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RESUMO 

 

Nos últimos anos, a infecção por Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

(MRSA) tem emergido como um desafio a população mundial, dada a prevalência 

aumentada de colonização e consequentemente, infecções causadas por este 

organismo e as significativas taxas de morbimortalidade atribuídas a este agente 

etiológico. Evidências mostram que a colonização nasal pode atuar como 

reservatório do patógeno na comunidade e indivíduos colonizados têm chance 

aumentada de desenvolver infecção por S. aureus. A abordagem e o tratamento 

adequados de infecções graves por MRSA dependerão do reconhecimento rápido 

deste microrganismo. O presente estudo tem como objetivo caracterizar fenotípica e 

genotipicamente amostras de colonização nasal por MRSA encontradas na 

comunidade, obtidas através de swab nasal, de uma clínica pediátrica pública e 

outra privada. Para isso, além da identificação da espécie bacteriana foi feita 

avaliação do perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos. Posteriormente as 

amostras foram genotipadas para pesquisa do gene de resistência à meticilina 

(mecA), do cassete cromossômico estafilocócico (SCCmec), e da Leucocidina de 

Panton-Valentine (PVL), através da reação de polimerase em cadeia (PCR). Das 

600 amostras clínicas incluídas no estudo (300 de clínica pública e 300 de clínica 

privada), 224 (37,34%) apresentaram resultado positivo para S. aureus, sendo 49 

(8,17%) MRSA. Essas amostras tiveram perfil de resistência variado aos demais 

antibióticos testados. Os clones de MRSA genotipados, sendo 100% positivos para o 

gene mecA e 10 amostras (20,4%) positivas para o gene de leucocidina de Panton-

Valentine (PVL). A prevalência de amostras de S. aureus e MRSA nos participantes 

do estudo foi alta, ressaltando a importância de vigilância epidemiológica das 

infecções causadas por bactérias multiresistentes, visando melhorar a terapêutica 

dos indivíduos, após conhecimento das cepas circulantes, assim como a assistência 

de saúde prestada a esses pacientes. 

Palavras-chave: MRSA, SCCmec, mecA, Staphylococcus aureus, PVL, resistência 

  



ABSTRACT 

 

In recent years, infection with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

has emerged as a worldwide challenge , because of the increased prevalence of 

colonization, consequently infections and the significant morbidity and mortality rates 

associated with this etiologic agent. Evidence shows that nasal colonization can act 

as a pathogen reservoir in the community and colonized individuals have increased 

chances for developing infection by S. aureus. The approach and the appropriate 

treatment of serious infections for MRSA will depend on rapid recognition of this 

microorganism. This study aims to characterize phenotypic and genotypically, 

isolates of nasal colonization by MRSA found in the community, from  nasal swabs, 

in a public and private pediatric clinic. For this, besides the identification of bacterial 

species it has been performed was made assessment of the susceptibility testing to 

antimicrobial agents. Subsequently, the samples were genotyped searching for 

methicillin resistance gene (mecA) of Staphylococcal chromosomal cassette 

(SCCmec), and Leukocidin Panton-Valentine (PVL) by polymerase chain reaction 

(PCR). Of the 600 samples included in the study (300 public and 300 private 

pedriatric clinics), 224 (37.34%) were positive for S. aureus and 49 (8.17%) for 

MRSA. These isolates presented a varied resistance profile based on all 

antimicrobial agents tested. All MRSA clones tested positive for the mecA gene and 

10 samples (20.4%) were positive for Leucocidin gene Panton-Valentine (PVL). The 

prevalence of S. aureus and MRSA among study subjects was high, emphasizing the 

importance of epidemiological surveillance of infections caused by multiresistant 

bacteria, to improve the treatment of individuals, after knowledge of the circulating 

strains and to to assist these patients. 

 

Key words: MRSA, SCCmec, mecA, Staphylococcus aureus, PVL, resistance 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS E TABELAS 

 

Figura 1. Surgimento de alguns antibióticos e cepas resistentes do S. aureus nos 
séculos XX e XXI, f. 24. 
 
Figura 2. Comparação entre a estrutura dos cinco principais tipos de SCCmec 
encontrados em S. aureus, f. 26. 
 
Figura 3. Gráfico da prevalência de pacientes colonizados por S. aureus e MRSA, f. 
40. 
 
Figura 4. Representação gráfica dos achados de susceptibilidade a antimicrobianos 
dentre os isolados de MRSA das amostras de colonização, f. 41. 
 
Figura 5. PCR uniplex para a verificação o gene mecA em amostras de S. aureus 
resistentes a meticilina, f. 42. 
 
Figura 6. PCR multiplex para o SCCmec em amostras de S. aureus resistentes a 
meticilina, f. 42. 
 
Figura 7. PCR uniplex para os genes codificadores de PVL em amostras de S. 
aureus resistentes a meticilina, f. 43. 
 
Tabela 1. Padrões para a medição dos halos de susceptibilidade dos antibiogramas 
segundo as normas do CLSI, 2014, f. 34.  
 
Tabela 2. Sequência de nucleotídeos utilizadas para detecção dos genes mecA, 
SCCmec e PVL, com os respectivos tamanhos de seus produtos, f. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

µg   Micrograma 

µL   Microlitro 

µM   Micromolar 

AGSN   Aglomerados subnormais 

BHI    Infusão de cérebro e coração (brain heart infusion) 

CLSI   Clinical and Laboratory Standards Institute 

DNA   Ácido desoxirribonucleico 

dNTP   Desoxinucleotídeo trifosfato 

g   Grama 

h   Hora 

HIV   Vírus da Imunodeficiência Humana 

IRAS   Infecções Associadas aos Serviços de Saúde 

LEMB   Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biotecnologia 

LURA   Laboratório Universitário Rodolfo Albino 

mecA   Gene de resistência a meticilina 

MgCl2   Cloreto de Magnésio 

MH   Mueller Hinton 

mL   Mililitro 

MLST   Multi Locus Sequence Typing 

mM   Milimolar 

MRSA   Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

MSA   Mannitol Salt Agar 

MSSA   Staphylococcus aureus sensível à meticilina 

NaCl   Cloreto de sódio 

ng   Nanograma 

p/v   Peso/volume 

Pb   Pares de base 

PBP   Penicilin-binding Protein 

PBP2a  Penicilin-binding Protein 2a (alterada) 

PCR   Reação em cadeia da polimerase 

pH   Potencial Hidrogeniônico 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

PM   Peso molecular 

p/v    Peso/volume 

PVL   Leucocidina de Panton-Valentine 

qsp   Quantidade suficiente para 

RPM   Rotações por minuto 

S. aureus  Staphylococcus aureus 

SCCmec  Cassete cromossômico estafilocócico mec 

Spa typing  Tipagem da proteína A estafilocócica 

Spa   Staphylococcal protein A 

ST   Sequence type 

TCLE   Termo de consentimento livre e esclarecido 

TSA   Tryptyc Soy Agar 

UFF   Universidade Federal Fluminense 

UV   Ultravioleta 

VISA   Staphyloccocus aureus de resistência intermediária à vancomicina 

v/v   Volume/volume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 15 

2. REVISÃO DE LITERATURA ......................................................... Erro! Indicador não definido. 

2.1. Staphylococcus aureus ............................................... Erro! Indicador não definido. 

2.2. Importância clínica e epidemiológica ................................................................. 21 

2.3. Colonização versus infecção .............................................................................. 22 

2.4. Resistência aos antimicrobianos ........................................................................ 23 

2.5. Diferença entre a origem das cepas ........................... Erro! Indicador não definido. 

2.6. Cassete Cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) .................................... 25 

2.7. Leucocidina de Panton Valentine ............................... Erro! Indicador não definido. 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 28 

