 

mas surgindo de maneira global, assumindo, em alguns países, um caráter endêmico, com a 

detecção de vários clones. Uma das possibilidades sobre a origem das cepas de CA-MRSA é a 

descendência de clones preexistentes ou, mais provavelmente, a de que as cepas comunitárias 

tenham surgido como uma consequência de inserção do gene mecA nas cepas de S. aureus 

sensíveis à meticilina (WIELDERS et al, 2001; NAIMI et al., 2003; CHAMBERS & DELEO, 

2009; GELATTI et al, 2009). 

 O principal modo de transmissão é o contato com indivíduo colonizado ou infectado, 

mas fômites contaminados podem também ter papel na transmissão (DELEO & 

CHAMBERS, 2009). Os Centers for Disease Control and Prevention (CDC) listaram os 

"Cinco Cs" da transmissão de CA-MRSA: 

 Tipicamente, os clones de CA-MRSA apresentam, em sua maioria, o SCCmec do tipo 

IV (MA et al., 2002) ou, eventualmente, o SCCmec do tipo V (ITO et al., 2004), ao passo que 

as cepas de HA-MRSA geralmente apresentam os SCCmec dos tipos II e III (ITO et al., 

2001). Os SCCmec do tipo IV possuem menor tamanho, transmitem-se mais facilmente e 

portam menor quantidade de genes de resistência (OKUMA et al., 2002). Os clones de CA-

MRSA são tipicamente resistentes apenas aos ß-lactâmicos, a alguns macrolídeos e, em 

alguns casos, às quinolonas. Apresentam habitualmente sensibilidade à clindamicina e à 

associação TMP-SMX, ao passo que os clones de HA-MRSA são habitualmente 

multirresistentes (DAVID & DAUM, 2010). O quadro 2 resume as diferenças clássicas entre 

CA-MRSA e HA-MRSA. 

 

1- Contato com pessoa colonizada ou infectada. 

2- Comprometimento da integridade da pele.  

3- Contaminação por objetos, superfícies e fômites em geral.  

4- Pouca higiene ("Cleanliness") 

5- Ambientes aglomerados ("Crowded living conditions").  
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QUADRO 2: Características do HA-MRSA versus CA-MRSA 

Característica HA-MRSA CA-MRSA 

Época do 

Descobrimento 

1961 Década de 1980 

 

População em 

Risco 

 

Pacientes com hospitalização 

prévia, pacientes cirúrgicos, 

pacientes institucionalizados, 

diálise, cateteres de longa 

permanência, unidades de 

terapia intensiva 

 

Crianças e adultos jovens, 

moradores de rua, atletas, 

militares, presidiários, 

homossexuais masculinos, 

índios nativos dos Estados 

Unidos, habitantes das ilhas 

do Pacífico, crianças que 

frequentam creche 

 

Principais síndromes 

Clínicas 

 

Bacteriemia, pneumonia 

adquirida no hospital, 

pneumonia associada à 

ventilação mecânica, 

infecções associadas a cateter 

ou prótese 

 

Infecção de pele e partes 

moles, pneumonia necrosante, 

bacteriemia, osteomielite 

 

Perfil de resistência 

a antimicrobianos 

 

Multirresistente, incluindo β-

lactâmicos, macrolídeos, 

sulfametoxazol-trimetoprima, 

lincosamidas, tetraciclinas, 

rifampicina, quinolonas. 

Resistência crescente aos 

glicopeptídeos 

 

Resistente a β-lactâmicos. 

Sensibilidade variável a 

macrolídeos, sulfametoxazol-

trimetoprima, tetraciclinas, 

lincosamidas 

 

Tipo de SCCmec 

associado aos clones 

causadores de 

infecção 

 

I, II e III 

 

IV e V 

 

Expressão de PVL 

 

 

Rara 

 

Comum 

Fonte: Adaptado de RODRÍGUEZ-NORIEGA & SEAS, 2010.  

HA-MRSA: S.aureus resistente à meticilina associado à assistência à saúde; CA-MRSA: S. aureus 

resistente à meticilina associado ao ambiente comunitário; PVL: leucocidina de Panton-Valentine; 

SCCmec: cassete cromossômico estafilocócico mec  

 

 As cepas de CA-MRSA também podem se disseminar por largas distâncias 

geográficas. Nos Estados Unidos, o tipo predominante de CA-MRSA é o ST8. A Austrália 

tem duas grandes linhagens: ST93 (Queensland) e ST1 (Austrália Ocidental). Na Europa 

circulam vários tipos de CA-MRSA: ST5, ST8 e ST80 (CHEN, 2013). No Brasil, existem 
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poucos estudos sobre colonização ou infecção por CA-MRSA (LAMARO-CARDOSO et al., 

2009; ROZEMBAUM et al., 2009; BRAGA et al., 2014). 

 Curiosamente, Lamaro-Cardoso e colaboradores detectaram, em Goiânia, Goiás, a 

colonização nasofaríngea por SCCmec do tipo III em crianças internadas, já nas primeiras seis 

horas de admissão (LAMARO-CARDOSO et al., 2007). Outros estudos evidenciaram a 

presença, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, de cepas contendo SCCmec do tipo IV 

caracterizadas como ST1, ST8, ST30 e ST45 (RIBEIRO et al., 2007; ROZENBAUM et al., 

2009; GELATTI et al., 2013). 

 Outra mudança significativa na epidemiologia dos MRSA foi a introdução de cepas de 

CA-MRSA no ambiente hospitalar. A incidência de cepas carreando o SCCmec do tipo IV 

(CA-MRSA) em hospitais nos Estados Unidos aumentou de menos de 20% (1999) para mais 

de 50% (2003) (MAREE et al., 2007). Estudos brasileiros também sugerem que clones de 

CA-MRSA foram introduzidos no ambiente hospitalar e que, atualmente, estão circulando 

como patógenos nosocomiais (TRINDADE  et al., 2005; CABOCLO et al., 2013), do mesmo 

modo que as cepas de HA-MRSA podem ser encontradas circulando na comunidade 

(FIGUEIREDO & FERREIRA, 2014). Portanto, estabelecer uma definição clara e definitiva 

entre CA-MRSA e HA-MRSA nem sempre é uma tarefa simples e depende de caracterização 

microbiológica e molecular (BOYCE, 1998; NAIMI et al., 2003; FIGUEIREDO & 

FERREIRA, 2014). 

 

2.2.2.5 - Fatores de virulência associados ao CA-MRSA 

Leucocidina de Panton-Valentine (PVL) 

 Esta toxina foi identificada pela primeira vez em 1894 por van der Velde, que a 

denominou "leucocidina", dada a sua habilidade em lisar leucócitos, especialmente os 

polimorfonucleares. Foi posteriormente descrita por Panton e Valentine, que mostraram a 

correlação entre a presença da leucocidina e infecções cutâneas graves como antrazes, muitos 

dos quais eram fatais na era pré-antibiótica (PANTON & VALENTINE, 1932). A leucocidina 

é uma leucotoxina formadora de poros consistindo de duas subunidades, LukS-PV e LukF-

PV, codificadas pelo prófago ФSA2, adquirido por transferência horizontal e integrado ao 

cromossomo do S. aureus (DIEP et al, 2004; CHAMBERS & DELEO, 2009). Estas 

subunidades se ligam a receptores de membrana dos leucócitos, levando à formação de poros. 
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Em concentrações elevadas, a PVL causa lise celular; em concentrações mais baixas, parece 

atuar ativando neutrófilos, levando à liberação de mediadores inflamatórios como leucotrieno 

B4 e interleucina 8, causando também a sua desgranulação (CHAMBERS & DELEO, 2009; 

DIEP, 2010). A PVL pode, portanto, contribuir para a patogênese, levando a uma resposta 

inflamatória exagerada e a danos ao hospedeiro. Estudos apontam a associação entre a PVL e 

quadros clínicos graves como pneumonia necrosante hemorrágica e infecções graves de pele e 

tecidos moles (LINA et al., 1999; GILLET et al., 2002). As amostras bacterianas de todas as 

quatro crianças que apresentaram quadros infecciosos fulminantes por CA-MRSA em 

Minnesota e North Dakota, nos EUA, foram positivas para a presença de PVL, assim como 

para as enterotoxinas estafilocócicas B ou C (CDC, 1999; GILLET et al., 2002; LOWY, 

2003; NAIMI et al., 2003). A PVL é mais frequentemente encontrada em amostras de CA-

MRSA associadas à infecção do que nas amostras associadas à colonização nasal 

assintomática (BOYLE-VAVRA & DAUM et al., 2007; DAVID & DAUM, 2010). 

Existe uma forte associação epidemiológica entre a PVL e o aparecimento de infecções 

por CA-MRSA (BOYLE-VAVRA & DAUM, 2007; GORDON & LOWY, 2008). Um dos 

aspectos característicos do CA-MRSA é a presença dos genes para produção de PVL, mas 

esta leucocidina pode também ser encontrada, embora mais raramente, em amostras de MSSA 

(1-10%) e HA-MRSA (DIEP et al., 2004; GOERING et al., 2008; CHAMBERS & DELEO, 

2009). Alguns autores encontraram resultados discordantes sobre o papel da PVL na 

patogênese das infecções por CA-MRSA (SAID-SALIM et al., 2005; WARDENBURG et al., 

2007). Todos estes dados sugerem, portanto, que a contribuição da PVL na patogênese do 

CA-MRSA ainda precisa ser mais bem determinada. Outros fatores de virulência ou 

componentes do próprio hospedeiro podem também estar implicados (CHAMBERS & 

DELEO, 2010). 

 

α-Hemolisina 

Também conhecida como Hla ou α-toxina, é uma toxina estafilocócica formadora de 

poros. Atua sobre uma ampla variedade de células (tais como eritrócitos, leucócitos, plaquetas 

e fibroblastos), tendo ação dermonecrótica (ZETOLA et al., 2005). Não é encontrada 

exclusivamente nas amostras de CA-MRSA (DELEO & CHAMBERS, 2009). Um estudo 

demonstrou que a α-hemolisina era essencial para que algumas cepas de CA-MRSA 

causassem pneumonia, e que o nível desta toxina se correlaciona com a gravidade da doença 
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pulmonar em modelo animal (WARDENBURG et al., 2007). 

 

β-Hemolisina 

É uma esfingomielinase ativa contra uma grande variedade de células (eritrócitos, 

leucócitos, plaquetas, fibroblastos), mas seu papel na patogênese das infecções não é claro 

(ZETOLA et al, 2005). 

 

Modulinas do Tipo α solúveis em fenol (PSMαs) 

Trata-se de peptídeos citolíticos que recrutam, ativam e, em última instância, lisam 

neutrófilos humanos. In vitro, sua produção é mais elevada em cepas de CA-MRSA do que 

em cepas de HA-MRSA, o que levantou a hipótese de que pudesse contribuir para a maior 

virulência do CA-MRSA (DELEO & CHAMBERS, 2009). 

 

Elemento móvel catabólico da arginina (ACME) 

Este elemento encontra-se adjacente ao SCCmec do tipo IV e está presente em várias 

cepas USA300. O ACME contém genes que codificam uma completa via da arginina 

deiminase, que é um fator de virulência do Streptococcus pyogenes. Estudos demonstraram 

que a deleção do ACME diminuiu o desempenho do USA300. Portanto, a presença deste 

elemento pode ter contribuído para a disseminação do clone epidêmico USA300 (DELEO & 

CHAMBERS, 2009; DAVID & DAUM, 2010). 

 

2.2.2.6 - Aspectos clínicos das infecções por CA-MRSA 

Os primeiros casos de infecção por CA-MRSA descritos na América Latina ocorreram 

no Brasil, em adultos, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 2003 (RIBEIRO et 

al., 2005). O primeiro caso grave de infecção por CA-MRSA descrito na faixa etária 

pediátrica no Brasil envolveu uma criança de 10 anos de idade, sem passado de 

imunodeficiência, moradora da cidade do Rio de Janeiro (ROZEMBAUM et al., 2009). 
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O espectro das manifestações clínicas determinadas por CA-MRSA é semelhante ao 

das infecções por MSSA, predominando as infecções de pele e partes moles (que 

correspondem a mais de 90% das infecções por CA-MRSA em crianças), embora infecções 

mais graves possam ocorrer (CDC, 1999; NAIMI et al., 2003; KAPLAN, 2006). Furúnculos, 

antrazes e abscessos são as manifestações clínicas mais frequentemente descritas (BAGGETT 

et al., 2003). As lesões dermonecróticas provocadas pelo CA-MRSA são habitualmente 

confundidas com lesões produzidas por picadas de aranhas (CDC, 2003). A gravidade das 

lesões de pele e de partes moles varia desde infecções leves a abscessos profundos que 

requerem admissão hospitalar para incisão, drenagem e antibioticoterapia parenteral.  A 

furunculose de repetição e a transmissão para contatos próximos (tais como familiares e 

colegas de escola) têm sido descritas em indivíduos colonizados ou infectados por CA-MRSA 

(CDC, 2006; KAPLAN, 2006). Infecções graves e invasivas causadas por MRSA podem 

ocorrer, mas são menos frequentes e incluem pneumonia necrosante e empiema, sepse, 

infecções musculoesqueléticas como piomiosite e osteomielite (que são as infecções invasivas 

causadas por CA-MRSA mais comuns em crianças), fasciite necrosante, púrpura fulminante e 

infecções disseminadas por êmbolos sépticos (KOWALSKI et al., 2005). A pneumonia 

necrosante por CA-MRSA é tipicamente precedida de um quadro de influenza, acometendo 

indivíduos jovens, previamente saudáveis, e pode apresentar letalidade acima de 25%. As 

características clínico-laboratoriais mais frequentes incluem leucopenia, hemoptise, 

furunculose concomitante, o isolamento de cepas bacterianas que possuem genes para 

produção da leucocidina de Panton-Valentine (PVL) e uma evolução clínica fulminante 

(GILLET et al., 2002; CREEL et al., 2009). O número de crianças com infecções invasivas 

por CA-MRSA tem aumentado em várias regiões do mundo (KAPLAN, 2006; CREEL et al., 

2009; IWAMOTO et al., 2013). 

 Preconiza-se modificar a escolha terapêutica de modo a assegurar a cobertura de CA-

MRSA em uma comunidade, sempre que a prevalência local deste patógeno exceder 10-15% 

(KAPLAN, 2005; CDC, 2006). Para casos de menor gravidade que requeiram a 

antibioticoterapia em caráter ambulatorial, podem ser utilizadas a clindamicina ou a 

associação TMP-SMX. Para casos que requeiram hospitalização está indicado o uso de 

clindamicina e, em pacientes graves ou instáveis clinicamente, de vancomicina ou a linezolida 

(LIU et al., 2011). 

 Com o aumento crescente do número de infecções por CA-MRSA, a obtenção de 

material de abscessos ou de outras lesões com conteúdo purulento para realização de cultura e 
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pesquisa de sensibilidade antimicrobiana é de fundamental importância para nortear o manejo 

dos pacientes, além de monitorar a proporção de infecções causadas por CA-MRSA e o seu 

perfil regional de resistência (NAIMI et al., 2003; GORWITZ et al., 2008). 

 

2.2.2.7 - Colonização nasal por MRSA  

 As narinas anteriores são o sítio mais comum de colonização por MRSA, quando 

comparadas ao períneo e à faringe, mas é importante a triagem de múltiplos sítios para 

detectar a colonização por MRSA, sem o que 25% dos colonizados não são identificados 

(BITTERMAN et al., 2010). 

 A duração da colonização por MRSA é variável. Um estudo apontou que a meia-

vida da colonização nasal por MRSA era de 40 meses, em uma população estudada que 

consistia de adultos hospitalizados (SANFORD et al., 1994). Em uma revisão sistemática dos 

artigos publicados entre janeiro de 1990 e julho de 2012, Shenoy e colaboradores relataram 

que a persistência da colonização diminuía com o tempo e que 50% dos pacientes tinham 

culturas negativas (clearance) para MRSA após 88 semanas decorridas da detecção da 

colonização. Houve uma tendência de clearance mais precoce em pacientes ambulatoriais, 

quando comparados aos pacientes em instituições de cuidados de longo prazo ou internados 

em hospitais (SHENOY et al, 2014). 

 A colonização nasal por MRSA não está invariavelmente presente nos indivíduos 

com infecção por MRSA (GORWITZ, 2008; DELEO et al., 2010), mas um estudo realizado 

em soldados norte-americanos demonstrou que colonização nasal por CA-MRSA aumentava 

em 11 vezes a possibilidade de desenvolvimento de infecção de partes moles, e mesmo de 

bacteriemia, em comparação com soldados colonizados por MSSA (ELLIS et al., 2004). 

 A maioria das intervenções visando erradicar a colonização por CA-MRSA, como 

isolamento dos indivíduos colonizados, descolonização dos portadores de CA-MRSA ou 

desinfecção ambiental, falhou em limitar a transmissão ou a disseminação deste patógeno 

(DAVID & DAUM, 2010). 
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2.2.2.8 - LA-MRSA - Livestock-associated methicillin-resistant S. aureus (S. 

aureus resistente à meticilina associado à pecuária) 

As cepas de MRSA obtidas de animais domésticos frequentemente pertencem a 

clones de MRSA comuns a seres humanos (DAVID & DAUM, 2010); por outro lado, os 

MRSA obtidos de gado/rebanhos são, em geral, geneticamente distintos. O LA-MRSA foi 

primeiramente descrito em 2003 em suínos e bovinos e é encontrado na Holanda, Bélgica, 

Dinamarca e alguns países vizinhos. Parece estar se disseminando rapidamente para várias 

partes do mundo, como Ásia e Estados Unidos. Este clone de MRSA pertence ao ST398, 

carreia geralmente um SCCmec do tipo IVa ou V e tipicamente não apresenta genes para 

produção de PVL. Na Europa, a colonização por LA-MRSA pode ser comum em pessoas com 

contato frequente com gado/rebanhos, apesar do desenvolvimento de manifestações clínicas 

não ser comum. Os fatores de risco associados a esta colonização incluem o trabalho em que 

há contato direto com animais em fazendas e o trabalho com porcos em abatedouros. O 

MRSA ST398 pode ser transmitido para os seres humanos através do contato direto com 

animais, contaminação ambiental e ingestão ou manipulação de carne contaminada 

(VERKADE & KLUYTMANS, 2014). Apesar de o MRSA ST398 estar usualmente 

associado à colonização assintomática, casos de infecção com gravidade variável (desde 

infecção de pele e partes moles até endocardite, pneumonia e fasciite necrosante) têm sido 

descritos nos últimos anos (DEURENBERG & STOBBERINGH, 2009; DAVID & DAUM, 

2010; LINDSAY, 2010; STEFANI et al., 2012; WARDYN et al., 2015). 

 

2.2.3 - Resistência à vancomicina 

 Em 1996, no Japão, Hiramatsu e colaboradores isolaram cepas de MRSA com 

resistência intermediária à vancomicina (HIRAMATSU et al., 1997). Relatos semelhantes 

seguiram-se nos Estados Unidos e na França (FRIDKIN, 2001). As evidências mostram que 

cepas de MRSA têm apresentado aumento progressivo de resistência à vancomicina. Os testes 

de sensibilidade à vancomicina apontam para um progressivo aumento da Concentração 

Inibitória Mínima (CIM), que é a menor concentração em que um antibiótico inibe o 

crescimento da bactéria (CHEN, 2013). A sensibilidade do S. aureus à vancomicina é definida 

como uma CIM ≤ 2µg/ml e a resistência intermediária à vancomicina (VISA), como uma 

concentração inibitória mínima (CIM) de 4 a 8 µg/ml (estas cepas apresentam uma parede 

celular mais espessa, que dificulta a penetração, ligação e eficácia da vancomicina). Cepas 
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com resistência à vancomicina (VRSA) são as que apresentam CIM maior ou igual a 16 

µg/ml. O gene vanA, para resistência à vancomicina de alto nível, é codificado em um 

transpóson originado em um enterococo (LINDSAY & HOLDEN, 2006). A resistência destas 

cepas se deve à alteração do peptídeo terminal D-Ala-D-Ala, da parede celular, pela 

terminação D-Ala-D-Lac. Este novo peptídeo apresenta acentuada redução de afinidade para a 

vancomicina (LOWY, 2003). Infecções causadas por cepas de MRSA com CIMs elevadas 

para vancomicina estão associadas com taxas elevadas de falha terapêutica e de letalidade 

(CLSI, 2012; CHEN, 2013). Felizmente, há poucos casos descritos na literatura mundial. A 

maioria dos pacientes com infecções por VISA apresentavam comorbidades (frequentemente 

insuficiência renal crônica em diálise, ou eram grandes queimados) e/ou apresentavam 

quadros recorrentes de bacteriemia associada à presença de cateter venoso central ou próteses, 

tendo sido previamente tratados com vancomicina. O uso racional dos antimicrobianos, em 

especial o da vancomicina, aliado a práticas de controle de infecção relacionada à assistência 

à saúde, são medidas primordiais para a prevenção do surgimento de cepas de VISA e VRSA 

(FRIDKIN, 2001; OLIVEIRA et al., 2001). 

 Embora tenham sido publicados relatos indicando a resistência à vancomicina no 

Clone Epidêmico Brasileiro, são atualmente escassas as evidências sugerindo que cepas VISA 

e/ou VRSA constituam problema significativo na América Latina (RODRÍGUEZ-NORIEGA 

& SEAS, 2010). O primeiro relato de uma cepa VISA no Brasil foi publicado em 2001 

(OLIVEIRA et al., 2001). 

 

2.2.4 - São os MRSA mais virulentos que os MSSA? 

Há evidências de que o HA-MRSA seria mais virulento que o CA-MRSA. 

Klevens e colaboradores encontraram uma proporção de 85% de doenças invasivas por 

MRSA associadas a fatores ligados ao ambiente hospitalar, sendo a taxa de letalidade 10 

vezes maior nas infecções por HA-MRSA que nas infecções por CA-MRSA. A bacteriemia e 

a pneumonia foram as infecções mais comumente associadas às cepas de HA-MRSA 

(KLEVENS et al., 2007), sendo que infecções de pele e partes moles foram mais comuns com 

as cepas de CA-MRSA (NAIMI et al., 2003). Apesar destes estudos, algumas evidências 

ainda precisam ser consideradas. Infecções associadas ao ambiente hospitalar ocorrem mais 

frequentemente em pacientes idosos e portadores de comorbidades e/ou com fatores de risco 

associados ao ambiente hospitalar, o que os torna mais susceptíveis a doenças invasivas 
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(NAIMI et al., 2003; DAVIS et al., 2004; KLEVENS et al., 2007). Os pacientes com infecção 

por CA-MRSA são frequentemente mais jovens e, em geral, mais saudáveis, e a maior 

capacidade de transmissão e disseminação das cepas de CA-MRSA demonstraria, segundo 

alguns autores, a maior virulência dos CA-MRSA, quando comparados com os HA-MRSA 

(DELEO & CHAMBERS, 2009). 

Considera-se que não há evidências convincentes de que MRSA seria mais 

virulento que MSSA (GORDON & LOWY, 2008; TODD, 2009), mas alguns estudos 

divergem. Um estudo retrospectivo encontrou maiores taxas de hospitalização, infecções 

recorrentes e infecções nos contatos domiciliares de pacientes com infecções por CA-MRSA, 

quando comparados com os pacientes com infecções por CA-MSSA (DAVIS et al., 2007). 

Como já foi mencionado, um estudo com 812 soldados norte-americanos demonstrou que a 

colonização nasal por CA-MRSA aumentou em 11 vezes a possibilidade de desenvolvimento 

de infecções, muitas delas invasivas, quando comparada com a colonização por MSSA 

(ELLIS et al., 2004), um resultado semelhante ao encontrado por Davis e colaboradores, em 

um hospital militar norte-americano (DAVIS et al., 2004). Uma revisão sistemática de estudos 

publicados até 2006 concluiu que a colonização por MRSA associou-se a um risco quatro 

vezes maior de infecção, quando comparada com a colonização por MSSA (SAFDAR & 

BRADLEY, 2008). Nos quatro casos fatais por infecção por CA-MRSA envolvendo crianças 

no noroeste dos Estados Unidos, entre 1997-1999, a escolha empírica de um β-lactâmico 

como terapêutica inicial pode ter contribuído para a maior morbidade e mortalidade dos 

pacientes acometidos (CDC, 1999; DELEO & CHAMBERS, 2009). Infecções invasivas por 

MRSA associam-se a maiores custos e a limitadas opções de tratamento (GORDON & 

LOWY, 2008). 

 2.3 - DOENÇAS CRÔNICAS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 Apesar de nenhuma definição de doença ou condição crônica ser suficientemente 

precisa (PERRIN et al., 1993), Mokkink e colaboradores definiram doença crônica da infância 

utilizando quatro critérios que devem estar presentes simultaneamente: 

 1- ocorrência em crianças entre zero e 18 anos de idade inclusive; 

 2- diagnóstico baseado no conhecimento médico científico e estabelecido usando 

métodos ou instrumentos válidos e reprodutíveis, de acordo com padrões profissionais; 

 3- ausência de cura ou, para as doenças mentais, alta resistência ao tratamento, e 
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 4- duração efetiva ou prevista de mais de três meses ou a ocorrência de três ou mais 

episódios durante o último ano ou ainda uma razoável probabilidade de que venham a ocorrer 

novos episódios (MOKKINK et al., 2008). Outra definição considera o tempo mínimo de 12 

meses de doença como critério de duração ou permanência para a condição crônica (PERRIN, 

1993; PERRIN, 2007; CDC, 2013). 

 Como consequência, as doenças crônicas podem também caracterizar-se por 

acarretarem limitação de função e/ou atividade, tanto em nível físico, como cognitivo, 

emocional e de desenvolvimento geral, ou ainda prejuízo das relações sociais; dependência de 

medicação, de dieta especial, de tecnologia médica, de aparelhos específicos e de assistência 

pessoal; necessidade de cuidados médicos, psicológicos ou educacionais especiais, ou ainda 

de acomodações diferenciadas em casa ou na escola (SILVA, 2001). 

 O avanço das medidas terapêuticas nas últimas décadas resultou no aumento no 

número de crianças e adolescentes que sobrevivem a condições congênitas, perinatais ou 

outras doenças graves. O lado perverso deste avanço é que várias destas crianças apresentam 

sequelas, tendo sido a mortalidade substituída por uma morbidade que persiste ao longo da 

vida, impondo necessidades especiais nos cuidados com a saúde. Aliado a este fato, há 

evidências de que a prevalência de certas doenças crônicas em crianças [asma, autismo, 

obesidade, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, (TDAH), depressão] tenha 

aumentado, mesmo quando não se consideram fatores como progressos no diagnóstico e a 

expansão da conscientização pública sobre estes distúrbios comportamentais. Como 

consequência, a prevalência de condições crônicas em crianças e adolescentes vem 

aumentando nas últimas quatro décadas (EISER, 1997; PERRIN, 2007; MOKKINK et al., 

2008; WISE, 2009). 

 Aproximadamente 30% de todas as crianças têm alguma forma de doença crônica. Se 

forem excluídas alergias, eczemas, distúrbios visuais menores e outras doenças sem 

probabilidade de gerar consequências graves, entre 15 e 20% de todas as crianças terão um 

distúrbio físico, de aprendizagem, ou do desenvolvimento, de evolução crônica. Seis e meio 

por cento das crianças apresentam algum grau de incapacidade devido à presença de uma 

condição crônica. As doenças crônicas graves mais comuns na infância e adolescência são 

asma, retardo mental e desordens mentais e do sistema nervoso. Posteriormente, a obesidade 

foi acrescentada a esta lista (NEWACHECK & HALFON, 1998; WISE, 2009). Os meninos 

têm taxas mais elevadas de doenças crônicas que as meninas, assim como crianças 
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provenientes de famílias com baixa renda (NEWACHECK & HALFON, 1998). Dentre as 

crianças com doença crônica, cerca de 30% apresentam duas ou mais condições crônicas 

associadas (NEWACHECK & TAYLOR, 1992). 

 Nos Estados Unidos, as doenças crônicas são responsáveis por uma parcela cada vez 

maior de hospitalizações e mortes entre as crianças, sendo secundadas apenas pelos agravos 

de causa traumática. As crianças com doenças crônicas são hospitalizadas com frequência 

aproximadamente quatro vezes maior e passam oito vezes mais dias no hospital que seus 

pares saudáveis (NEWACHECK & HALFON, 1998). Este desvio histórico na distribuição da 

hospitalização e da mortalidade pediátrica reflete não somente a elevação da prevalência de 

doenças crônicas infantis, mas também a acentuada redução na incidência das doenças 

pediátricas agudas graves (WISE, 2009). 

 Há considerável variação na natureza e na gravidade das doenças crônicas em 

crianças, acarretando profundas implicações para a organização dos serviços de saúde. A 

abordagem generalista que não leva em conta cada condição específica pode ter grande apelo, 

mas permanece importante considerar o impacto de cada doença crônica no desenvolvimento 

de políticas assistenciais e de saúde voltadas para a melhora clínica e da qualidade de vida das 

crianças afetadas (PERRIN et al., 1993; NEWACHECK & HALFON, 1998). 

 Cabe ressaltar que o impacto de uma doença crônica na infância pode ter repercussões 

que se estendem além deste período da vida. Já se documentou a relação entre a doença 

crônica na infância e a incapacidade na vida adulta, o aumento de despesas com serviços de 

saúde, a diminuição da força de trabalho, o prejuízo das relações sociais e a pior qualidade de 

vida (NEWACHECK & HALFON, 1998; PERRIN, 2007). 