3.1. Objetivos gerais ................................................................................................... 28 

3.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 28 

4. PACIENTES E MÉTODOS ........................................................................................................ 29 

4.1. Tipo de estudo ...................................................................................................... 29 

4.2. Local de realização do estudo ............................................................................ 29 

4.3. Amostragem ......................................................................................................... 29 

4.3.1. Recrutamento dos Participantes ................................................................. 30 

4.3.2. Critérios de Inclusão no estudo ................................................................... 30 

4.3.3. Critérios de exclusão do estudo .................................................................. 32 

4.4. Preparo dos meios de cultura ..................................... Erro! Indicador não definido. 

4.5. Isolamento e Identificação bacteriana ................................................................ 32 

4.6. Testes de susceptibilidade a antimicrobianos .................................................. 32 

4.7. Extração do DNA bacteriano ............................................................................... 34 

4.8. Genotipagem ........................................................................................................ 35 

4.8.2. Detecção do gene de resistência a meticilina (mecA) ............................... 35 

4.8.3. Classificação do Cassete Cromossômico Estafilocócico mec (SCCmec) 36 

4.8.4. Detecção dos genes de virulência codificadores da leucocidina de 

Panton-Valentine (PVL) ............................................................................................. 37 

5. RESULTADOS ............................................................................................................................ 39 

5.1. Resultados fenotípicos ........................................................................................ 39 

5.2. Análise estatística .................................................................................................. 39 

5.3. Resultados dos testes de susceptibilidade a antimicrobianos ..... Erro! Indicador 

não definido. 

5.4. Resultados genotípicos ....................................................................................... 40 

5.4.1. Gene de resistência a beta-lactâmicos (mecA) e caracterização do 

cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) .......................................... 41 



 
 

5.4.2. Detecção dos genes codificadores da Leucocidina de Panton-Valentine 

(PVL)  ........................................................................................................................ 43 

6. DISCUSSÃO ............................................................................................................................... 44 

7. CONCLUSÃO ............................................................................................................................. 49 

8. REFERÊNCIAS ........................................................................................................................... 50 

9. ANEXOS ...................................................................................................................................... 59 

 

 

 





15 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Staphylococcus aureus faz parte de um gênero de bactérias gram-positivas, 

sendo normalmente encontrado constituindo a microbiota da pele e mucosas de 

seres humanos. As narinas anteriores são o local de colonização mais freqüente 

sendo considerado um fator de risco para o desenvolvimento de infecções por esse 

patógeno (KLUYTMANS et al., 1997; KLUYTMANS; WERTHEIM, 2005).   

Existem, de acordo com a literatura, três tipos de transportadores nasais de S. 

aureus: carreadores persistentes, transportadores intermitentes e não portadores. 

Em geral, os carreadores persistentes são indivíduos saudáveis, sem apresentação 

de sintomas e que são colonizados por cepas de S. aureus; os transportadores 

intermitentes correspondem a maioria da população (20% a 75%), que carreiam de 

forma descontínua cepas de S. aureus, que podem variar ao longo do tempo, quanto 

as suas estirpes; e os indivíduos não portadores correspondem a minoria da 

população que não são colonizados por S. aureus (KLUYTMANS et al., 1997; 

WERTHEIM et al., 2005). 

Essa espécie bacteriana é a mais virulenta de seu gênero e pode ser 

responsável por infecções simples, como espinhas, furúnculos e celulites até 

infecções mais graves, como pneumonia, meningite, endocardite, síndrome do 

choque tóxico e septicemia, já que é um patógeno oportunista (DEURENBERG; 

STOBBERINGH, 2008; SANTOS et al., 2007) 

Por ter fácil adaptação às diferentes condições, como temperatura, pH e 

concentração de sal, essa espécie apresenta ampla distribuição, podendo 

permanecer viável no ambiente por algum tempo e assim causar infecções mais 

facilmente. As doenças provocadas podem ser de origem direta, através da invasão 



de tecidos, ou pela ação de toxinas, como as enterotoxinas, toxina esfoliativa e 

esfingomielase C (SANTOS et al., 2007). 

Inicialmente, como forma de tratamento das infecções causadas por S. 

aureus, foi introduzida a penicilina, em 1940, o que melhorou significativamente o 

quadro dos pacientes. Contudo, em 1942 já existiam cepas resistentes à penicilina 

como resultado do uso indiscriminado desse antimicrobiano e por isso foram 

necessárias novas medidas de tratamento, com o objetivo de minimizar os sintomas 

e também reduzir a disseminação desse agente. As primeiras cepas resistentes 

foram identificadas no ambiente hospitalar e posteriormente na comunidade e essa 

resistência era conferida pela produção de penicilinase, uma betalactamase capaz 

de hidrolisar o anel beta-lactâmico da penicilina, inativando-a (DEURENBERG; 

STOBBERINGH, 2008; LOWY, 2003). 

No ano de 1960, a maioria das cepas já era resistente à penicilina. Nesse 

mesmo ano foi introduzido o uso de um novo antibiótico, a meticilina, uma penicilina 

semi-sintética que não sofria ação de betalactamases. Entretanto, dois anos após a 

introdução dessa nova droga, já existiam cepas resistentes a esta, que foram 

denominadas MRSA (Staphylococcus aureus resistentes à meticilina) (MARTINS; 

MORAES RIBOLI; et al., 2014). Essa resistência é conferida pela aquisição do gene 

mecA, presente no interior de um cassete cromossômico móvel, o SCCmec (CHEN 

et al., 2009). Esse gene é capaz de codificar uma proteína ligadora de penicilina 

(PBP) modificada, a PBP2a. Em S. aureus sensíveis à meticilina (MSSA), os 

antibióticos beta-lactâmicos se ligam à PBP, presente na parede bacteriana e 

impedem a síntese de peptideoglicanos, dificultando a manutenção da integridade 

da parede celular, resultando em ação bactericida. Em MRSA, a PBP2a apresenta 

baixa afinidade por esses antibióticos e não há interrupção da síntese de 

peptideoglicanos, nem desestruturação da parede celular, e tem-se o crescimento 

bacteriano (CHAMBERS, 1997; DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008). 

A epidemiologia das infecções causadas por MRSA está em constante 

mudança e tornou-se evidente quando infecções associadas a esse patógeno 

começaram a ocorrer em crianças e adolescentes saudáveis, assim como em outros 

grupos de indivíduos que apresentavam algumas características em comum, como o 

intenso contato físico e condições de higiene precária, o que parece favorecer a 

disseminação desse patógeno na comunidade (BARTON et al., 2006). 
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Embora a maioria das infecções esteja relacionada ao ambiente hospitalar, 

tem aumentado o número de infecções em indivíduos imunocompetentes e sem 

exposição prévia a ambientes relacionados ao serviço de saúde. As cepas de 

MRSA, isoladas nesses indivíduos, tem características fenotípicas e genotípicas que 

as diferenciam das cepas de origem nosocomial. Duas características genéticas 

importantes estão associadas com amostras de origem comunitária: presença de 

SCCmec tipo IV ou V, os quais são elementos genéticos menores em relação aos 

demais, e em sua grande maioria possuem apenas genes de resistência aos 

antimicrobianos beta-lactâmicos. Outra característica observada nas amostras 

comunitárias é a presença de genes codificadores da toxina de Panton-Valentine 

(PVL), o que parece conferir maior virulência a cepa (GELATTI et al., 2009; 

GRUMANN et al., 2014). 