 Nas últimas décadas, o avanço de técnicas diagnósticas e terapêuticas propiciou maior 

sobrevida às crianças, e ocasionou, em paralelo, o aumento do número de doenças crônicas 

e/ou comorbidades. Este grupo de crianças tem contato frequente com instituições de 

assistência à saúde e com os patógenos circulantes nestes ambientes. Algumas delas podem 

ser mais susceptíveis à colonização devido às suas doenças de base. Portanto, estas crianças 

poderiam atuar como vetores de micro-organismos entre o ambiente hospitalar e a 

comunidade (GESUALDO et al., 2013). 
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2.4 - CRIANÇAS ATENDIDAS EM NÍVEL AMBULATORIAL E MRSA 

 A prevalência da colonização e a incidência de infecções por MRSA (especialmente 

CA-MRSA) em crianças têm aumentado nos últimos anos (DAVID & DAUM, 2010; 

IWAMOTO et al., 2013). As crianças são um importante reservatório de MRSA e podem ter 

papel de destaque na disseminação do S. aureus e MRSA na comunidade e no ambiente 

hospitalar (HUSSAIN et al., 2001; NAKAMURA et al., 2002; HISATA et al., 2005; 

GESUALDO et al., 2013). Vários estudos têm sido conduzidos com o objetivo de estimar a 

colonização nasal por MRSA em crianças, tanto em locais de assistência à saúde 

(ambulatórios, enfermarias, unidades de terapia intensiva) quanto na comunidade (escolas e 

creches). Os estudos de corte transversal realizados em ambulatórios ou consultórios 

pediátricos com o objetivo de verificar a frequência de colonização por S. aureus e MRSA 

estão resumidos nos quadros 3 e 4. Estes estudos buscam também estabelecer os possíveis 

fatores associados à colonização nesta população específica. Foram excluídos artigos cuja 

amostra incluía adultos ou cujos dados foram obtidos durante surtos. 
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QUADRO 3 - ESTUDOS SOBRE A COLONIZAÇÃO NASAL POR S. aureus E MRSA EM CRIANÇAS ATENDIDAS 

EM NÍVEL AMBULATORIAL. DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO E RESULTADOS. 

Autores País Ano Amostra Faixa etária Características % 

S.aureus 

% 

MRSA 

Shopsin et al EUA 

 (Nova York, 

Nova York) 

2000 500 

  

1 semana a 

20 anos 

Consultas de rotina, 

independente do 

histórico médico 

35% 0,4% 

Hussain et al. EUA 

(Chicago, 

Illinois) 

2001 500 ≤ 16 anos Consultas de rotina, 

independente do 

histórico médico 

24,4 % 0,6 % 

Nakamura et 

al. 

EUA 

(Nashville, 

Tennessee) 

2002 500 2 semanas 

de vida a 

21 anos 

Consultas de rotina, 

independente de 

condições crônicas, sem 

doença aguda 

29% 0,8% 

Immergluck 

et al. 

EUA 

(Chicago, 

Illinois) 

2004 291 ≤ 5 anos Consultas de rotina, 

independente de 

condições crônicas, sem 

doença aguda 

18,6% 1,7% 

Creech et al. EUA 

(Nashville, 

Tennessee) 

2005 500 2 semanas 

de vida a 

21 anos 

Consultas de rotina, 

independente de 

condições crônicas, sem 

doença aguda 

36,4% 9,2% 

Fritz et al. EUA (St. 

Louis, 

Missouri) 

2008 1300 ≤ 18 anos Consultas de rotina, 

independente do 

histórico médico 

27,9% 2,5% 

Regev-

Yochay et al. 

Israel 2009 4648 ≤ 40 meses Consultas de rotina, 

independente do 

histórico médico 

7,4% 0,1% 

Adler et al. Israel 2010 553 2 a 12 

meses 

Consultas de rotina, 

independente do 

histórico médico 

54,2% 5,8% 

Chen et al. Taiwan 2011 6057 2 a 60 

meses 

Consultas de rotina, sem 

doenças crônicas 

23,2% 7,8% 
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QUADRO 4 - ESTUDOS SOBRE A COLONIZAÇÃO NASAL POR S. aureus E MRSA EM CRIANÇAS ATENDIDAS EM NÍVEL 

AMBULATORIAL. RESULTADOS. 

Autores Tipo de 

SCCmec 

PVL Comentários Fatores de risco MRSA Fatores de proteção 

MRSA 

Shopsin et al NP NP Pesquisa de colonização dos 

pais simultânea 

NP NP 

Hussain et al. NP NP Colonização nasal e perineal Não identificados Não identificados 

Nakamura et 

al. 

NP NP - Membro da família 

trabalha em assistência à 

saúde 

Não identificados 

Immergluck et 

al 

NP NP Pesquisa de colonização por 

pneumococos simultânea 

Hospitalização prolongada Não identificados 

Creech et al. NP 22% 

positivos 

- Membro da família 

trabalha em hospital 

Não identificados 

Fritz et al. 66% 

SCCmec 

IV 

28% 

SCCmec II 

50% 

positivos 

- Cor negra, infecção 

sistêmica prévia, maior 

frequência de banhos 

Frequência à creche 

Regev-Yochay 

et al. 

NP NP Pesquisa de colonização por 

pneumococos  e colonização 

dos pais simultânea 

Não identificados Não identificados 

Adler et al. 96% 

SCCmec 

IV 

0% 

positivo 

- Ser beduíno Não identificados 

Chen et al. 70% 

SCCmec 

IV; 24% 

SCCmec 

VT 

26% 

positivos 

Pesquisa de colonização por 

pneumococos simultânea 

Idade 2-6 meses; 

frequência à creche; 

número de crianças na 

família 

 Colonização por 

pneumococo; 

amamentação. 

* NP: não pesquisado 
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 Em uma meta-análise realizada por Salgado e colaboradores em 2003 utilizando dados 

referentes a 10 estudos sobre colonização por MRSA (janeiro de 1966 a fevereiro de 2002) 

em 8350 indivíduos na comunidade (adultos e crianças) foi encontrada uma prevalência de 

1,3%, mas houve significativa heterogeneidade entre os estudos. A prevalência de MRSA em 

indivíduos sem contato com o ambiente hospitalar foi de 0,2%. A colonização por MRSA era 

mais frequente nos indivíduos cujas amostras eram obtidas em locais de assistência à saúde do 

que fora deles (RR 2,35; IC 95%, 1,56-3,53) (SALGADO et al., 2003). Em 2013, nova meta-

análise utilizando publicações entre janeiro de 2000 e agosto de 2010, avaliando 

exclusivamente crianças até cinco anos de idade, encontrou uma prevalência de colonização 

nasal por MRSA de 2,3% em crianças saudáveis e 5,2% em crianças com doenças de base 

(GESUALDO et al., 2013). 

 Existem poucos estudos sobre colonização nasal por MRSA em crianças não 

hospitalizadas na América do Sul, sendo a maioria acerca de crianças que frequentavam 

creches (LAMARO-CARDOSO et al., 2009; BRAGA et al., 2014). Recentemente, um estudo 

publicado em Goiânia avaliou 2034 crianças com até cinco anos de idade, atendidas no 

pronto-atendimento de um hospital público, encontrando uma prevalência de colonização por 

S. aureus de 20,1% e de MRSA de 0,2% (da SILVA-VIEIRA, 2013). 

 O presente estudo objetiva avaliar a frequência de colonização nasal por MRSA e 

os possíveis fatores associados a essa colonização na população pediátrica atendida 

ambulatorialmente em um hospital terciário. Esses conhecimentos auxiliarão na identificação 

de clones circulantes na região em foco e permitirão ainda avaliar a relação entre os tipos 

clonais. Tais informações podem favorecer a implementação de estratégias visando a 

contenção desse patógeno de grande relevância clínica. 
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3 - OBJETIVOS 

3.1- GERAL 

 Avaliar a prevalência de colonização nasal por Staphylococcus aureus e MRSA em 

pacientes pediátricos atendidos em nível ambulatorial em hospital público universitário do 

município de Niterói - RJ. 

3.2- ESPECÍFICOS 

 a) Identificar os possíveis fatores associados à colonização nasal por Staphylococcus 

aureus e MRSA na população estudada. 

 b) Caracterizar o perfil clonal das amostras de Staphylococcus aureus resistentes à 

meticilina por métodos genotípicos e pela análise das sequências genéticas. 
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4 - METODOLOGIA 

4.1- DESENHO DE ESTUDO 

 Trata-se de estudo de corte transversal. 

4.2- LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

4.2.1- Ambiente e período do estudo 

 O presente estudo foi realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (HUAP-UFF) no município de Niterói, RJ no período de 

dezembro de 2011 a junho de 2013. O ambulatório do referido hospital conta com 

atendimento em Pediatria Geral e Puericultura, além de várias especialidades pediátricas 

(Cardiologia, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Genética, Hebiatria, 

Infectologia, Imunologia, Nefrologia, Neurologia, Pneumologia e Reumatologia). A média de 

atendimentos mensal no ano de 2011 foi de 937. 

 As características do HUAP-UFF justificam o grande número de pacientes atendidos, 

oriundos de várias cidades do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente o HUAP é a maior e mais 

complexa unidade de saúde da Grande Niterói. É considerado na hierarquia do SUS como 

hospital de nível terciário, isto é, como uma unidade de saúde para atendimentos de alta 

complexidade. Este aspecto é muito importante e diz respeito à dinâmica de utilização de 

recursos de saúde observada nos usuários do sistema de saúde (SUS) no Brasil, que tem como 

base o uso de mais de um local de atendimento. Isto permitirá detectar a ocorrência de MRSA 

nos municípios vizinhos, uma vez que o HUAP-UFF também tem como clientela os 

moradores de municípios como São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e Tanguá, que 

compõem a Região Metropolitana II, e de Araruama, Cabo Frio, Saquarema, Cachoeiras de 

Macacu e Silva Jardim. Sua área de abrangência atinge assim uma população estimada em 

mais de dois milhões de habitantes e que, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, 

compreende também parte da população deste município. Este é um ganho suplementar dessa 

pesquisa: a possibilidade de se avaliar de forma multicêntrica os pacientes atendidos nos 

referidos municípios. 
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4.2.2- População do estudo e recrutamento dos indivíduos 

Foram selecionadas 500 crianças e adolescentes na faixa etária de zero a 16 anos. As 

crianças e os seus responsáveis legais foram abordados e convidados a participar do estudo 

enquanto aguardavam a consulta agendada no ambulatório de Pediatria Geral e 

Especialidades. 

 

 4.2.3 - Análises laboratoriais 

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).  

4.3 - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO ESTUDO 

 Idade de zero a 16 anos 

 Atendimento na unidade participante do estudo no período de inclusão do 

projeto 

 Concordância do responsável legal em participar do estudo.  

 4.4 - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DO ESTUDO 

 Recusa do responsável legal em responder ao questionário de dados clínicos e 

epidemiológicos da criança e/ou permitir a coleta do suabe nasal. 

 

4.5- COLETA DE DADOS 

 A coleta dos dados clínicos e epidemiológicos foi realizada através de questionário 

padronizado com informações sobre aspectos sociais, ambientais e clínicos da criança e da 

família, além de potenciais fatores classicamente associados a infecções por CA-MRSA, 

como lesões com comprometimento da integridade de pele, uso prévio de antimicrobianos, 

situações de aglomeração na residência, compartilhamento de fômites (tais como vestuário, 

itens de higiene pessoal, cama) e por HA-MRSA, como a internação da criança ou de um seu 

familiar nos 12 meses que antecederam ao estudo, ou ter algum familiar coabitante 

trabalhando em instituições de assistência à saúde. Dentre as lesões de pele incluídas, foram 
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consideradas apenas aquelas com solução de continuidade, como ferimentos e picadas de 

inseto e aquelas com sinais de infecção secundária. 

Também foram incluídas no questionário informações sobre a idade da criança e dos 

familiares, gênero, etnia, número de pessoas que coabitam com a criança, número de irmãos, 

animais de estimação, renda familiar, grau de instrução da mãe, além de aspectos relacionados 

à saúde como: doença atual ou crônica e hospitalização nos últimos 12 meses. 

Alguns dados foram complementados através de consulta aos registros nos prontuários 

médicos, quando necessário. Os responsáveis informaram, quando pertinente, os 

antimicrobianos usados no momento da entrevista ou nos 30 dias que a antecederam. Com 

base nesta informação, foi realizada a classificação quanto ao uso prévio de antibióticos beta-

lactâmicos. 

Os pacientes atendidos no ambulatório e porventura encaminhados à Emergência 

Pediátrica para realização de medicações e/ou exames também foram (com a condição de que 

não ficassem internados) incluídos no estudo.  As entrevistas foram realizadas por médicos 

pediatras e por alunas previamente treinadas do Programa de Iniciação Científica da 

Faculdade de Medicina da UFF (bolsistas CNPq e FAPERJ), utilizando um questionário 

padronizado de coleta de dados (Apêndice 2). As entrevistas ocorreram em dias de 

conveniência do pesquisador e das bolsistas. 

 

4.6- ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Trata-se de uma amostra de conveniência. 

 Na análise bivariada foram utilizados o qui quadrado e o teste exato de Fisher para 

determinar a relação entre as variáveis categóricas e a colonização por MRSA. 

 Os resultados foram apresentados em odds ratios (OR) e em intervalos de confiança 

de 95%. O nível de significância estatística foi fixado em 0,05. 

 Para quantificação dos efeitos dos fatores que tiveram associação significativa na 

colonização por MRSA foi utilizada uma regressão logística. 

A entrada e a análise dos dados foram realizadas nos pacotes estatísticos SPSS 

(Statistical Package for Social Science) versão 17.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois) e S-PLUS 

versão 8.0 (TIBCO Software, Palo Alto, Califórnia). 
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4.7- ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA 

 O fluxograma da Figura 1 esquematiza as etapas realizadas no laboratório para 

identificação, isolamento e classificação das amostras isoladas de S. aureus. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura1: FLUXOGRAMA DO ESTUDO LABORATORIAL DAS AMOSTRAS COLETADAS ATRAVÉS DE 

SUABE NASAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA 

DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO 

DE 2013 (N=500). 

MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina; MSSA: Staphylococcus aureus sensível à meticilina; 

PVL: leucocidina de Panton-Valentine; SCCmec: cassete cromossômico estafilocócico mec; MLST: multilocus 

sequence typing 

 

A coleta foi realizada através da rotação suave de um suabe estéril no vestíbulo 

anterior das duas narinas de cada paciente. Os suabes coletados foram transportados em meio 

Stuart para o Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biotecnologia da UFF – Laboratório 

Universitário Rodolpho Albino (LURA) e incubados a 37C por 24 horas. Os procedimentos 

de análises fenotípicas e genotípicas foram realizados nesse local. 

O meio enriquecido com manitol foi preparado misturando-se 111 g de BBL
® 

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

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

Isolamento e identificação do Staphylococcus aureus (teste do manitol, catalase, 

coagulase, teste de sensibilidade antimicrobiana com oxacilina e cefoxitina) 

Testes moleculares: mec A e PVL 

                                  tipificação do SCCmec 

                                  spa typing 

                                  MLST 

                 

 

 

 

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

depois de resfriada, distribuída em placas de Petri descartáveis estéreis. 

As colônias típicas de S. aureus foram submetidas aos testes de catalase e coagulase, 

com o emprego do kit Coagu-plasma® da Laborclin, para confirmação do diagnóstico 

microbiológico. 

Todas as amostras de S. aureus foram testadas por disco-difusão com discos de 

oxacilina (1 µg) e cefoxitina (30µg), para caracterização da susceptibilidade aos 

antimicrobianos. Os frascos contendo os discos de papel para o teste de sensibilidade foram 

armazenados à temperatura de 8ºC ou menos, e retirados da refrigeração uma hora antes da 

realização da técnica, a fim de minimizar a condensação, segundo a determinação da norma 

global consensual do CLSI (CLSI, 2012). 

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

Infusion) na concentração de 37% (p/v), acrescida de 15% (v/v) de glicerol estéril, e mantidas 

a - 4ºC. 

As cepas utilizadas como controles positivos e negativos dos testes foram, 

respectivamente, as do Staphylococcus aureus ATCC 25923 (INCQS 00015 Lote 1107015) e 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (INCQS 00016 Lote 0309016). 

 

4.8- ISOLAMENTO DO DNA BACTERIANO 

O isolamento do DNA bacteriano foi realizado com o Kit QIAamp® DNA mini 

(QUIAGEN), seguindo o protocolo do produto, de acordo com o qual, em resumo, foram 

transferidos 1000 μl do crescimento bacteriano de 18 a 24 horas a 37ºC em meio BHI, em 

agitação de 200 RPM, para um tubo de microcentrífuga de 1,5 μl. O tubo foi, então, 

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

novamente suspenso em 180 μl do tampão de lise (composto por Tris HCl20 mM, EDTA 2 

mM, Triton X100 a 1,2% , 3,6 μl de lisostafina, em uma concentração de 10 mg/ml, e 36 μl de 

lisozima, numa concentração de 50 mg/ml) e, a seguir, autoclavado a 121ºC por 15 minutos. 

Em seguida, a preparação foi misturada por meio de um vórtex e incubada por 60 minutos a 

56ºC. Foi, em seguida, adicionada de 2 μl de RNase, em uma concentração de 10 mg/ml, e 

novamente incubada a 37ºC por 30 minutos. Após centrifugação por uns poucos segundos, 

adicionou-se 200 μl de etanol (96-100%), misturando-se novamente no vórtex pulsado, por 15 
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segundos. Foi feita, em seguida, uma leve centrifugação, para remover as gotas retidas na 

tampa pelo lado de dentro. Aplicou-se então, cuidadosamente, toda mistura à coluna 

QIAamp
®

 acoplada ao tubo coletor de 2 ml, sem molhar as bordas. A coluna foi então 

tampada e centrifugada a 10.000 rpm durante 1 minuto. Aplicou-se a coluna QIAamp
®

a um 

tubo coletor limpo, também fornecido pelo kit e descartou-se o tubo coletor contendo o 

filtrado. A primeira lavagem foi feita com o 500 μl de tampão AW1
®
 e centrifugada a 10.000 

rpm durante 1 minuto, descartando-se o tubo coletor. A segunda lavagem foi realizada com 

tampão AW2, com nova centrifugação a 14.000 rpm durante 3 minutos, descartando-se o tubo 

coletor. A coluna QIAamp
®
 foi então colocada em um tubo de microcentrífuga de 1,5 ml, 

adicionando-se 200 μl de tampão AE
®
. Após incubação por 5 minutos à temperatura 

ambiente, a preparação foi centrifugada a 10.000 rpm durante 1 minuto. Esta última etapa de 

eluição com tampão AE
®

 foi repetida duas vezes. 

 

4.9- TESTE MOLECULAR CONFIRMATÓRIO DE RESISTÊNCIA À METICILINA E 

DETECÇÃO DOS GENES PARA LEUCOCIDINA DE PANTON-VALENTINE 

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

de S. aureus identificadas como MRSA pela fenotipificação. 

Foram adicionados, em um microtubo de 250 µl, 1µl da suspensão contendo o DNA 

extraído de cada amostra, 19 μl água miliQ; 2,5 μl de tampão para Taq polimerase; 0,5 μl de 

cloreto de magnésio (MgCl2) 4mM; 0,25 μl de soroalbumina bovina (BSA, Bovine Serum 

Albumin); 2 μl de desoxinucleotídios trifosfato (DNTPs); 0,25 μl de cada iniciador MecA P4 e 

MecA P7; e 0,3 μl de Taq polimerase. 

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de agarose, 

utilizando-se um padrão de tamanho molecular de 100 pb, e corados em solução contendo 

brometo de etídio, visualizados e foto-documentados sob luz ultravioleta (UV). 

Os controles utilizados foram as cepas Staphylococcus aureus HU25 (SCCmecIII e 

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

 

4.10- DETERMINAÇÃO DO TIPO ESTRUTURAL DE CASSETE CROMOSSÔMICO 

ESTAFILOCÓCICO mec 
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A determinação do tipo estrutural do elemento mec foi realizada por uma combinação 

de métodos de multiplex-PCR, como descrito por Oliveira e Lencastre em 2002, Zhang em 

2005 e Ghaznavi em 2010 (OLIVEIRA et al., 2002; ZHANG et al., 2005 e GHAZNAVI et 

al., 2010). 

 

4.11- CARACTERIZAÇÃO CLONAL POR MLST (Multilocus Sequence Typing) 

Neste procedimento foi utilizada a metodologia descrita por Enright e colaboradores 

(ENRIGHT et al., 2000). Para as reações de amplificação, foram utilizados os mesmos 

iniciadores descritos no quadro 5. Os produtos obtidos na amplificação foram purificados 

utilizando-se o kit “Wizard SV Gel and PCR Clean-up System” (Promega Biosciences Inc., 

Madison, Wisconsin, EUA), de acordo com as especificações do fabricante, e, como garantia 

de purificação, os produtos foram submetidos à visualização após eletroforese em gel de 

agarose. Os produtos purificados foram, então, submetidos à reação de sequenciamento com 

didesoxinucleotídios marcados, através do kit “Big Dye”, versão 3,1 (Applied Biosystems). 

Na reação de sequenciamento com 20 l de volume final, foram utilizados de 2 a 4 l de 

produto de PCR, dependendo da intensidade da banda após purificação. A mistura de reação 

para o sequenciamento (5X concentrada), foram adicionados 3,5 l de tampão, adicionado 1,0 

l do Big Dye e 3,2 pmol de somente um dos iniciadores (“forward” ou “reverse”), 

completando-se o volume com água destilada estéril. A reação foi feita com um ciclo inicial 

de 96C por 1 minuto, seguidos de 25 ciclos de 96C/10 segundos, 50C/5 segundos e 60C/4 

minutos. 

Após a reação, os produtos foram precipitados por etanol absoluto, centrifugados por 

20 minutos à velocidade máxima, lavados com 250 L de etanol a 70%, e centrifugados 

novamente por 10 minutos. O sobrenadante foi desprezado e as preparações foram secas na 

ausência de luz à temperatura ambiente e armazenadas a -4
 o

C. Para o envio ao sequenciador 

ABI 3700 (Applied Biosystems), os produtos foram novamente suspensos com 10 l de 

formamida ultrapura e enviados para sequenciador automatizado na Plataforma de 

Sequenciamento Fiocruz/PDTIS, no Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular do 

IOC/Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ. Para cada gene de cada amostra, foi realizado o 

sequenciamento nos sentidos 5’-3’ (Forward) e 3’-5’ (Reverse) para obtenção de uma 

sequência consenso e confirmação das recombinações pontuais. Os cromatogramas obtidos 

foram analisados, editados e alinhados através do software SeqMan (DNAstar Inc., Madison, 
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Wisconsin, USA) (ENRIGHT et al., 2000). As sequências foram submetidas ao banco de 

dados de MLST (http://saureus.mlst.net) para determinação dos alelos e do perfil de 

combinação alélica, para definir o “sequence type”, ou ST, de cada amostra.  

 
Quadro 5: GENES “housekeeping” AVALIADOS NAS ANÁLISES POR MLST, UTILIZADAS EM S. aureus.  

 

pb - pares de base; ArcC - Carbamato quinase; AroE - Chiquimato desidrogenase; GlpF - Glicerol 

quinase; Gmk - Guanilato quinase; Pta - Fosfato acetil transferase; Tpi - Triosefosfato isomerase; YqiL - 

Acetil-CoA acetil transferase 

 

4.12- CARACTERIZAÇÃO CLONAL POR SEQUENCIAMENTO DE PROTEÍNA (Spa-

typing) 

A amplificação da região SSR do gene spa foi realizada com adição de 1µl de uma 

diluição de DNA genômico a 1:200 e 24 µl de água, obtendo-se 25 µl de produto reacional de 

PCR em tubos de PCR de 0,2 ml (Axygen). O tampão da mistura reacional continha 0,5 µM 

do primer PA 1095F (“forward”), 0,5 µM PA 1517R (“reverse”), 2,5 U de Ampli Taq DNA 

Polymerase, 2 mM de MgCl2 , 350 µM de DNTP e 25mM de KCL. Um controle negativo 

(água miliQ) e um controle positivo (obtido da coleção de S. aureus do laboratório) foram 

Locus Iniciadores (5’-3’) Tamanho (pb) 

ArcC TTGATTCACCAGCGCGTATTGTC 

AGGTATCTGCTTCAATCAGCG 

570 

AroE ATCGGAAATCCTATTTCACATTC 

GGTGTTGTATTAATAACGATATC 

536 

GlpF CTAGGAACTGCAATCTTAATCC 

TGGTAAAATCGCATGTCCAATTC 

543 

Gmk ATCGTTTTATCGGGACCATC 

TCATTAACTACAACGTAATCGTA 

488 

Pta GTTAAAATCGTATTACCTGAAGG 

GACCCTTTTGTTGAAAAGCTTAA 

575 

TpI TCGTTCATTCTGAACGTCGTGAA 

TTTGCACCTTCTAACAATTGTAC 

475 

YqiL CAGCATACAGGACACCTATTGGC 

CGTTGAGGAATCGATACTGGAACC 

598 
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incluídos. Os tubos com a reação foram colocados no termociclador Nexus Eppendorf, 

(Hamburgo, Alemanha) com os parâmetros de ciclagem iniciais de 10 minutos a 95C; 30 

ciclos de 30 segundos a 95C, 30 segundos a 60C e 45 segundos a 72C e a extensão final a 

72C por 10 minutos. Para o envio ao sequenciador ABI 3700 (Applied Biosystems), os 

produtos foram novamente suspensos com 10 l de tampão TE e enviados para 

sequenciamento automatizado na Plataforma de Sequenciamento da Universidade da 

Califórnia, em Berkeley. 

O ciclo do sequenciamento do DNA teve um volume total de 20µl, e foi realizado no 

sistema de PCR GeneAmp 9600 com as seguintes condições de reação: 13 µl de produto de 

PCR e 1 µl dos primers (PA1095F e PA1517R), 3 µl do produto amplificado e 4 µl de água 

miliQ. O ciclo do sequenciamento foi de 96C por 10 segundos para a desnaturação, seguido 

a 65°C para o anelamento/extensão, e diminuídos a 1°C por vez, até alcançar a temperatura de 

55°C. As sequências foram agrupadas no Software SeqMan Pro (LASERGENE-DNASTAR, 

WINSCONSIN), dando origem a diferentes grupos de tipificação por spa que, 

posteriormente, foram identificados através do uso do servidor RIDOM 

(http://www.spaserver.ridom.de). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spaserver.ridom.de/
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5 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

A participação na pesquisa foi oferecida ao responsável legal pela criança antes de 

qualquer procedimento do estudo. Após a leitura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE, Apêndice 1) para o responsável legal pela criança/adolescente, a 

discussão das dúvidas, a concordância na participação no estudo e a assinatura do mesmo em 

duas vias, pelo responsável e por um membro da equipe de pesquisadores, foi aplicado um 

questionário para pesquisa dos dados epidemiológicos e clínicos associados à colonização por 

CA-MRSA e HA-MRSA (Apêndice 2). O responsável legal pela criança levou consigo uma 

via do TCLE, sendo a outra arquivada pela equipe do estudo. 

Após o preenchimento do questionário do estudo foi efetuada a coleta de material 

para pesquisa de S. aureus e MRSA pela equipe treinada para este fim. O procedimento para a 

coleta do suabe nasal foi previamente explicado ao responsável pela criança, antes da sua 

realização. 

Com o objetivo de assegurar a confidencialidade dos dados, todos os TCLE, 

questionários e arquivos eletrônicos estão mantidos em local fechado quando não em uso pela 

equipe envolvida no projeto. O banco de dados foi elaborado sem a identificação nominal dos 

pacientes. Desta forma, foram mantidos o sigilo e a confidencialidade das informações 

durante todo o trabalho. 

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

Universitário Antônio Pedro em 06 de maio de 2011 (CAAE: 0095.0.258.258-11), estando 

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

No período de dezembro de 2011 a junho de 2013, foram admitidos no estudo 500 

crianças e adolescentes, sendo a média de atendimentos mensal no ambulatório de Pediatria 

Geral, Puericultura e de Especialidades, no referido período, de 815 pacientes. Da amostra 

estudada, 57% (285/500) eram do sexo masculino e 59% (295/500) de não brancos (negros ou 

pardos). A média de idade foi de 7,3 anos (desvio padrão ± 4,4 anos). As Tabelas 1A e 1B 

resumem as principais características demográficas e clínicas dos 500 participantes do estudo. 