A PVL é uma citotoxina produzida por S. aureus, responsável pela destruição 

de leucócitos e necrose tecidual. Esta toxina é codificada pelo operon lukPV e 

possui duas unidades protéicas, uma S, responsável pela ligação à célula 

hospedeira e ativação da união desta com a cadeia F, a outra unidade, 

possibilitando então a formação de poros na membrana das células. Poucas cepas 

são produtoras de leucocidina, que tem por funções a destruição de células da 

linhagem mielóide, como os neutrófilos, ação citotóxica sobre eritrócitos e linfócitos, 

interferindo diretamente na atividade do sistema imune, degranulação de fagócitos, 

por induzirem a produção e secreção de grande quantidade de mediadores 

inflamatórios. A produção de genes determinantes para formação dessa toxina em 

S. aureus parece estar relacionada ao desenvolvimento de infecções graves e de 

alta letalidade, principalmente infecções de pele e tecidos moles (GELATTI et al., 

2009; GRUMANN et al., 2014; SHRESTHA et al., 2014). 

Surtos recentes de infecção por MRSA, tanto de cepas associadas ao serviço 

de saúde como à comunidade, foram descritos na literatura e causam grande 

preocupação quanto à rápida disseminação desse patógeno, sendo necessário o 

emprego de novas técnicas de identificação dos agentes, com maior sensibilidade, a 

fim de conhecer as características clonais das cepas circulantes. Para tal situação 

estão sendo empregados métodos de sequenciamento do genoma bacteriano 

através de técnicas de biologia molecular, como o Multilocus Sequence Typing 

(MLST) e a tipagem por sequenciamento do gene que expressa a Proteína A (SPA 

typing). Esses métodos surgiram e começaram a ser empregados pela necessidade 



de determinação da origem de patógenos com alta virulência, elevada taxa de 

disseminação entre os indivíduos e resistência a diversos tipos de antimicrobianos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus aureus pertence ao gênero Staphylococcus, família 

Micrococcaceae. Foi descrito pela primeira vez no ano de 1880 em material purulento 

oriundo de abcesso cirúrgico (SANTOS et al., 2007).  

É uma bactéria esférica, com aproximadamente 0,5 a 1,5μm de diâmetro, 

aeróbia ou anaeróbia facultativa, Gram positiva, que tem como característica o 

crescimento na forma de cocos, em aglomerados, aos pares ou isolados. São 

microrganismos não esporulados, geralmente não encapsulados,  imóveis e produtores 

das enzimas catalase, responsável pelo mecanismo de defesa contra células 

fagocitárias, e coagulase (LOWY, 1998; SILVA, 2009; GOMES, 2013). 

S. aureus se diferenciam das demais espécies do gênero pela produção de 

pigmento amarelado durante o crescimento de suas colônias, assim como pela 

produção da enzima coagulase, restrita a essa espécie bacteriana (DEURENBERG; 

STOBBERINGH, 2009; LOWY, 1998; SILVA, 2009).  

Esse microrganismo cresce em meios comuns, com pH ideal igual a 7,0, 

temperatura ótima de 37ºC. As colônias apresentam-se arredondadas, lisas e 

brilhantes após um tempo de incubação entre 18 a 24h. Quando semeadas em ágar 

sangue pode ser observada a formação de beta hemólise ao redor das colônias. O 

meio de cultura de maior importância é o ágar manitol salgado, seletivo para essa 

espécie bacteriana, por ser fermentadora de manitol, produzindo ácido lático como 

resultado da reação. Outra característica fundamental deste meio é a concentração de 

NaCl (7,5%), o que permite produção da enzima coagulase pelas bactérias (SANTOS 

et al., 2007). 



A distribuição dessa espécie bacteriana é muito ampla, visto sua alta capacidade 

de resistência a diversos ambientes e condições impostas, como a dessecação e ao 

frio. Ser previamente colonizado por S. aureus é um fator de risco para o 

desenvolvimento de infecção, principalemente em indivíduos imunocomprometidos com 

ou sem realização de procedimentos invasivos, assim como o carreamento nasal  

também contribui para disseminação da bactéria através do ar (KIM, 2009; SANTOS et 

al., 2010). 

S. aures fazem parte da microbiota normal do ser humano, sendo encontradas 

colonizando pele e superfícies mucosas do hospedeiro, como axilas, garganta, 

intestino, vagina e cavidade nasal (DEURENBERG et al., 2007; SANTOS et al., 2007), 

sendo este último o local de isolamento mais comum (KLUYTMANS et al., 1997; 

KLUYTMANS; WERTHEIM, 2005). É considerado um microrganismo oportunista, pois, 

apesar de fazer parte da microbiota humana, tem a capacidade de causar doenças, 

mesmo em indivíduos saudáveis, pela produção de toxinas. Provocam desde infecções 

menores até mais graves, como infecções de feridas pós-cirúrgicas, bacteremia, 

infecções associadas a transplantes e pneumonia necrotizante, por quebra da barreira 

imunológica natural do hospedeiro (DEURENBERG; STOBBERINGH, 2009; LOWY, 

2003; RODRIGUES et al., 2012; GOMES, 2013; SILVA, 2009).  

A transmissão bacteriana entre indivíduos pode ocorrer de forma direta. No 

ambiente hospitalar, existe uma alta taxa de disseminação entre indivíduos com 

infecção por S. aureus e profissionais de saúde, principalmente durante o cuidado do 

paciente ou no manuseio de objetos contaminados. Esse fato representa grande risco 

quando não há descontaminação do profissional de forma correta, transmitindo o 

organismo a outros indivíduos (CAVALCANTI et al., 2005; SILVA et al., 2008). Além 

disso, algumas cepas de S. aureus têm capacidade de formação de biofilme na 

superfície de certos materiais, como próteses e cateteres endovenosos, funcionando 

como fuga da ação dos antibióticos e do sistema imunológico do hospedeiro 

(PERIASAMY et al., 2012). A presença de colonização em pacientes 

imunocomprometidos, como indivíduos que fazem diálise, HIV positivos, neonatos, 

diabéticos, pacientes internados em unidade de terapia intensiva e queimados, 

aumenta a possibilidade do desenvolvimento de infecções mais graves (RODRIGUES 

et al., 2012; SANTOS et al., 2007). 

No processo de invasão bacteriana, ocorre inicialmente adesão à pele ou 

mucosa do hospedeiro, possibilitando rompimento das barreiras do epitélio, através da 
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destruição da ligação entre desmossomos e junções intercelulares. Após invasão, o 

microrganismo utiliza diversos meios para sobrevivência no interior do hospedeiro e 

proliferação, como opsonização do complemento, inibição das respostas imunes e 

neutralização da atividade fagocitária (IWATSUKI et al., 2006). A capacidade de 

colonizar um indivíduo e a patogenicidade da cepa são características dependentes 

dos fatores de virulência presentes nas mesmas. Esses fatores de virulência podem ser 

classificados em três principais tipos: fatores relacionados com a adesão à matriz 

extracelular ou às células do hospedeiro; fatores relacionados com o processo de 

escape da ação do sistema imunológico do hospedeiro; e fatores relacionados com 

invasão celular e penetração tecidual e posterior proliferação. Existem também fatores 

presentes na parede celular e outras moléculas produzidas por essas cepas que são 

capazes de induzir resposta imunológica, como a proteína A (LUTZ et al., 2003; 

OLIVEIRA et al., 2001; SANTOS et al., 2007). 