Sessenta e seis por cento dos pacientes avaliados (330/500) pertenciam a famílias cuja renda 

mensal era de até um salário mínimo brasileiro no ano de 2012 (R$ 622,00) e 34,6% 

(173/500) coabitavam com pelo menos cinco pessoas no domicílio. Em relação ao nível de 

escolaridade da mãe ou responsável legal, 15,8% (79/500) deles tinham apenas até quatro 

anos de estudo, 29,4% (147/500) tinham até oito anos de estudo, enquanto 48,4% (242/500) 

concluíram o ensino médio. 
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Tabela 1A: DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DAS 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO INCLUÍDOS NA PESQUISA DE 

COLONIZAÇÃO NASAL POR Staphylococcus aureus NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A 

JUNHO DE 2013 (N= 500) 

 

Característica N(%) 

Gênero  Masculino 285(57) 

Faixa etária em anos < 2 

2 -  5 

5-  9 

≥ 9 

77 (15,4) 

92 (18,4%) 

153 (30,6%) 

178 (35,6%) 

Cor da pele Branca 

Parda 

Negra 

205 (41) 

201 (40,2) 

94 (18,8) 

Número de coabitantes no 

domicílio 

≤ 4 

5-7 

> 7 

327 (65,4) 

165 (33) 

8 (1,6) 

Grau de instrução da mãe Até 4 anos de educação formal 

concluídos 

Até ensino fundamental 

completo 

Até ensino médio 

Ensino superior (incompleto ou 

completo) 

Sem informação 

79 (15,8) 

147 (29,4) 

242 (48,4) 

30 (6) 

2 (0,4) 

Renda familiar mensal (em 

salários mínimos) 

Até 1  

Entre 2-5  

6 - 10 

≥ 11 

Sem informação 

330 (66) 

144 (28,8) 

10 (2) 

5 (1) 

11 (2,2) 

Em aleitamento materno no 

momento da inclusão no estudo 

Sim 

Não 

Não se aplica 

56 (11,2) 

92 (18,4) 

352 (70,4) 

Frequenta creche Sim 

Não 

Não se aplica/Sem  informação 

100 (20) 

153 (30,6) 

247 (49,4) 

Divide fômites* Sim 

Não 

390 (78) 

110 (22) 

Atividade em piscina Sim 

Não 

133 (26,6) 

367 (73,4) 

Animais de estimação no 

domicílio 

Sim 

Não 

300 (60) 

200 (40) 

Familiar trabalha em serviço de 

saúde 

Sim 

Não 

54 (10,8) 

446 (89,2) 

Familiar internado nos últimos 

12 meses 

Sim 

Não 

106(21,2) 

394 (78,8) 

* fômites: sabonete, toalha de banho, roupas, meias e sapatos, lâmina de barbear ou depilar, 

cama. 
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Tabela 1B: DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DAS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO INCLUÍDOS NA PESQUISA DE COLONIZAÇÃO NASAL 

POR Staphylococcus aureus NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO DE 2013 (N= 500) 

 

Característica N(%) 

Doença crônica Sim 

Não  

301 (60,2) 

199 (39,8) 

Doença aguda (geral) Sim 

Não 

125 (25) 

375 (75) 

Doença respiratória aguda Sim 

Não 

76 (15,2) 

424 (84,8) 

Usa medicação diariamente Sim 

Não  

Sem informação 

218 (43,6) 

279 (55,8) 

3 (0,6) 

Aplicação de injeção nos 

últimos 30 dias  

Sim 

Não 

126 (25,2) 

374 (74,8) 

Uso de antibiótico nos últimos 

30 dias  

Sim 

Não 

118 (23,6) 

382 (76,4) 

Uso de β-lactâmico nos últimos 

30 dias  

Sim 

Não 

Sem informação 

100 (20) 

393 (78,6) 

7 (1,4) 

Hospitalização nos últimos 12 

meses 

Sim 

Não 

Sem informação 

97 (19,4) 

402 (80.4) 

1 (0,2) 

História de internação em UTI 

neonatal 

Sim 

Não 

Sem informação 

94 (18,8) 

403 (80,6) 

3 (0,6) 

História de internação em UTI 

pediátrica 

Sim 

Não 

Sem informação 

30 (6) 

467 (93,4) 

3 (0,6) 

Número de consultas no último 

ano 

Até 10 consultas 

11-20 consultas 

≥ 21 consultas 

Sem informação 

300 (60) 

96 (19,2) 

81 (16,2) 

23 (4,6) 

Lesões de pele no momento da 

inclusão no estudo 

Sim 

Não 

24 (4,8) 

476 (95,2) 

 

Dos 500 pacientes, 301 (60,2%) apresentavam uma ou mais doenças crônicas, sendo as 

doenças respiratórias (35,4%) e as que acometem o sistema nervoso central (16,6%) as mais 

prevalentes (tabela 1C). No momento em que foram convidados a participar do estudo, 25% 

(125/500) dos participantes apresentavam alguma intercorrência aguda, sendo que 15,2% 

(76/500) apresentavam uma doença aguda de vias aéreas. Da amostra estudada, 19,4% 

(97/500) haviam sido hospitalizados nos 12 meses anteriores ao estudo e 23,6% (118/500) 

receberam antimicrobianos nos 30 dias prévios à inclusão no estudo, sendo que 20% 
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(100/500) dos pacientes ou 84,7% dos que usaram antimicrobiano, fizeram uso de antibiótico 

β-lactâmico nos 30 dias prévios à coleta do suabe nasal. 

A tabela 1C apresenta a distribuição, por aparelho ou sistema afetado, das doenças 

crônicas mais prevalentes nas crianças e adolescentes participantes do estudo.  

 
Tabela 1C: DISTRIBUIÇÃO DAS DOENÇAS CRÔNICAS, POR APARELHO OU SISTEMA AFETADO, 

NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO INCLUÍDOS NA PESQUISA DE COLONIZAÇÃO NASAL POR 

Staphylococcus aureus NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO DE 2013 (N= 500) 

 

Aparelho ou sistema afetado Número de pacientes 

afetados 

Percentual (%) 

Doenças respiratórias 177 35,4 

Doenças do sistema nervoso central 83 16,6 

Doenças endócrinas, nutricionais ou 

metabólicas 

37 7,4 

Doenças da pele e anexos 36 7,2 

Doenças do aparelho digestivo 28 5,6 

Doenças dos olhos e anexos 25 5,0 

Doenças do aparelho circulatório 24 4,8 

Doenças genéticas 15 3,0 

Doenças do aparelho geniturinário 14 2,8 

Doenças reumatológicas 12 2,4 

Doenças ortopédicas 8 1,6 

Doenças do ouvido e mastoide 5 1,0 

Doenças infecciosas ou parasitárias 4 0,8 

Doenças do sistema imunológico 

(imunodeficiências) 

4 0,8 

Doenças hematológicas 2 0,4 
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6.1 - Prevalência de colonização nasal por S. aureus e MRSA 

 

 A colonização nasal por S. aureus foi encontrada em 57,8% (289/500) dos pacientes 

sendo 9,4% do total da amostra (47/500) colonizados por MRSA e 48,4% (242/500) 

colonizados por MSSA; 42,2% (211/500) dos indivíduos não eram colonizados por S. aureus 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2: PERCENTUAIS DE COLONIZAÇÃO POR Staphylococcus aureus, POR Staphylococcus aureus 

SENSÍVEIS À METICILINA, POR Staphylococcus aureus RESISTENTES À METICILINA E DE 

PACIENTES NÃO COLONIZADOS, NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO 

AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO HUAP INCLUÍDOS NA PESQUISA DE COLONIZAÇÃO NASAL 

POR Staphylococcus aureus NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO DE 2013 (N= 500) 

*MSSA: S. aureus sensível à meticilina; MRSA: S. aureus resistente à meticilina. 

 

6.2 - Potenciais fatores associados à colonização nasal por S. aureus 

 A Tabela 2A corresponde à análise bivariada das características demográficas das 

crianças pesquisadas em relação ao estado de colonização nasal por S. aureus. A Tabela 

mostra significância estatística na associação da colonização nasal com a faixa etária mais 

elevada (p<0,001), com a atividade em piscinas (p=0,001) e com o fato de o cuidador da 

criança ser a mãe (p=0,022). 
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Tabela 2A: ANÁLISE BIVARIADA DAS CARATERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS EM RELAÇÃO AO ESTADO DE COLONIZAÇÃO 

NASAL POR Staphylococcus aureus EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO DE 2013 (N= 500) 

Dados da criança Colonização nasal por S. aureus 

Características e fatores associados SIM 

N (%) 

NÃO 

N(%) 

TOTAL 

N(%) 

p valor 

Gênero Masculino  

Feminino  

166 (57,4) 

123 (42,6) 

119 (56,4) 

92 (43,6) 

285 (57) 

215 (43) 

0,816 

Cor da pele Branca 

Parda 

Negra 

117 (40,5) 

124 (42,9) 

48 (16,6) 

88 (41,7) 

77 (36,5) 

46 (21,8) 

205 (41) 

201 (40,2) 

94 (18,8) 

0,219 

Faixa etária em 

anos 

< 2  

2- < 5 

5- < 9 

≥ 9 

29 (10) 

49 (17) 

103 (35,6) 

108 (37,4) 

48 (22,7) 

43 (20,4) 

50 (23,7) 

70 (33,2) 

77 (15,4) 

92 (18,4) 

153 (30,6) 

178 (35,6) 

<0,001 

 

Grau de instrução 

da mãe 

- Até 4 anos de 

educação formal 

concluídos 

- Até ensino 

fundamental completo 

- Até ensino médio 

- Ensino superior 

(incompleto ou 

completo) 

48 (16,7) 

 

 

79 (27,4) 

 

140 (48,6) 

21 (7,3) 

31(14,7) 

 

 

68 (32,4) 

 

102 (48,6) 

9  (4,3) 

79 (15,9) 

 

 

147 (29,5) 

 

242 (48,6) 

30 (6) 

0,375 

Renda familiar 

mensal (em 

salários mínimos) 

Até 1  

Entre 2-5  

≥ 6 

179 (63) 

93 (32,7) 

12 (4,3) 

151 (73,6) 

51 (24,9) 

3 (1,5) 

330 (67,5) 

144 (29,4) 

15 (3,1) 

0,051 

Número de 

coabitantes maior 

que cinco no 

domicílio   

Sim 

Não 

102 (35,3) 

187 (64,7) 

71 (33,6) 

140 (66,4) 

173 (34,6) 

327 (65,4) 

0,703 

Frequenta creche Sim 

Não 

58 (44,3) 

73 (55,7) 

42 (34,4) 

80 (65,6) 

100 (39,5) 

153 (60,5) 

0,109 

Amamentação no 

momento da 

inclusão no 

estudo 

Sim 

Não 

26 (39,4) 

40 (60,6) 

30 (36,6) 

52 (63.4) 

56 (37,8) 

92 (62,2) 

0,726 

Animais de 

estimação no 

domicílio 

Sim 

Não 

180 (62,3) 

109 (37,7) 

120 (56,9) 

91 (43,1) 

300 (60) 

200 (40) 

0,222 

Compartilha 

fômites 

Sim 

Não 

225 (77,8) 

64 (22,2) 

165 (78,2) 

46 (21,8) 

390 (78) 

110 (22) 

0,927 

Familiar trabalha 

em serviço de 

saúde 

Sim 

Não 

32 (11,1) 

257 (88,9) 

22 (10,4) 

189 (89,6) 

54 (10,8) 

446 (89,2) 

0,818 

Familiar 

internado nos 

últimos 12 meses 

Sim 

Não 

57 (19,7) 

232 (80,3) 

49 (23,2) 

162 (76,8) 

106 (21,2) 

394 (78,8) 

0,344 

Atividade em 

piscina 

Sim 

Não 

93 (32,2) 

196 (67.8) 

40 (19) 

171 (81) 

133 (26,6) 

367 (73,4) 
0,001 

Mãe fumante Sim 

Não 

41 (14,2) 

248 (85,8) 

30 (14,2) 

181 (85,8) 

71 (14,2) 

429 (85,8) 

0,992 

Cuidador é a mãe Sim 

Não 

213 (75,5) 

69 (24,5) 

174 (84,1) 

33 (15,9) 

387 (79,1) 

102 (20,9) 
0,022 

* fômites: sabonete, toalha de banho, roupas, meias e sapatos, lâmina de barbear ou depilar, cama. 

 

 

Em relação à colonização por S. aureus e às características clínicas, listadas na 

Tabela 2B, foi significativa a associação da colonização com a aplicação de injeção nos 

últimos 30 dias que antecederam o estudo (p=0,020) e com a presença de lesões de pele no 

momento da inclusão no estudo (p=0,001). 
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Tabela 2B: ANÁLISE BIVARIADA DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EM RELAÇÃO AO ESTADO DE 

COLONIZAÇÃO NASAL POR Staphylococcus aureus DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO 

AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO NO PERÍODO DE 

DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO DE 2013 (N= 500) 

Dados da criança Colonização nasal por S. aureus 

Características e fatores 

associados 

SIM 

N(%) 

NÃO 

N(%) 

TOTAL 

N(%) 

p valor 

Doença crônica Sim 

Não 

180 (62,3) 

109 (37,7) 

121 (57,4) 

90 (42,6) 

301 (60,2) 

199 (39,8) 

0,265 

Doença aguda (geral) Sim 

Não 

72 (24.9) 

217 (75,1) 

53 (25,1) 

158 (74,9) 

125 (25) 

375 (75) 

0,958 

Doença aguda 

respiratória 

Sim 

Não 

39 (13,5) 

250 (86,5) 

37 (17,5) 

174 (82,5) 

76 (15,2) 

424 (84,8) 

0,214 

Usa medicação 

diariamente 

Sim 

Não 

121 (42,3) 

165 (57,7) 

97 (46) 

114 (54) 

218 (43,6) 

279 (55,8) 

0,416 

 

Aplicação de injeção 

nos últimos 30 dias 

Sim 

Não 

84 (29,1) 

205 (70,9) 

42 (19,9) 

169 (80,1) 

126 (25,2) 

374 (74,8) 
0,020 

Uso de antibiótico nos 

últimos 30 dias 

Sim 

Não 

67 (23,2) 

222 (76,8) 

51 (24,2) 

160 (75,8) 

118 (23,6) 

382 (76,4) 

0,797 

Uso de β-lactâmico 

nos últimos 30 dias 

Sim 

Não 

61 (21,2) 

226 (78,8) 

39 (18,9) 

167 (81,1) 

100 (20,3) 

393 (79,7) 

0,527 

Hospitalização nos 

últimos 12 meses 

Sim 

Não 

56 (19,4) 

233 (80,6) 

41 (9,5) 

169 (80,5) 

97 (19,4) 

402 (80,4) 

0,967 

Cirurgia nos últimos 

12 meses 

Sim 

Não 

17 (5,9) 

272 (94,1) 

9 (4,3) 

201 (95,7) 

26 (5,2) 

473 (94,8) 

0,428 

 

História de internação 

em UTI neonatal 

Sim 

Não 

57 (19,9) 

230 (80,1) 

37 (17,6) 

173 (82,4) 

94 (18,9) 

403 (81,1) 

0,528 

 

História de internação 

em UTI pediátrica 

Sim 

Não 

17 (5,9) 

269 (94,1) 

13 (6,2) 

198 (93,8) 

30 (6) 

467 (94) 

0,920 

 

Mais do que 10 

consultas no último 

ano 

Sim 

Não 

97 (35) 

180 (65) 

80 (40) 

120 (60) 

177 (37) 

300 (63) 

0,266 

Lesões de pele no 

momento da inclusão 

no estudo 

Sim 

Não 

21 (7,3) 

268 (92,7) 

3 (1,4) 

208 (98,6) 

24 (4,8) 

476 (95,2) 
0,001 

 

 

 As variáveis com valor de p < 0,15 na análise bivariada foram incluídas no modelo 

final de regressão logística multivariada, com resultados expressos em valores de OR com IC 

de 95% e em valores de p (tabela 2C). 
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Tabela 2C: ANÁLISE MULTIVARIADA UTILIZANDO REGRESSÃO LOGÍSTICA DOS FATORES ASSOCIADOS À 

COLONIZAÇÃO NASAL POR Staphylococcus aureus EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO 

AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO NO PERÍODO DE 

DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO DE 2013 (N= 500) 

Fatores associados à 

colonização nasal por S. 

aureus 

OR  IC 95% p valor 

(qui-

quadrado) 

ORA  IC 95% p valor 

(regressão 

logística) 

Faixa etária em anos:   < 0,001    

0 - 1,99 (referente) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2 - 4,99  1,88 1,01-3,49 0,043 1,85 0,99-3,47 0,052 

5 - 8,99  3,40 1,92-6,03 <0,001 3,01 1,68-5,41 < 0,001 

9 - 16,99  2,55 1,47-4,42 <0,001 2,09 1,18-3,68 0,010 

Atividades em piscina 2,02 1,32-3,09 0,001 1,81 1,16-2,81 0,008 

Aplicação de injeção nos 

últimos 30 dias 

1,64 1,08-2,51 0.020 1,57 1,01-2,45 0,044 

Lesões de pele no momento da 

inclusão no estudo 

5,42 1,59-18,43 0,003 4,72 1,36-16,32 0,014 

Renda familiar mensal em 

salários mínimos: 

  0,051    

Até 1 (referente) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

Entre 2-5 1,55 0,90-2,32 - - - - 

≥ 6 1,94 0,77-4,84 - - - - 

Frequenta creche 1,51 0,91-2,51 0,109 - - - 

Cuidador é a mãe 0,67 0,41-1,08 0,022 - - - 

Paciente com doença genética 0,35 0,11-1,05 0,063 - - - 

Paciente com doença do 

sistema nervoso central 

1,44 0,88-2,35 0,142 - - - 

* dados não informados foram excluídos dos cálculos percentuais. 

OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança; ORA: odds ratio ajustada 

 

 Após a análise multivariada utilizando regressão logística, as variáveis faixa etária 

entre 5 - 8,99 anos (p<0,001) e 9 - 16,99 anos (p = 0,010), frequência a piscinas (p=0,008), 

injeção nos últimos 30 dias (p=0,044) e presença de lesões de pele no momento da inclusão 

no estudo (p=0,014) mantiveram associação significativa com colonização por S. aureus. 

 

6.3 - Potenciais fatores associados à colonização nasal por MRSA 

 Das crianças colonizadas por MRSA, 63,8% (30/47) eram do sexo masculino e 63,8% 

(30/47) eram negras ou pardas. Considerando-se o grau de instrução do responsável, 61,7% 

(29/47) das mães das crianças colonizadas por MRSA tinham estudado até o ensino 

fundamental (8 anos de educação formal concluídos). Em relação à renda, 61,7% (29/47) das 

crianças eram de famílias com renda mensal de até R$ 622. Os ambulatórios de origem das 

crianças com maior percentual de colonização por MRSA foram, em ordem decrescente: 

Pediatria Geral (23,4%; 11/47), Alergia/Imunologia (21,3%; 10/47) e Pneumopediatria 

(10,6%; 5/47) (Tabela 3A). 
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Tabela 3A: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

COLONIZADOS POR MRSA (N=47) 

Dados da criança Colonização nasal por MRSA 

Características e fatores associados N(%) 

Gênero Masculino: 30 (63,8) 

Cor da pele Negra ou parda: 30 (63,8) 

Faixa etária em anos < 2: 6 (12,8) 

2 - <5: 11 (23,4) 

5 - 9: 15 (31,9) 

≥ 9: 15 (31,9) 

Município de origem Niterói: 19 (40,4)  

São Gonçalo: 13 (27,7) 

Itaboraí: 6  (12,8) 

Grau de instrução da mãe Ensino fundamental: 29 (61,7) 

Ensino médio: 14 (29,8) 

Ensino superior completo ou não: 4 (8,5) 

Renda familiar mensal em salários mínimos Até 1: 29 (61,7) 

2 - 5: 15 (31,9) 

> 6: 2 (4,2) 

Sem informação: 1 (2,1) 

Compartilha fômites 41 (87,2) 

Número de coabitantes no domicílio Até 5: 41 (87,2) 

Doença crônica 33 (70,2) 

Ambulatórios com maior número de pacientes 

colonizados 

Pediatria Geral: 11 (23,4) 

Alergia/Imunologia: 10 (21,3) 

Pneumopediatria: 5 (10,6) 

MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
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 A Tabela 3B corresponde à análise bivariada das características demográficas das 

crianças pesquisadas em relação ao estado de colonização nasal por MRSA e mostra 

significância estatística com o grau de instrução da mãe (p=0,037). Em relação à 

colonização por MRSA e às variáveis clínicas listadas na Tabela 3B, foram significativas as 

associações entre a colonização e a presença de doença aguda no momento da inclusão no 

estudo (p=0,010), bem como o uso de antibiótico β-lactâmico nos 30 dias anteriores ao 

estudo (p=0,037). 

Tabela 3B: ANÁLISE BIVARIADA DAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS EM RELAÇÃO AO ESTADO DE 

COLONIZAÇÃO NASAL POR MRSA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA 

DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO  DE 2013 (N= 500) 

Dados da criança Colonização nasal por MRSA 

Características e fatores associados SIM 

N (%) 

NÃO 

N(%) 

TOTAL 

N(%) 

p valor 

Gênero Masculino  

Feminino  

30 (63,8) 

17 (36,2) 

255 (56,3) 

198 (43,7) 

285 (57) 

215 (43) 

0,320 

Cor da pele Branca 

Parda 

Negra 

17 (36,2) 

8 (17) 

22 (46,8) 

188 (41,5) 

86 (19) 

179 (39,5) 

205 (41) 

94 (18,8) 

201(40,2) 

0,623 

Faixa etária em anos < 2 

2- < 5 

5- < 9 

≥ 9 

6 (12,8) 

11 (23,4) 

15 (31,9) 

15 (31,9) 

71 (15,7) 

81 (17,9) 

138 (30,4) 

163 (36) 

77 (15,4) 

92 (18.4) 

153 (30,6) 

178 (35,6) 

0,761 

Grau de instrução da 

mãe 

0-4 anos 

5-8 anos 

Ensino médio 

Superior completo 

ou não 

11(23,4) 

18 (38,3) 

14 (29,8) 

4 (8,5) 

68 (15,1) 

129 (28,6) 

228 (50,5) 

26 (5,8) 

79 (15,9) 

147 (29,5) 

242 (48,6) 

30 (6) 

0,037 

Renda familiar 

mensal (em salários 

mínimos) 

Até 1  

Entre 2-5 

≥ 6  

29 (63) 

15 (32,6) 

2 (4,4) 

301 (68) 

129 (29,1) 

13 (2,9) 

330 (67,5) 

144 (29,4) 

15 (3,1) 

0,889 

Número de 

coabitantes maior que 

cinco no domicílio 

Sim 

Não 

18 (38,3) 

29 (61,7) 

155 (34,2) 

298 (65,8) 

173 (34,6) 

327 (65,4) 

0,576 

Frequenta creche Sim 

Não 

7 (28) 

18 (72) 

93 (40,8) 

135 (59,2) 

100 (39,5) 

153 (60,5) 

0,214 

Amamentação no 

momento da inclusão 

no estudo 

Sim 

Não 

3 (20) 

12 (80) 

53 (39,8) 

80 (60,2) 

56 (37,8) 

92 (62,2) 

0,167 

Animais de estimação 

no domicílio 

Sim 

Não 

28 (40,4) 

19 (59,6) 

272 (60) 

181 (40) 

300 (60) 

200 (40) 

0,950 

Compartilha fômites Sim 

Não 

41 (87,2) 

6 (12,8) 

349 (77) 

104 (23) 

390 (78) 

110 (22) 

0,108 

Familiar trabalha em 

serviço de saúde 

Sim 

Não 

6 (12,8) 

41 (87,2) 

48 (10,6) 

405 (89,4) 

54 (10,8) 

446 (89,2) 

0,648 

Familiar internado 

nos últimos 12 meses  

Sim 

Não 

8 (17) 

39 (83) 

98 (21,6) 

355 (78,4) 

106 (21,2) 

394 (78,8) 

 

0,462 

Atividade em piscina Sim 

Não 

13 (27,7) 

34 (72,3) 

120 (26,5) 

333 (73,5) 

133 (26,6) 

367 (73,4) 

0,863 

Mãe fumante Sim 

Não 

9 (19,2) 

38 (80,8) 

62 (13,7) 

391 (86,3) 

71 (14,2) 

429 (85,8) 

0,307 

Presença de idoso (≥ 

65 anos) no domicílio 

Sim 

Não 

1 (2,1) 

46 (97,9) 

43 (9,5) 

410 (90,5) 

44 (8,8) 

456 (91,2) 

0,106 

* fômites: sabonete, toalha de banho, roupas, meias e sapatos, lâmina de barbear ou depilar, cama. 
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Tabela 3C: ANÁLISE BIVARIADA DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EM RELAÇÃO AO ESTADO 

DE COLONIZAÇÃO NASAL POR MRSA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO 

AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO NO PERÍODO 

DE DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO DE 2013 (N= 500) 

Dados da criança Colonização nasal por MRSA 

Características e fatores 

associados 

SIM 

N(%) 

NÃO 

N(%) 

TOTAL 

N(%) 

p valor 

Doença crônica Sim 

Não 

33 (70,2) 

14 (29,8) 

268 (59,2) 

185 (40,8) 

301 (60,2) 

199 (39,8) 

0,141 

Doença aguda 

(geral) 

Sim 

Não 

19 (40,4) 

28 (59,6) 

106 (23,4) 

347 (76,6) 

125 (25) 

375 (75) 
0,010 

Doença aguda 

respiratória 

Sim 

Não 

6 (12,8) 

41 (87,2) 

70 (15,4) 

383 (84,6) 

76 (15,2) 

424 (84,8) 

0,625 

Usa medicação 

diariamente 

Sim 

Não 

18 (40,9) 

26 (59,1) 

200 (44,2) 

253 (55,8) 

218 (44,2) 

279 (55,8) 

0,679 

Aplicação de injeção 

nos últimos 30 dias 

Sim 

Não 

9 (19,2) 

38 (80,8) 

117 (25,8) 

336 (74,2) 

126 (25,2) 

374 (74,8) 

0,315 

Uso de antibiótico 

nos últimos 30 dias 

Sim 

Não 

15 (31,9) 

32 (68,1) 

103 (22,7) 

350 (77,3) 

118 (23,6) 

382 (76,4) 

0,158 

Uso de β-lactâmico 

nos últimos 30 dias 

Sim 

Não 

15 (31,9) 

32 (68,1) 

85 (19,1) 

361 (80,9) 

100 (20,3) 

393 (79.7) 
0,037 

Hospitalização nos 

últimos 12 meses 

Sim 

Não 

11 (23,4) 

36 (76,6) 

86 (19) 

366 (81) 

97 (19,4) 

402 (80,6) 

0,470 

Cirurgia nos últimos 

12 meses 

Sim 

Não 

0 (0) 

47 (100) 

26 (5,8) 

426 (94,2) 

26 (5,2) 

473 (94,8) 

0,158 

História de 

internação em UTI 

neonatal 

Sim 

Não 

8 (17) 

39 (83) 

86 (19,1) 

364 (80,9) 

94 (18,9) 

403 (81,1) 

0,728 

História de 

internação em UTI 

pediátrica 

Sim 

Não 

5 (10,6) 

42 (89,4) 

25 (5,6) 

425 (94,4) 

30 (6) 

467 (94) 

0,189 

Mais do que 10 

consultas no último 

ano 

Sim 

Não 

20 (46,5) 

23 (53,5) 

157 (36,2) 

277 (63,8) 

177 (37,1) 

300 (62,9) 

0,181 

Lesões de pele no 

momento da 

inclusão no estudo 

Sim 

Não 

5 (10,6) 

42 (89,4) 

19 (4,2) 

434 (95,8) 

24 (4,8) 

476 (95,2) 

0,064 

 

  

 As variáveis com valor de p < 0,15 na análise bivariada foram incluídas no modelo 

final de regressão logística multivariada, com resultados expressos em valores de OR com IC 

de 95% e em valores de p (tabela 3D). 
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Tabela 3D: ANÁLISE MULTIVARIADA UTILIZANDO REGRESSÃO LOGÍSTICA AVALIANDO OS FATORES 

ASSOCIADOS À COLONIZAÇÃO NASAL POR MRSA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO 

AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO NO PERÍODO DE 

DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO DE 2013 (N= 500) 

Fatores associados à 

colonização nasal por 

MRSA 

OR IC 95% p valor 

(qui -

quadrado) 

ORA IC 95% p valor 

(regressão 

logística) 

Grau de instrução da 

mãe em anos: 

  0,037 

 

   

0 - 4 (referente) ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

5 - 8 0,86 0,38-1,93 - 0,93 0,41-2,12 0,868 

9 - 11 0,37 0,16-0,87 - 0,34 0,15-0,81 0,014 

≥ 12 0,95 0,28-3,26 - 0,92 0,26-3,22 0,896 

Doença aguda no 

momento do estudo 

2,22 1,19-4,13 0,010 2,19 1,16-4.14 0,016 

Uso de β-lactâmico 

nos últimos 30 dias 

1,99 1,03-3,84 0,037 2,10 1,07-4,14 0,031 

Compartilha fômites 2,03 0,84-4,93 0,108 - - - 

Presença de idoso (≥ 

65 anos) no domicílio 

0,20 0,02-1,54 0,106 - - - 

Doença crônica 1,62 0,84-3,12 0,141 - - - 

Doença de pele 2,06 0,81-5,24 0,120 - - - 

Doença do aparelho 

geniturinário 

2,73 0,73-10,17 0,136 - - - 

Doença ocular 2,57 0,91-7,21 0,075 - - - 

Lesões de pele 2,72 0,96-7,65 0,064    

* dados não informados foram excluídos dos cálculos percentuais. 

OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança; ORA: odds ratio ajustada; p: valor de p 

 

Após a análise multivariada utilizando regressão logística, as variáveis grau de 

instrução da mãe até ensino médio (p=0,014), doença aguda no momento da inclusão no 

estudo (p=0,016) e uso de antibiótico beta-lactâmico nos 30 dias anteriores ao estudo 

(p=0,031) mantiveram associação significativa com colonização por MRSA. 
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6.4 - Resultados laboratoriais 

 Os resultados de tipificação dos SCCmec, presença de PVL e spa typing das amostras 

MRSA estão dispostos na Tabela 4. Das amostras MRSA, 45/46 (97,8%) apresentavam 

SCCmec do tipo IV/CA-MRSA (uma amostra apresentava SCCmec do tipo III/HA-MRSA e 

uma amostra foi perdida). Em relação aos resultados do MLST, 10 tipos clonais foram 

identificados, havendo predomínio do ST5 (20/46; 43,5%) seguido do ST30 (16/46; 34,8%). 