 

2.2 Importância clínica e epidemiológica 

 

 As infecções relacionadas à assistência a saúde (IRAS) são um crescente 

problema pelas altas taxas de morbidade e mortalidade, como também pelos altos 

custos de assistência aos doentes (CORREAL et al., 2013). As IRAS estão entre as 

principais causas de morte em crianças abaixo de cinco anos de idade, mas o 

diagnóstico e identificação correta da causa do óbito são difíceis de serem 

determinados. Um estudo demonstrou que no ano de 2000 um total de 1,9 milhões 

de óbitos de crianças ocorreu decorrente de IRAS, sendo que 70% dessas mortes 

ocorreram na África e sudeste asiático (WILLIAMS et al., 2002).  

 Alguns estudos demonstraram que fatores ambientais (aglomerados 

domiciliares e exposição à fumaça em casa) e familiares (mãe jovem, baixo nível 

educacional da mãe e baixa renda familiar) foram associados à IRA recorrente em 

crianças na faixa etária de 1 a 6 anos de idade (PRIETSCH et al., 2008; LAMARO-

CARDOSO et al., 2009). Além disso, doenças como pneumonias, otites, 

faringotonsilites e sinusites bacterianas também são responsáveis pelo aumento da 

morbidade dos pacientes acometidos por essas IRAs (SIH, 2001).   

 Diversos fatores podem estar relacionados com o estado de portador nasal de 

S. aureus nas crianças. A idade parece ser o mais importante deles, com maior 

prevalência de colonização em crianças acima de dois anos de idade (LAMARO-



CARDOSO et al., 2009; VIEIRA, 2010), mas não tem-se informações sobre a 

colonização em crianças abaixo dessa idade. Outros fatores também devem ser 

analisados como fator de risco para desenvolvimento de quadros infecciosos, como 

freqüentar creche, moradia em locais com baixo índice sócio-econômico, tamanho 

da família (BRAGA et al., 2014; KLUYTMANS et al., 1997; LAMARO-CARDOSO et 

al., 2009; LO et al., 2010; RIBEIRO, 2014) 

. Alguns estudos reforçam a ideia de que grupos de crianças que frequentam 

creches ou são cuidadas por indivíduos que não fazem parte do ambiente familiar 

apresentam índices mais elevados de colonização nasal assim como maior 

disposição ao desenvolvimento de doenças respiratórias, seja de origem viral ou 

bacteriana, quando comparadas aos grupos de crianças que não freqüentam 

creches ou são cuidadas por indivíduos da própria família (BRADY, 2005; LEBON et 

al., 2008). 

 Apesar de uma terapia antimicrobiana eficiente, a incidência de infecção por 

esse patógeno, tanto por cepas sensíveis como resistentes à meicilina, tem 

aumentado ao longo dos anos. No ano de 1970, estimava-se que as infecções por 

MRSA representavam apenas 2% dos isolados encontrados nos hospitais de 

diferentes países. Nos anos de 1980 e 1990 houve rápida disseminação dessas 

cepas multiresistentes no ambiente hospitalar em todo mundo. Em 2000 60% das 

cepas circulantes nos hospitais dos Estados Unidos já eram cepas de MRSA, assim 

como em alguns outros países, como o Brasil (FIGUEIREDO, 2014). 

 Na Europa, no ano de 2009 foi realizado um estudo indicando MRSA como 

responsável por cerca de 170 mil infecções por ano, representando 40% de todas as 

infecções associadas ao serviço de saúde. Um outro estudo, publicado em 2011 e 

reunindo 31 países europeus, reforçou a ideia de cepas multiresistentes de S. 

aureus como um problema de saúde pública, social e econômico, já que tem 

aumentado os casos de internação decorrentes de infecção por essas cepas, 

gerando altos custos para o tratamento (FIGUEIREDO; FERREIRA, 2014; DE 

KRAKER et al., 2011). 

 

 2.3 Colonização versus infecção 

 

 A existência de colonização por S. aureus ou por MRSA é considerada fator 

de risco para desenvolvimento de infecções. Estudos feitos em Singapura e nos 
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Estados Unidos identificaram que entre 8,5% a 15% de indivíduos portadores 

dessas cepas desenvolveram infecções posteriormente (CHIPOLOMBWE et al., 

2016; DAVOODABADI et al., 2016). Um estudo feito em Taiwan entre 2008 e 2010 

relatou que a aquisição de bacteremia por cepas de origem hospitalar é três vezes 

maior em indivíduos colonizados em comparação com não colonizados. Também 

ressaltou que a colonização por MRSA foi o principal fator de risco para 

desenvolvimento de outros tipos de infecções, durante internação hospitalar, em 

pacientes com úlceras cutâneas crônicas (KAO et al., 2015). Outro fator importante é 

que as cepas de MRSA podem persistir no indivíduo até três meses após alta 

hospitalar, o que favorece disseminação do patógeno (CAVALCANTI et al., 2006). 

 

 2.4 Resistência aos antimicrobianos 

 

 Anteriormente à era da antibioticoterapia, S. aureus era considerado um 

patógeno susceptível a diversos tipos de antimicrobianos existentes. Ao analisar a 

evolução da resistência de S. aureus, observa-se que no início da década de 1930 

foi introduzida a sulfanilamida como uso clínico para infecções causadas por essas 

bactérias e no fim da mesma época surgiram as primeiras cepas resistentes àquela 

alternativa (KIM, 2009; SANTOS et al., 2007). Existem vários mecanismos para 

aquisição de resistência aos antimicrobianos, sendo os principais a transferência de 

genes de forma horizontal a partir de uma fonte externa e mutações cromossômicas 

(CHAMBERS; DELEO, 2009). Geralmente a resistência provocada por mutações 

gera alterações no sítio de ligação do antibiótico, impedindo sua ação bactericida. Já 

a resistência adquirida pela introdução de novos genes no genoma bacteriano 

promove inativação ou ainda destruição da forma ativa do antimicrobiano. Esta 

última tem a característica de ser transmitida através de plasmídeos e transposons. 

Outro mecanismo comum e muito importante para resistência bacteriana aos 

antimicrobianos é a alteração do sítio de ação do antibiótico (BERNARD et al., 2004; 

STAPLETON; TAYLOR, 2002). 

 Plasmídeos são moléculas de DNA que tem capacidade de se auto-replicar. 

S. aureus geralmente tem mais de um plasmídeo por célula. Existem pelo menos 

três tipos de plasmídeos, com conteúdo de resistência diversificado entre eles 

(LINDSAY, 2010). Pela baixa capacidade dessas cepas de adquirir genes de 

resistência de fontes externas, a forma mais comum de transferência intercelular de 



plasmídeos se dá na forma de conjugação ou transdução. Ao entrarem na célula, 

esses plasmídeos podem permanecer livres ou integrar de forma linear o 

cromossomo bacteriano (MALACHOWA; DELEO, 2010). 

 A penicilina foi introduzida no ano de 1940, permitindo melhoria no 

prognóstico de pacientes com infecção estafilocócica. Contudo, em 1942 já existiam 

cepas resistentes a esta nova droga, surgindo inicialmente em hospitais e 

posteriormente na comunidade. A resistência, nesse caso, é configurada pela 

produção de uma betalactamase, enzima capaz de degradar o anel betalactâmico 

da penicilina, inativando-a (LOWY, 2003; SANTOS et al., 2007). Atualmente, cerca 

de 90% das estirpes de S. aureus em todo o mundo são resistentes à penicilina. 