Uma amostra contendo um novo ST foi identificada. Dezesseis tipos de spa typing foram 

identificados, com predomínio do t002 (18/46 amostras, correspondendo a 39,1% das 

amostras MRSA) e do t318 (9/46 amostras, equivalente a 19,6% do total de MRSA 

analisados). Duas amostras foram consideradas não tipificadas em relação ao spa typing e 

outra amostra não foi avaliada laboratorialmente quanto ao MLST e spa typing (amostra 

perdida). Nove dentre as 46 amostras analisadas (19,6%) foram positivas para a presença dos 

genes da leucocidina de Panton-Valentine. 
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Tabela 4: TIPIFICAÇÃO DO SCCmec, PRESENÇA DE PVL, SPA TYPING E MLST NAS AMOSTRAS DE MRSA ORIUNDAS DE 

COLONIZAÇÃO NASAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A JUNHO DE 2013 (N= 47) 

Amostras MRSA Tipo de SCCmec PVL spa typing MLST 

AMBU 01 IV Ausente t318 ST30 

AMBU 03 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 04 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 22 IV Ausente NT ST5 

AMBU 55 III Ausente t6558 ST45 

AMBU 60 IV Presente t318 ST30 

AMBU 70 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 76 IV Presente t318 ST30 

AMBU 77 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 80 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 100 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 106 IV Ausente t548 ST1635 

AMBU 122 IV Ausente t127 ST1 

AMBU 125 IV Presente t1451 ST398 

AMBU 141 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 155 IV Ausente t854 ST1635 

AMBU 157 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 161 IV Ausente NT ST454 

AMBU 165 IV Ausente t433 ST30 

AMBU 187 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 202 IV Presente t318 ST30 

AMBU 238 IV Presente t13518 ST30 

AMBU 264 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 288 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 308 

AMBU 321* 

IV 

---- 

Ausente  

------ 

t002 

---- 

ST5 

---- 

AMBU 330 IV Ausente t1154 ST5 

AMBU 331 IV Ausente t318 ST30 

AMBU 363 IV Ausente t13518 ST30 

AMBU 365 IV Ausente t318 ST30 

AMBU 366 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 370 IV Ausente t126 ST72 

AMBU 376 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 393 IV Presente t318 ST30 

AMBU 401 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 436 IV Presente t964 ST30 

AMBU 441 IV Ausente t10669 ST935 

AMBU 442 IV Presente t964 ST30 

AMBU 443 IV Ausente t964 ST30 

AMBU 449 IV Ausente  t002 ST5 

AMBU 458 IV Ausente t292 Novo ST 

AMBU 461 IV Ausente t002 ST5 

AMBU 473 IV Ausente t318 ST30 

AMBU 481 IV Ausente t2279 ST1 

AMBU 484 IV Ausente t1110 ST30 

AMBU 495 IV Presente t002 ST5 

AMBU 497 IV Ausente t318 ST30 
NT: não tipado; *: amostra perdida 
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A figura 3 corresponde à eletroforese em gel de agarose para a pesquisa para os genes que 

produzem PVL, por PCR multiplex, de parte das amostras de MRSA isoladas. 

 

 

Figura 3: ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE PARA A PESQUISA DOS GENES QUE PRODUZEM A 

PROTEÍNA DE PANTON-VALENTINE, POR PCR MULTIPLEX, DE PARTE DAS AMOSTRAS DE MRSA 

ORIUNDAS DE COLONIZAÇÃO NASAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO 

DE PEDIATRIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011 A 

JUNHO DE 2013. 
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7 - DISCUSSÃO 

 Uma maneira de avaliar a extensão da dispersão de um micro-organismo (como o S. 

aureus) em uma comunidade consiste em medir a taxa de colonização por este patógeno 

(FRITZ et al, 2008; GESUALDO et al., 2013). O presente estudo encontrou uma prevalência 

de colonização nasal por S. aureus de 57,8% (289/500) e de colonização nasal por MRSA de 

9,4% (47/500). Tais percentuais são elevados quando comparados com os da literatura 

mundial, que também registra um aumento na prevalência de colonização por MRSA entre 

crianças e adolescentes na última década.  Estudo realizado nos EUA utilizando dados do 

NHANES (The National Health and Nutrition Examination Survey) mostrou que a 

prevalência de colonização nasal por MRSA em crianças não institucionalizadas com idades 

entre um e 19 anos mais que dobrou, passando de 0,6% (entre os anos 2001-2002) para 1,3% 

(entre os anos 2003-2004) (GORWITZ et al, 2008). Em Chicago, Illinois, Hussain e 

colaboradores encontraram uma prevalência de colonização nasal por CA-MRSA de 0,6% em 

crianças sem fatores de risco para colonização por MRSA atendidas ambulatorialmente 

(HUSSAIN et al., 2001). Em Nashville, Tennessee, um estudo realizado em 2001 em crianças 

atendidas ambulatorialmente em um hospital universitário e em uma clínica privada encontrou 

uma prevalência de colonização nasal por MRSA de 0,8% (NAKAMURA et al., 2002); o 

estudo foi repetido três anos depois, na mesma cidade, mostrando um aumento de mais de 10 

vezes na prevalência de colonização nasal por MRSA (9,2%) (CREECH et al., 2005).  

Estudos asiáticos e do Oriente Médio mostraram prevalências variáveis de colonização por 

MRSA em crianças ambulatoriais: 5,8% (ADLER et al., 2010) e 7,8% (CHEN et al., 2011). 

Em um estudo observacional prospectivo realizado em Taiwan para analisar a colonização 

nasal por MRSA em crianças, Lo e colaboradores encontraram prevalências de 6,4% e 15,8% 

nos períodos 2004-2006 e 2007-2009, respectivamente, em crianças atendidas 

ambulatorialmente (LO et al., 2010). Existem, na prevalência de MRSA, grandes diferenças 

geográficas multifatoriais e complexas, possivelmente relacionadas à diversidade da natureza 

epidêmica e clonal do patógeno, ao uso racional ou indiscriminado de antimicrobianos, às 

medidas de controle de infecção, entre outros fatores (KLEVENS et al., 2007; CAMPANILE 

et al., 2010). O aumento na prevalência da colonização por MRSA era esperado, dado o 

aparecimento de novas cepas de MRSA, que vêm causando um número crescente de 

infecções entre indivíduos saudáveis na comunidade (GORWITZ et al., 2008). 

 Uma elevada taxa de colonização nasal por S. aureus também foi encontrada, no 

presente trabalho (57,8%), em comparação com a literatura mundial. Estudos realizados em 
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todo o mundo avaliaram a colonização nasal por S. aureus em crianças atendidas 

ambulatorialmente, com variações significativas nos resultados encontrados: 24,4% 

(HUSSAIN et al., 2001), 29% (NAKAMURA et al., 2002), 36,4% (CREECH et al., 2005), 

54,2% (ADLER et al., 2010), 23,2% (CHEN et al., 2011). Em relação aos estudos brasileiros, 

as prevalências de colonização por S. aureus encontradas foram: crianças que frequentavam 

creche: 31,1% (LAMARO-CARDOSO et al., 2009); crianças internadas: 13,5% (LAMARO-

CARDOSO et al., 2007); crianças em idade de até cinco anos atendidas em pronto-

atendimento: 20,1%; recém-natos em UTIs neonatais: 9,1% (da SILVA VIEIRA et al., 2013).  

Poder-se-ia supor que uma alta prevalência de MSSA pudesse anteceder a elevação dos 

índices de MRSA em uma comunidade, pela possível transferência de genes de resistência 

entre cepas sensíveis e resistentes. No entanto, um estudo de vigilância (realizado entre os 

anos 2001-2004), um estudo retrospectivo realizado em uma UTI neonatal entre 2001-2008 e 

um estudo observacional prospectivo (2004-2009) encontraram diminuição da prevalência de 

colonização por MSSA e aumento da prevalência de colonização por MRSA ao longo dos 

anos (GORWITZ et al., 2008; LO et al., 2010; RANA et al., 2012). Sem a realização de 

estudos longitudinais, não é possível determinar se este achado representa uma tendência real 

na prevalência da colonização ou simplesmente indica o efeito de modulações relacionadas a 

fatores ambientais não avaliados. 

 Em nosso estudo, encontramos maior prevalência de colonização por S. aureus em 

crianças acima de cinco anos de idade (p<0,001), que frequentavam piscina (p=0,001), nas 

quais havia sido aplicada uma injeção nos últimos 30 dias (p=0,020) e naquelas com lesões de 

pele no momento da inclusão no estudo (p=0,001). A prevalência de colonização nasal por S. 

aureus foi maior na faixa etária de 5-8,99 anos (ORA: 3,01; IC 95%: 1,68-5,41) e na faixa 

entre 9-16,99 (ORA: 2,09; IC95%: 1,18-3,68). Isto possivelmente se deve à deficiência dos 

hábitos de higiene nestas faixas de idade, ao contato próximo e frequente com outras crianças 

e a repetidos traumatismos cutâneos. Segundo a literatura, as mais altas taxas de colonização 

por S. aureus são observadas em recém-natos (PEACOCK et al., 2003; LEBON et al., 2008) e 

em crianças entre 6-11 anos e 12-19 anos (GORWITZ et al., 2008). Nossos resultados são 

semelhantes aos encontrados por Gorwitz e colaboradores (GORWITZ et al., 2008). 

 A atividade em piscinas como um fator de colonização por S. aureus pode estar 

associada ao compartilhamento de instalações de uso comunitário (como, p. ex., equipamento 

de esportes) (MILLAR et al., 2007). A maceração da pele provocada pelo contato prolongado 

com a água também já foi descrita como um fator predisponente à colonização por S. aureus 
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(KLUYTMANS et al., 1997). A higienização inadequada da água da piscina também pode 

desempenhar um papel nesta relação. 

 As crianças que tinham recebido injeções nos últimos 30 dias foram mais colonizadas 

por S. aureus. Punções cutâneas repetidas ou de longa duração por agulhas ou cateteres 

associam-se a uma maior prevalência de colonização por S. aureus (tal como observado em 

diabéticos, pacientes renais crônicos em hemodiálise ou diálise peritoneal, e usuários de 

drogas injetáveis) (KLUYTMANS et al., 1997). Em pacientes sem tais condições, a maior 

prevalência de colonização por S. aureus pode ocorrer em crianças em imunoterapia ou 

profilaxia com penicilina benzatina, por exemplo, situações encontradas em nosso estudo. 

 Espera-se que colonização nasal por S. aureus seja detectada em pacientes com 

infecções cutâneas por este patógeno, já que os suabes nasais foram coletados no momento do 

quadro infeccioso cutâneo; resultados semelhantes foram descritos em outras publicações 

(KLUYTMANS et al., 1997; REGEV-YOCHAY et al., 2009). No entanto, alguns estudos não 

encontraram qualquer associação entre a presença de lesões cutâneas e a colonização por 

MRSA (CREECH et al., 2005; FRITZ et al., 2008). 

 Quando comparado com publicações brasileiras, nosso estudo encontrou alta 

prevalência (9,4%) de colonização nasal por MRSA. Há alguns estudos brasileiros sobre a 

colonização nasal por MRSA na infância, realizados em crianças que frequentavam creches 

ou internadas. Lamaro-Cardoso e colaboradores (2009) encontraram uma prevalência de 1,2% 

de colonização nasal por MRSA em crianças que frequentavam creche (LAMARO-

CARDOSO et al., 2009) enquanto Braga e colaboradores (2014) obtiveram um percentual de 

6,2% em crianças em creches do município de Niterói, RJ. Entre crianças internadas, a 

prevalência de colonização por MRSA encontrada foi de 1% (LAMARO-CARDOSO et al., 

2007).  Em um estudo feito em Goiânia para analisar a colonização nasal em crianças com 

menos de cinco anos de idade atendidas no pronto-atendimento de um hospital público de 

referência e em recém-natos internados em UTIs neonatais, observou-se uma prevalência de 

0,2% e 0,6% de colonização nasal por MRSA, respectivamente (da SILVA VIEIRA et al., 

2013). 

 O presente estudo não encontrou associação entre doenças crônicas e colonização 

nasal das crianças por MRSA. Surpreendentemente, não encontramos associação com fatores 

relacionados à colonização por HA-MRSA, como ser portador de doença crônica (p=0,141), 

hospitalização (p=0,470) ou ter comparecido a mais que dez consultas ambulatoriais no 

último ano (p=0,181). Immergluck e colaboradores também não encontraram associação entre 

doenças de base e colonização por S. aureus em crianças (IMMERGLUCK et al., 2004). Este 
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achado reforça a hipótese de que o local em que a colonização por CA-MRSA efetivamente se 

dá é a comunidade, e não o ambiente hospitalar. Apenas em nível de observação, encontramos 

quatro pares de irmãos colonizados por MRSA e 12 pares e um trio de irmãos colonizados por 

MSSA, o que pode indicar a colonização e a disseminação do S. aureus no domicílio e/ou 

comunidade. Conclusão semelhante foi publicada em um estudo feito nos Estados Unidos 

sobre colonização nasal por MRSA em crianças atendidas ambulatorialmente (CREECH et 

al., 2005) e em um estudo prospectivo realizado entre 2004 e 2009 em Taiwan em crianças 

que frequentavam jardins de infância e eram atendidas ambulatorialmente (LO et al., 2010). 

Por outro lado, uma meta-análise sobre a colonização nasal por MRSA em crianças, que 

analisou 50 estudos realizados entre 2000 e 2010, evidenciou que o ambiente hospitalar é o 

local onde MRSA circula predominantemente, uma vez que a prevalência de colonização por 

este patógeno nas crianças recrutadas em hospitais (5,4%) era maior que a das crianças 

recrutadas na comunidade (3,0%) ou em ambulatórios (1,4%). Este mesmo estudo mostrou 

uma prevalência de 5,2% de colonização nasal por MRSA em crianças com alguma doença de 

base e de 2,3% em crianças saudáveis. Houve predomínio do SCCmec do tipo IV nas 

amostras analisadas. Os mesmos autores sugerem que crianças colonizadas por MRSA e com 

doenças crônicas e frequente contato com instituições de saúde poderiam atuar como vetores 

entre o ambiente hospitalar e a comunidade (GESUALDO et al., 2013). Com os resultados do 

nosso estudo, presume-se que a disseminação do CA-MRSA na comunidade, e a posterior 

colonização dos indivíduos, seria o fator responsável pela ausência de associação entre a 

colonização por MRSA e a presença de doença crônica nas crianças. Vale ressaltar que as 

crianças são um reservatório de MRSA e podem desempenhar um papel importante na 

disseminação de S. aureus e CA-MRSA, tanto na comunidade como no ambiente hospitalar 

(HUSSAIN et al., 2001; NAKAMURA et al., 2002; CHEN et al., 2011). 

 Em nosso estudo, o uso de antimicrobianos beta-lactâmicos nos últimos 30 dias 

associou-se à colonização por MRSA (ORA: 2,10; IC 95%: 1,07-4,14). Este achado pode 

estar relacionado ao uso mais frequente de antimicrobianos beta-lactâmicos pelos pacientes 

participantes, o que pode ter levado a uma pressão seletiva. Esta associação já foi encontrada 

em outra publicação (BRAGA et al., 2014), tendo sido também descrita em relação à 

colonização por S. aureus (RODRIGUEZ et al., 2014). O uso de antimicrobianos é um 

conhecido fator associado à aquisição de MRSA. Estudos anteriores relacionaram o uso 

frequente de antimicrobianos como um fator de risco para colonização por CA-MRSA 

(BAGGETT et al., 2003; CDC, 2006; LO et al., 2010; GARDELLA et al., 2011), ressaltando 

a importância de medidas racionais para o controle do uso desta classe de medicamentos. 
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 As crianças acometidas de doenças agudas no momento da participação no estudo 

estavam mais frequentemente colonizadas por MRSA (ORA: 2,19; IC 95%: 1,16-4,14). Dado 

o elevado percentual de crianças com doenças de base em nosso estudo, é possível que elas 

sejam simplesmente mais sujeitas à agudização de suas doenças de base. Fritz et al. não 

encontraram diferenças na colonização por MRSA em consultas de rotina ou devidas a doença 

aguda (FRITZ et al., 2008). 

 Fatores anteriormente associados à colonização e à infecção por MRSA, como 

tabagismo materno (BOGAERT et al., 2004), frequência a creches (ADCOCK et al., 1998), 

aglomeração no domicílio (BOGAERT et al., 2004; CDC, 2006), amamentação (PEACOCK 

et al., 2003; REGEV-YOCHAY et al., 2009), compartilhamento de fômites (CDC, 2006) não 

se associaram, no presente estudo, com a colonização nasal por S. aureus ou por MRSA. A 

colonização por S. aureus em crianças é determinada por uma combinação de fatores do 

hospedeiro, ambientais e bacterianos, mas a importância relativa de cada um deles é 

desconhecida (PEACOCK et al., 2003; SIVARAMAN et al., 2008). A maioria das mães 

carreia a mesma cepa de seus recém-natos, indicando que as cepas colonizadoras podem ser 

transmitidas por contato íntimo (PEACOCK et al., 2003). Os estudos publicados têm 

resultados pouco uniformes em relação às condições associadas com a colonização por S. 

aureus ou MRSA.  Fatores individuais são frequentemente incapazes de prever a condição de 

colonizado. 

 Um estudo de colonização nasal realizado em creches no município de Niterói 

(BRAGA et al., 2014) também encontrou altas prevalências de colonização por S. aureus e 

MRSA (48% e 6,2%, respectivamente), tal como constatado em nosso estudo. Os resultados 

de ambos os estudos apontam para uma disseminação de cepas de S. aureus e MRSA no 

município de Niterói, RJ. A cidade de Niterói, localizada na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, possui o sétimo maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (0,837) entre os 

municípios brasileiros, e a posição mais elevada entre os municípios do estado do Rio de 

Janeiro (IBGE, 2013). Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais 

de idade, 2,5% eram analfabetos, 31,6% tinham o ensino fundamental completo, 32,2% 

possuíam o ensino médio completo e 33,7%, o superior completo. No Brasil, esses 

percentuais são, respectivamente, 11,8%, 50,7%, 35,8% e 11,3% (ATLAS DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013). Apesar destes indicadores 

favoráveis, persistem desigualdades socioeconômicas. A evolução da desigualdade de renda 

no município pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,57, em 1991, para 

0,58, em 2000, e para 0,59, em 2010 (o coeficiente de Gini mede a desigualdade social, sendo 
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que um valor 0 representa a igualdade absoluta, e um valor 1 a desigualdade absoluta) 

(PNUD, 2013). Nosso estudo encontrou uma associação entre a instrução materna feita até o 

ensino médio (9 a 11 anos de estudo) e uma menor probabilidade de filhos colonizados por 

MRSA (ORA: 0,34; IC 95%: 0,15-0,81), achado semelhante ao encontrado em outro trabalho 

brasileiro em relação à colonização por S. aureus (LAMARO-CARDOSO et al., 2009). A 

ausência de associação entre a educação materna superior e a proteção contra a colonização 

por MRSA pode ter-se devido ao pequeno número de mães nesta categoria (30/500; 6%). A 

maior prevalência de colonização e/ou infecção por MRSA, em uma dada comunidade, está 

ligada ao baixo nível socioeconômico (BAGGER et al., 2004). Braga e colaboradores 

documentaram que as creches localizadas em favelas apresentaram maior prevalência de 

colonização nasal por MRSA (13,6%) que as localizadas em áreas mais ricas (5,6% e 2,8%) 

(BRAGA et al., 2014). O mesmo foi descrito por Fritz et al. em relação à colonização por 

MRSA em uma população pediátrica (FRITZ et al., 2008). O nível educacional é um 

indicador indireto do nível socioeconômico; este achado pode reafirmar a relação entre o 

menor nível educacional materno e a pouca adesão do cuidador às medidas de higiene, o que 

aumentaria a disseminação do S. aureus e do MRSA no domicílio e, por consequência, na 

comunidade.  

 Os resultados laboratoriais mostraram uma expressiva maioria de pacientes 

colonizados por CA-MRSA/SCCmec do tipo IV (45/46), sendo apenas uma das crianças 

colonizada por HA-MRSA/SCCmec do tipo III. Este dado corrobora a disseminação do CA-

MRSA na região estudada, já que um estudo previamente publicado, feito para investigar a 

colonização nasal em crianças que frequentavam creche no mesmo município mostrou uma 

prevalência de colonização por MRSA de 6,2%, sendo 28/31 das amostras MRSA 

classificadas como CA-MRSA (BRAGA et al., 2014). Nos estudos que tipificaram o SCCmec 

das amostras MRSA obtidas de colonização nasal, houve predomínio de SCCmec do tipo IV 

(FRITZ et al., 2008; ADLER et al., 2010; CHEN et al., 2011; GESUALDO et al., 2013). Um 

estudo avaliando dados de nove estados norte-americanos entre 2005-2010 evidenciou um 

aumento do número de infecções invasivas e não invasivas por CA-MRSA em crianças, 

principalmente em crianças saudáveis, assim como uma maior frequência de hospitalizações 

por infecções decorrentes de MRSA. Os casos de infecção por HA-MRSA em crianças se 

mantiveram estacionários nessa população (IWAMOTO et al., 2013). 

 Em 9/46 (19,6%) das nossas amostras de MRSA, observou-se a presença de genes 

para a produção da leucocidina de Panton-Valentine. Este achado pode ser considerado 
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preocupante, dado o papel que a PVL pode desempenhar na patogênese das infecções por CA-

MRSA. Alguns estudos anteriores, realizados no Brasil, não detectaram amostras de 

colonização nasal positivas para PVL (LAMARO-CARDOSO et al., 2009; da SILVA 

VIEIRA et al., 2013). Nos EUA, dois estudos de colonização nasal em crianças ambulatoriais 

encontraram 22% e 50% de amostras MRSA positivas para PVL (CREECH et al., 2005; 

FRITZ et al., 2008). Em Taiwan detectou-se 26% de amostras MRSA positivas para PVL 

(CHEN et al., 2011). A PVL é menos frequentemente encontrada em amostras de CA-MRSA 

associadas à colonização nasal assintomática do que em amostras oriundas de infecção 

(BOYLE-VAVRA & DAUM, 2007). 

 Estudos utilizando o sequenciamento por spa typing são escassos no Brasil. No banco 

de dados Ridom (http://www.spa.ridom.de) estão catalogados alguns tipos encontrados no 

Brasil. O spa type t002, encontrado em 39,1% de nossas amostras, está relacionado ao ST5 

(CC5) e ao ST231 da classificação por MLST. O ST5, encontrado em 43,5% das amostras 

MRSA no nosso estudo, já foi documentado em amostras do tipo SCCmec IV em hospitais no 

Rio de Janeiro, mas estas amostras não foram submetidas a spa typing (SCHUENCK et al., 

2009; SILVA-CARVALHO et al., 2009; CABOCLO et al., 2013). O spa type t318, 

encontrado em 19,6% das amostras MRSA, relaciona-se com o ST30 (CC30). O ST30 (obtido 

em 34,8% de nossas amostras) também já foi descrito em trabalhos brasileiros realizados em 

creches (LAMARO-CARDOSO et al., 2009) e em hospitais (SILVA-CARVALHO et al., 

2009; CABOCLO et al., 2013; GELATTI et al., 2013). Das nove amostras CA-MRSA 

positivas para PVL, sete eram ST30, uma era ST5 e a restante era ST398. No Brasil, o ST30 

associa-se mais frequentemente a linhagens de CA-MRSA positivas para PVL envolvidas em 

infecções; a ocorrência de amostras ST5 positivas para PVL não é comum e está relacionada a 

amostras obtidas no ambiente hospitalar (CABOCLO et al., 2013).  O paciente cuja amostra 

foi tipificada como ST5 positiva para PVL efetivamente apresentava fatores associados ao 

ambiente hospitalar (doença crônica e internação cinco meses antes da inclusão no estudo). 

Os spa types t964 e t13518, também encontrados no nosso estudo, relacionam-se com o ST30; 

o t127 encontrado em uma das amostras está associado ao ST-1. A maior frequência dos spa 

types t002 e t318 no presente estudo aponta para uma mudança no perfil epidemiológico do 

MRSA na região estudada, demonstrando uma maior disseminação do CA-MRSA (SCCmec 

do tipo IV), já que o tipo predominante no Brasil era o ST239-SCCmec do tipo IIIa 

(CABOCLO et al., 2013). É interessante mencionar o achado de uma amostra ST398, t1451 

na população estudada. O ST398 está predominantemente associado ao LA-MRSA, mas o 
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paciente em questão não morava em fazenda nem tinha contato com animais. Um recente 

artigo de revisão destaca o achado de colonização por MRSA ST398 em indivíduos sem 

conexões com o ambiente rural ou com animais de criação (VERKADE & KLUYTMANS, 

2014).   

 Quase 10% da população estudada apresentava colonização nasal por CA-MRSA.  

Preconiza-se modificar a escolha terapêutica para assegurar a cobertura empírica de CA-

MRSA em uma comunidade sempre que a prevalência local deste patógeno exceder 10-15% 

(KAPLAN, 2005; CDC, 2006). O uso de beta-lactâmicos nos 30 dias antecedentes também é 

um fator a ser valorizado. Com este estudo, pretendemos alertar os pediatras sobre a dispersão 

do CA-MRSA na comunidade e a necessidade de considerar sempre este patógeno como o 

agente etiológico de certos quadros infecciosos em crianças e adolescentes, especialmente as 

infecções de pele e partes moles, que correspondem a mais de 90% das infecções por CA-

MRSA nesta faixa etária. 

 Houve limitações em nosso estudo. Por se tratar de um estudo transversal, não é 

possível definir se a colonização foi intermitente ou persistente. A coleta foi realizada em 

apenas um sítio (narinas), não sendo investigados outros importantes sítios de colonização 

como orofaringe, axila, virilha e períneo, o que pode nos ter levado a subestimar a taxa de 

colonização.  O estudo foi realizado com pacientes de apenas uma instituição, o que pode 

refletir tendências locais. Para este estudo, foi realizado o teste de sensibilidade 

antimicrobiana para apenas dois antimicrobianos (cefoxitina e oxacilina), mas testes 

utilizando outros antimicrobianos nas amostras MRSA estão sendo realizados pelo nosso 

grupo de pesquisa para o desenvolvimento de um novo estudo. Apesar dessas limitações, a 

avaliação de uma população pediátrica com elevado percentual de doenças crônicas quanto à 

colonização por um patógeno de tamanha importância tem relevância no cenário pediátrico 

atual. 

 Nosso estudo forneceu dados sobre a disseminação do S. aureus e do MRSA na 

comunidade abordada, bem como avaliou fatores demográficos e clínicos associados à 

colonização por estes patógenos. Estudos futuros, feitos para determinar se crianças e 

adolescentes colonizados desenvolvem ou não infecção por MRSA e para comparar dados 

epidemiológicos e clínicos entre crianças colonizadas e infectadas seriam de grande interesse 

para a Pediatria. Medidas educativas que orientem sobre a importância do controle das 

condições sanitárias e de higiene nos domicílios e na comunidade, além do uso racional dos 

antimicrobianos, são necessárias.  A maioria dos protocolos baseia-se em estudos realizados 
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em adultos. Algumas intervenções recomendadas para adultos podem não ser recomendadas 

para crianças pela falta de estudos sobre os riscos e os benefícios nesta fase da vida. E, no 

entanto, as crianças são o grupo mais atingido por infecções invasivas e não invasivas por 

CA-MRSA (IWAMOTO et al., 2013). 
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8 - CONCLUSÕES 

- As crianças e os adolescentes atendidos no ambulatório de Pediatria Geral e Especialidades 

do Hospital Universitário Antônio Pedro apresentaram alta prevalência de colonização nasal 

por S. aureus (57,8%) e MRSA (9,4%). 

- Na análise multivariada, as variáveis associadas à colonização nasal por S. aureus foram a 

faixa etária acima de cinco anos de idade, as atividades em piscina, a aplicação de injeção nos 

30 dias prévios e a presença de lesões de pele. 

- As variáveis associadas à colonização nasal por MRSA na análise multivariada foram a 

instrução materna inferior ao ensino médio, a presença de doença aguda no momento do 

estudo e o uso de antimicrobiano β-lactâmico nos 30 dias anteriores ao estudo. 

- Nas amostras estudadas, houve um predomínio do SCCmec do tipo IV (97,8%), 

classicamente associado ao CA-MRSA. 

- O presente estudo não encontrou associação entre as doenças crônicas e colonização nasal 

das crianças por MRSA. Presume-se que o local em que a colonização por CA-MRSA 

efetivamente acontece é a comunidade, e não o ambiente hospitalar. 

- Este estudo traz subsídios para que se possa alertar os pediatras sobre a dispersão do CA-

MRSA na comunidade e da necessidade de elevada suspeição acerca deste patógeno nos 

quadros infecciosos em crianças e adolescentes, especialmente em infecções de pele e partes 

moles. 

- Este estudo mostra a grande importância da implantação de medidas sócio-educativas 

eficientes visando o controle das condições sanitárias e de higiene nos domicílios e na 

comunidade, além do uso racional dos antimicrobianos. A implantação de protocolos voltados 

para a população pediátrica é necessária no cenário epidemiológico atual. 
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