Essa alta prevalência é explicada pela fácil transmissão do plasmídeo codificador de 

penicilinase entre as bactérias através dos processos de transdução ou conjugação 

(KIM, 2009). Em S. aureus, a betalactamase é codificada pelo gene blaZ e seus 

reguladores, blaI e blaR (BERGER-BÄCHI; ROHRER, 2002; LINDSAY, 2010). 

 Em 1959 foi desenvolvida a primeira penicilina semi-sintética, a meticilina, 

sendo usada como alternativa na clínica para infecções por bactérias resistentes à 

penicilina. Esse novo antimicrobiano não era suscetível à ação da enzima 

betalactamase. No entanto em 1961 surgiram as primeiras cepas resistentes a esse 

quimoterápico (Figura 1). Essa resistência é mediada pelo gene mecA, presente no 

cromossomo bacteriano, no interior de um elemento genético móvel (SCCmec). 

Esse gene codifica um proteína ligadora de penicilinase (PBP) de baixa afinidade 

(PBP2a), não interferindo na síntese de peptideoglicano da parede celular 

(CHAMBERS; DELEO, 2009; KIM, 2009; LOWY, 2003; RODRIGUES et al., 2012; 

SANTOS et al., 2007). 

 Em seguida foi introduzida a cefalosporina, porém rapidamente surgiram 

cepas que eram resistentes à meticilina, cefalosporinas e a outro betalactâmicos. 

Houve rápida disseminação das cepas multiresistentes no ambiente hospitalar, 

reduzindo as alternativas de tratamento de infecções estafilocócicas aos 

glicopeptídeos (LOWY, 1998; STAPLETON; TAYLOR, 2002). A vancomicina, apesar 

de seus efeitos ototóxico e nefrotóxico, começou a ser utilizada como última forma 

de tratamento para as infecções graves causadas por MRSA e em 1997 surgiu a 

primeira cepa de resistência intermediária à vancomicina (VISA), relatada no Japão 

(CHAMBERS; DELEO, 2009; HIRAMATSU et al., 2014; LOWY, 2003). 
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 2.5 Diferença entre a origem das cepas de MRSA 

 

. Embora não seja mais possível a determinação da origem da cepa entre 

ambiente hospitalar ou comunitário, existem diferenças em relação as cepas que 

foram isoladas em ambiente associado ao serviço de saúde e cepas isoladas em 

ambiente diferente deste. A principal diferença ocorre no perfil de resistência aos 

antimicrobianos. Enquanto as cepas identificadas em ambiente hospitalar se 

caracterizam por resistência a diversos tipos de antibióticos, cerca de 90% das 

cepas identificadas no ambiente comunitário mostram maior sensibilidade a essas 

drogas, como clindamicina, gentamicina, vancomicina e sulfametaxazol/trimetoprim, 

com resistência apenas à oxacilina/cefoxitina e demais betalactâmicos (LOPES, 

2005; RIBEIRO et al., 2005) 

 O perfil de resistência diferente entre essas cepas parece estar relacionado 

ao tamanho dos cassetes cromossomiais, que contém o elemento genético 

associado com resistência à meticilina, o SCCmec. Entre os onze tipos de SCCmec 

existentes, as cepas isoladas em ambiente hospitalar geralmente apresentam 

SCCmec dos tipos II e III. Estes são cassetes cromossômicos maiores, possuem 

elementos genéticos móveis associados, como plasmídeos e transposons. Já as 

cepas isoladas na comunidade geralemnte possuem SCCmec tipos IV e V. Estes 

Figura 1. Surgimento de alguns antibióticos e cepas resistentes do S. aureus nos 
séculos XX e XXI 

SANTOS et al., 2007 
 



são menores em comparação com os demais, o que parece ter favorecido a perda 

de genes de resistência a diversos tipos de antibióticos, permanecendo apenas a 

resistência aos betalactâmicos (ABDULGADER et al., 2015; LARCOMBE et al., 

2007; SANTOS et al., 2007). 

 Outra característica importante nas cepas isoladas na comunidade é a 

presença dos genes lukS-PV e lukF-PV, que codificam uma toxina responsável pela 

destruição de leucócitos e dano tecidual, a Leucocidina de Panton Valentine (PVL) 

(BRAGA et al., 2014; SANTOS et al., 2007; SHRESTHA, 2013). 

 

 2.6 Cassete Cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) 

 

 O SCCmec é um elemento genético integrado ao cromossomo bacteriano. 

Existem até o momento onze tipos de SCCmec que partilham das mesmas 

características estruturais: presença de genes de incisão e excisão (complexo ccr), 

responsáveis pela mobilidade desse cassete, além de complexo mec, composto pela 

ilha de patogenicidade IS431, gene mecA e seus reguladores, mecI e mecRI (ITO et 

al., 2001; MALACHOWA; DELEO, 2010; MARTINS; RIBOLI; et al., 2014). Dos tipos 

existentes de SCCmec, os prevalentes em S. aureus são os tipos I, II, III, IV e V 

(Figura 2). 

 O complexo ccr é responsável por codificar recombinases. Estas tem por 

função a localização e a determinação da excisão específica, além da integração do 

SCCmec em orfx. O gene mecI codifica a proteína mecI, que se liga ao DNA 

bacteriano permitindo expressão do gene mecA. O gene mecRI codifica uma 

proteína responsável pela transdução de sinal, e na presença de betalactâmico 

permite a transcrição de mecA (BERGER-BÄCHI; ROHRER, 2002). 

 As regiões que não fazem parte dos complexos ccr e mec são denominados 

região J. Esta é subdividida em três regiões: J1, localizada entre a junção direita do 

genoma e gene ccr; J2, localizada entre gene ccr e complexo mec; e J3, localizada a 

partir do complexo mec até a região ofrx (DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008). 
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 Os SCCmec tipos I, II e III foram descritos pela primeira vez por Ito em 2001 

(ITO et al., 2001). Em seguida, MA e colaboradores, em 2002, descreveram 

SCCmec tipo IV. Este possui apenas os genes mecB e ccrA2B2, sendo menor que 

os demais. Além disso ele possui alguns subtipos, que são diferenciados entre si 

pela sequência da extremidade do complexo ccr. A presença desses subtipos 

garante maior possibilidade de transmissão desse tipo de SCCmec. O SCCmec tipo 

IV subtipo C carreia o transposon Tn4001, responsável por conferir resistência a 

maioria dos aminoglicosídeos (MA et al., 2002). Mais tarde, em 2004, foi descrito o 

SCCmec tipo V, que diferente dos demais, possui apenas o gene mecC e o ccrC, 

enquanto os outros possuem ccr, ccrA e ccrB (ITO et al., 2004). Estes últimos dois 

tipos descritos eram associados às cepas de origem comunitária, mas esse perfil 

genético apresentou mudanças nos últimos anos, não sendo mais possível 

determinar a origem da cepa pelo tipo de SCCmec. Esse fato ressalta a importância 

de uma vigilância epidemiológica para diferenciação das cepas encontradas nos 

dois ambientes, o hospitalar e o comunitário. 

  

 2.7 Leucocidina de Panton Valentine (PVL) 

 

 A PVL foi relatada pela primeira vez em 1932 e é uma citotoxina de alta 

potência associado a cepas de S. aureus. Essa toxina é responsável por necrose 

Figura 2. Comparação entre a estrutura dos cinco principais tipos de SCCmec 

encontrados em S. aureus. 

Adaptado de MALACHOWA; DELEO, 2010  



tecidual e destrói, de forma seletiva, a membrana de leucócitos (BRAGA et al., 2014; 

SHASHINDRAN et al., 2016a; SHRESTHA et al., 2014). 

 A capacidade de formar poros na membrana de células de defesa está 

relacionada à produção e ação de duas proteínas que são secretadas em conjunto, 

lukS-PV e lukF-PV. Estas são codificadas por dois genes co-transcritos de um 

prófago integrado ao cromossomo de S. aureus (LINA et al., 1999; SHRESTHA, 

2013). 

 A alta concentração de PVL causa a lise de polimorfonucleares e a baixa 

concentração leva à apoptose dessas células. A presença de PVL parece estar 

associada aos casos mais graves de infecções provocadas por S. aureus, como 

infecções de pele necrosantes, celulite, púrpura fulminante e pneumonia necrosante. 

Além disso, a presença de tal citotoxina é um fator positivo para o escape do sistema 

de defesa do hospedeiro e a sobrevivência da cepa no interior da célula 

(SHASHINDRAN et al., 2016b; SHRESTHA, 2013). Esse fato ressalta a importância 

na detecção de cepas produtoras dessa toxina. 
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3. OBJETIVOS 

  

3.1 Objetivos gerais 

 

Avaliar, epidemiológica e genotipicamente, as amostras Staphylococcus 

aureus resistentes a meticilina associadas à colonização nasal na comunidade, em 

unidades ambulatoriais pública e privada na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.   

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar a prevalência e fatores associados à colonização por 

Staphylococcus aureus, através da obtenção e cultura de secreção nasal de crianças e 

adolescentes atendidos em uma clínica privada e uma clínica pública; 

 Caracterizar o perfil de resistência a antimicrobianos das amostras de S. 

aureus, por técnicas fenotípicas e identificar os genes de resistência a meticilina 

através de técnicas genotípicas; 

 Identificação dos genes codificadores da Leucocidina de Panton-Valentine em 

amostras de MRSA; 

 Definir o padrão espacial dos genótipos de MRSA entre as crianças e 

adolescentes das comunidades localizadas e não localizadas em aglomerados 

subnormais. 

 

 

 



4. PACIENTES E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 Trata-se de um estudo de corte transversal. 

 

4.2 Local de realização do estudo 

 

O presente estudo foi realizado sob aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense /FM /UFF 

/HU sob o parecer 983.145, relatado no dia 06/03/2015. CAAE: 

26823614.2.0000.5243. 

A coleta das amostras clínicas foi realizada em duas clínicas pediátricas, 

sendo uma associada ao Posto de Saúde da Família do Cantagalo, em 

Pendotiba/Niterói, e outra privada sob a coordenação do Dr. Carlos Alberto 

Campbel, em São Domingos, também no município de Niterói – RJ. 

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

realizados no Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biotecnologia da 

Universidade Federal Fluminense (LEMB-UFF) - Laboratório Universitário Rodolpho 

Albino (LURA). 

 

4.3 Amostragem 

 

Foram incluídas no estudo 600 amostras de colonização (300 de clínica 

pública e 300 de clínica privada) coletadas em voluntários de 0 a 18 anos atendidos 

nos referidos serviços, no período de maio a agosto de 2014, sendo a amostra 



31 
 

obtida por conveniência. O cálculo de tamanho da amostra foi baseado nos níveis 

aproximados de inclusões e a possibilidade de não participação, além da diferença 

de taxa de colonização por MRSA (desfecho mais raro do estudo) de 9% em 

aglomerados subnormais (AGSN) e aglomerados não subnormais (não-AGSN) 

(13,6% e 4,6%, respectivamente), como encontrado previamente pelos 

pesquisadores coordenadores deste projeto em um estudo conduzido nesta mesma 

população (dados ainda não publicados).  

 

4.3.1 Recrutamento dos Participantes 

 

Os pacientes atendidos nas unidades participantes do estudo durante o 

período de execução do projeto, que atenderam aos critérios de inclusão, foram 

convidados a participar do trabalho durante a sua visita à clínica (pública ou privada).  

Caso aceitassem, logo após a consulta médica, os responsáveis legais 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), sendo 

posteriormente preenchido o questionário padronizado de coleta de dados para a 

pesquisa de características demográficas, sinais e sintomas de doenças associadas 

ao patógeno e potenciais fatores de risco para colonização, por meio de entrevista. 

Após assinatura e entrevista, foram utilizados swabs estéreis para coleta de 

secreção de nasofaringe das crianças para pesquisa de MRSA. Para aqueles 

pacientes de 7 a 18 anos que tinham noção do seu estado de saúde, foi solicitada a 

assinatura do termo de assentimento pela criança além do TCLE pelo responsável 

legal.  

Todas as amostras foram identificadas com o número do paciente e 

encaminhadas para o processamento laboratorial. 

 

4.3.2 Critérios de Inclusão no estudo 

 

 Idade de zero a 18 anos; 

 Atendimento em uma clínica participante do estudo no referido período 

da pesquisa; 

 Concordância do responsável legal com a participação da criança no 

estudo; 

 Amostras com resultados fenotípicos de Staphylococcus aureus. 



4.3.3 Critérios de exclusão do estudo 

 

 Recusa do responsável legal em responder ao questionário e/ou 

permitir a coleta dos swabs; 

 

4.5 Isolamento e Identificação bacteriana 

 

 As coletas foram realizadas através de rotação de swab, seco e estéril, no 

vestíbulo anterior das duas narinas de cada paciente. As amostras coletadas foram 

devidamente identificados, após acondicionamento em meio de transporte, e 

encaminhados ao LEMB, onde foram semeados em meio ágar manitol salgado, e 

este foi incubado a 37C por 24 horas. A semeadura foi realizada no mesmo dia da 

coleta do material. 

 Típicas colônias de S. aureus, que alteraram a coloração do meio manitol 

salgado, foram submetidas ao teste de catalase, no qual foram adicionados 50μl de 

peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3% em uma lâmina contendo um esfregaço 

bacteriano de aproximadamente 5 colônias bacterianas. Após este teste, as colônias 

típicas de S. aureus foram submetidas também ao teste de coagulase, com kit 

Coagu-plasma® Laborclin, para confirmação desta espécie bacteriana. Neste, foi 

feita uma suspensão bacteriana em infusão de cérebro e coração (BHI) e incubado 

por 24 horas a 37ºC. Após o crescimento bacteriano, foram adicionados 300μl de 

plasma de coelho em um tubo de ensaio contendo 150μl deste inóculo bacteriano e 

homogeneizados suavemente. Esta suspensão bacteriana foi incubada a 37ºC e 

observada a cada hora nas 4 primeiras horas para observação da formação de 

coagulo, seguida de uma incubação a 37ºC por mais 24 horas. Caso positivo, 

significa que coagulase livre fez com que o plasma coagulasse, confirmando a 

espécie bacteriana. 

 

4.6 Testes de susceptibilidade a antimicrobianos 

 

Todas as amostras identificadas como S. aureus foram repicadas em Tryptyc 

Soy Agar (TSA) para obtenção de colônias em fase log de crescimento, e então 

testadas por disco difusão (Kirby-Bauer) utilizando os antimicrobianos oxacilina (1 

μg/ml) e cefoxitina (30 μg/ml) (LaborClin®), para caracterização da susceptibilidade 
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à meticilina. Foi feito o inoculo bacteriano em solução salina estéril a 0,85%, com 

turbidez comparada à escala de MacFarland a 0,5 e então semeado por 

espalhamento em placa de ágar Mueller Hinton previamente preparadas.   

As amostras que demonstraram halos de inibição para oxacilina e/ou halos de 

inibição para cefoxitina foram submetidas a outro teste de sensibilidade por disco 

difusão com os antimicrobianos: Ciprofloxacina (5 μg/mL), Cloranfenicol (30 μg/mL), 

Clindamicina (2 μg/mL), Eritromicina (15 μg/mL), Nitrofurantoina (300 μg/mL), 

Gentamicina (10 μg/mL), Rifampicina (5 μg/mL), Trimetropima (5 μg/mL), Sulfazotrim 

(25 μg/mL), Tetraciclina (30 μg/mL), Penicilina (10 U/mL) e Vancomicina (30 μg/mL) 

para avaliar a susceptibilidade a estes. Foi feito o inóculo bacteriano em solução 

salina estéril a 0,85%, com turbidez comparada à escala de MacFarland a 0,5 e 

então semeado por espalhamento em placa de ágar Mueller Hinton previamente 

preparadas. 

Os frascos contendo os discos de papel, para os testes de sensibilidade, 

foram armazenados resfriados a temperatura de 8ºC ou menos e retirados da 

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

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

global consensual do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (CLSI, 

2014).  

O diâmetro dos halos de inibição de crescimento bacteriano dos 

antimicrobianos foram medidos conforme preconizam as normas do CLSI de 2014 e 

estão apresentados na tabela 1. 

As amostras de MRSA foram armazenadas em BHI na concentração de 37% 

(p/v), acrescido de 15% (v/v) de glicerol e mantidas a - 80ºC. 

 

Tabela 1. Padrões para a medição dos halos de susceptibilidade dos antibiogramas 
segundo as normas do CLSI, 2014. 

Antimicrobiano (Sigla) Dose Diâmetro do halo em mms 
Resistência Intermediário Susceptibilidade 

Ciprofloxacina (CIP) 5 µg ≤ 15 16 – 20 ≥ 21 
Cloranfenicol (CLO) 30 µg ≤ 12 13 – 17 ≥ 18 
Clindamicina (CLI) 2 µg ≤ 14 15 – 20 ≥ 21 
Eritromicina (ERI) 15 µg ≤ 13 14 – 22 ≥ 23 
Nitrofurantoina (NIT) 300 µg ≤ 14 15 – 16 ≥ 17 
Gentamicina (GEN) 10 µg ≤ 12 13 – 14 ≥ 15 
Cefoxitina (CFO) 30 µg ≤ 21 - ≥ 22 
Oxacilina (OXA) 1 µg ≤ 10 11 – 12 ≥ 12 
Rifampicina (RIF) 5 µg ≤ 16 17 – 19 ≥ 20 



 

 

4.7 Extração do DNA bacteriano 

 

 Após retirada do freezer de armazenamento, as amostras de MRSA foram 

semeadas em placas de TSA para reativação do metabolismo bacteriano. As 

colônias de S. aureus foram inoculadas em tubos contendo 5mL de BHI e incubadas 

a 37ºC com agitação de 200 rpm por 18 a 24 horas. 

 A extração do DNA bacteriano foi realizada utilizando o Kit Wizard® Genomic 

DNA Purification (PROMEGA), seguindo o protocolo do produto.  

 Inicialmente, foram transferidos 1 mL do crescimento bacteriano, de 24 horas 

a 37ºC em agitação de 200 rpm, para um tubo de microcentrífuga de 1,5 mL e, 

então, centrifugado a 13.000 rpm por 2 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

sedimento ressuspenso em 600 μL do tampão de lise, composto por 480 μL EDTA 

50 mM (pH 8,0), 60 μL de lisostafina, numa concentração de 10 mg/mL, e 60 μL de 

lisozima numa concentração de 10 mg/mL. Em seguida, foi homogeneizado usando 

vórtex, e então incubado por 60 minutos à 37ºC. Após centrifugar a 13.000 RPM por 

2 minutos, foi removido o sobrenadante e adicionados 600 μL de Solução de Lise de 

Núcleo (Nuclei Lysis Solution), cuidadosamente até obter a suspensão. As amostras 

foram incubadas a 80ºC por 5 minutos, esperando chegar à temperatura ambiente 

em seguida. Foram adicionados 3 μL de Solução de RNAse (RNase A solution) ao 

lisado celular e vertido 5 vezes para misturar e em seguida, incubadas a 37ºC por 15 

minutos. Posteriormente, foram adicionados 200 μL de Solução de precipitação de 

proteínas (Protein Precipitation Solution), homogeneizado por 20 segundos e 

incubadas em gelo por 5 minutos. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas 

a 13000 rpm por 3 minutos, o sobrenadante transferido para um microtubo de 1,5 

Trimetropima (TRI) 5 µg ≤ 10 11 – 15 ≥ 16 

Sulfazotrim (SUT) 25 µg ≤ 12 13 – 16 ≥ 17 

Tetraciclina (TET) 30 µg ≤ 14 15 – 18 ≥ 19 

Penicilina (PEN) 10U ≤ 28 - ≥ 29 

Vancomicina (VAN) 30 μg Sem formação 
de halo MIC 
< 32μg/mL 

- Formação de 
halo MIC 

≥ 32 μg/mL 
Resultado do MIC (VA): ≥ 16 ug/mL (R) 4-8 ug/mL (I) ≤ 2 ug/mL (S) 

Fonte: CLSI, 2014. 
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mL contendo 600 μL de Isopropanol a temperatura ambiente, e misturados por 

inversão para centrifugação a 13000 RPM por 2 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e colocado para secar em papel absorvente. Terminada a etapa de 

secagem, foram adicionados 600 μL de etanol a 70%, vertendo o tubo para a 

lavagem do sedimento, o mesmo foi centrifugado a 13000 RPM por 2 minutos, o 

etanol aspirado e os tubos foram colocados para secar “over-night” em papel 

absorvente. Por fim, foram adicionados 100 μL de Solução de DNA para re-

hidratação (rehydration solution do kit) e incubados a 65ºC durante 1 hora, 

misturando a solução periodicamente. As amostras extraídas foram congeladas a -

20ºC. 

 

4.8 Genotipagem 

 

 Os testes genotípicos foram realizados por reações em cadeia da polimerase 

(PCR). Foram padronizadas reações e concentrações específicas para cada primer, 

utilizando-se como controle positivo o DNA genômico de cepas sabidamente 

positivas para o gene testado, como controle negativo o DNA de cepas sabidamente 

negativas para o gene testado e como branco, água Mili-Q estéril. Foi incluído em 

cada gel, um padrão de pares de base de 50 pb ou 100 bp de acordo com o 

tamanho do produto. 

 

4.8.1 Detecção do gene de resistência a meticilina (mecA) 

 A presença do gene de resistência mecA foi verificada por PCR em todos os 

isolados de S. aureus e todas as amostras que apresentaram o gene mecA foram 

classificadas como MRSA.  

 A PCR uniplex foi realizada de acordo com Oliveira, D. C. 2002, utilizando os 

oligonucleotídeos apresentados na tabela 2. Inicialmente, foi preparado uma mistura 

com volume final de 25 uL, contendo: 1x Tampão, 1 mM de Cloreto de Magnésio 

(MgCl2), 2µM de cada desoxinucleotídeo trifosfato (dNTP), 0,5U AmpliTaq Gold DNA 

polimerase (Taq), 1µM de cada primer, DNA a 2,5ng e H2O qsp. 

 A amplificação do DNA foi realizada em termociclador Nexus Gradient 

Mastercycler, nas seguintes condições: desnaturação inicial a 94°C por 30 

segundos, seguidos de 30 ciclos - fase de desnaturação a 94°C por 30 segundos, 



anelamento a 55°C por 30 segundos e fase de extensão a 72°C por 1 minuto – 

finalizando a reação a 72°C por 7 minutos. O produto de amplificação foi analisado 

em gel de agarose a 1%, composto por TBE 0,5x (Tris Base, Ácido Bórico e EDTA), 

submetido à corrente elétrica em cuba de eletroforese, corado por 10 minutos em 

Brometo de Etídio e descorado por 30 minutos em água. As bandas foram 

observadas através de luz UV e o gel, fotografado em câmara escura. 

 

4.8.2 Classificação do Cassete Cromossômico Estafilocócico mec 

(SCCmec) 

 

A determinação do tipo estrutural do elemento mec foi realizada, nas 

amostras mecA positivas, por um sistema de multiplex-PCR e a combinação das 

bandas amplificadas pelo esquema multiplex permitiu a definição do tipo de SCCmec 

(OLIVEIRA; LENCASTRE, 2002). 

A PCR multiplex foi realizada de acordo com Oliveira, D.C. e Lencastre, H. 

2002, utilizando o GeneAmp PCR kit (Applied Biosystems, Foster City, Calif.) e os 

oligonucleotídeos apresentados na tabela 2.  Inicialmente, foi preparada uma mistura 

com volume final de 50 µL, contendo: 1x Tampão, 1µM de Cloreto de Magnésio 

(MgCl2), 2µM de cada desoxinucleotídeo trifosfato (dNTP); 5µM de cada primer:  

CIF2 F2, CIF2 R2, MECI P2, MECI P3, RIF5 F10, RIF5 R13, pUB110 R1, e pT181 

R1, DCS F2, DCS R2, MECA P4, MECA P7, e IS431 P4, KDP F1, KDP R1, RIF4 F3, 

e RIF4 R9; 1,25U Ampli Taq gold DNA polimerase; H2O qsp e, aproximadamente, 5 

ng do DNA (amostra). A amplificação do DNA foi realizada em termociclador Nexus 

Gradient Mastercycler, nas seguintes condições: desnaturação inicial 94ºC por 4 

minutos, seguidos de 30 ciclos – desnaturação a 94ºC por 30 segundos, anelamento 

a 53ºC por 30 segundos e fase de extensão a 72ºC por 1 minuto – finalizando a 

reação a 72ºC por 4 minutos. O material amplificado foi utilizado para a eletroforese 

em gel de agarose a 2%, corado com brometo de etídio e visualizado em luz UV. O 

material amplificado foi analisado em gel de agarose a 2%, submetido à corrente 

elétrica em cuba de eletroforese, corado por 10 minutos em Brometo de Etídio e 

descorado por 30 minutos em água. As bandas foram observadas através de luz UV 

e o gel, fotografado em câmara escura. 
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4.8.3 Detecção dos genes de virulência codificadores da leucocidina de 

Panton-Valentine (PVL) 

 

A PCR uniplex foi realizada de acordo com LINA et al., 1999, utilizando os 

oligonucleotídeos apresentados na tabela 2. Inicialmente, foi preparado um mix, com 

volume final de 25 µL, contendo: 1x Tampão (Invitrogem); 1µM de Cloreto de 

Magnésio (MgCl2), 2µM de cada desoxinucleotídeo trifosfato (dNTP), 0,5U AmpliTaq 

Gold DNA polimerase (Taq), 1µM de cada primer, DNA 2,5ng e H2O qsp. A 

amplificação do DNA foi realizada em termociclador Nexus Gradient Mastercycler, 

nas seguintes condições: desnaturação inicial a 94°C por 2 minutos, seguido de 30 

ciclos - desnaturação a 94°C por 1 minuto, anelamento a 55°C por 1 minuto e 

extensão a 72°C por 1 minuto- finalizando a reação a 72°C por 5minutos. O material 

amplificado foi analisado em gel de agarose a 1%, submetido à corrente elétrica em 

cuba de eletroforese, corado por 10 minutos em Brometo de Etídio e descorado por 

30 minutos em água. As bandas foram observadas através de luz UV e o gel, 

fotografado em câmara escura. 

 

Tabela 2: Sequência de oligonucleotídeos utilizadas para detecção dos genes 
mecA, SCCmec e PVL, com os respectivos tamanhos de seus produtos 

Gene Oligonucleotídeos Sequência Produto 
(bp) 

mecA mecA P4 TCCAGATTACAACTTCACCAGG 162 
mecA P7 CCACTTCATATCTTGTAACG 

SCCmec CIF2 F2 
CIF2 R2 

TTCGAGTTGCTGATGAAGAAGG 
ATTTACCACAAGGACTACCAGC 

495 

KDP F1 
KDP R1 

AATCATCTGCCATTGGTGATGC 
CGAATGAAGTGAAAGAAAGTGG 

284 

MECI P2 
MECI P3 

ATCAAGACTTGCATTCAGGC 
GCGGTTTCAATTCACTTGTC 

209 

DCS F2 
DCS R1 

CATCCTATGATAGCTTGGTC 
CTAAATCATAGCCATGACCG 

342 

RIF4 F3 
RIF4 R9 

GTGATTGTTCGAGATATGTGG 
CGCTTTATCTGTATCTATCGC 

243 

RIF5 F10 
RIF5 R13 

TTCTTAAGTACACGCTGAATCG 
GTCACAGTAATTCCATCAATGC 

414 

IS431 P4 
pUB110 R1 

CAGGTCTCTTCAGATCTACG 
GAGCCATAAACACCAATAGCC 

381 

IS431 P4 
pT181 R1 

CAGGTCTCTTCAGATCTACG 
GAAGAATGGGGAAAGCTTCAC 

303 

mecA P4 
mecA P7 

TCCAGATTACAACTTCACCAGG 
CCACTTCATATCTTGTAACG 

162 

PVL lukS-PV PV1 ATCATTAGGTAAAATGTCTGGAACAT
GATCCA 

 
433 

lukF-PV PV2 GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAG 

Fonte: OLIVEIRA, 2002; LINA, 1999. 

 



5. RESULTADOS 

 

5.1. Resultados fenotípicos 

 

Para o presente estudo, foram incluídas 600 amostras (300 de clínica pública 

e 300 de clínica privada) de voluntários diferentes, coletadas a partir do sítio de 

colonização nasal.  

Do total de amostras coletadas, a prevalência de pacientes que apresentaram 

resultados fenotípicos positivos para Staphylococcus aureus foi de 37,34% (224) no 

sítio de colonização nasal. 

 

5.2. Dados sócio-demográficos gerais 

 

 As amostras também foram avaliadas de acordo com sexo, idade, raça, renda 

mensal, local de moradia e recebimento ou não de auxílio do governo (bolsa família).

 A partir da análise dos dados coletados em entrevista com os responsáveis 

legais, foram observadas as seguintes características: 

 295 (49,2%) indivíduos eram do sexo feminino; 

 A média etária de inclusão foi de 4,7 anos; 

 A maioria dos pacientes (52,6%, n=316) se identificou como branca, com a 

média de renda em casa de R$ 4468 por mês.  

 183 (30,5%) indivíduos eram moradores da comunidade, e 123 (20,5%) 

receberam bolsa família.  

 A grande maioria dos participantes estava na clínica no dia da coleta para 

puericultura (77,6%, n=466).  

 

5.3. Resultados dos testes de susceptibilidade a antimicrobianos 
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 Do total de voluntários colonizados (224), foram encontradas 175 (78,12%) 

amostras sensíveis a meticilina (MSSA) e 49 (21,88%) amostras de MRSA. Os 

resultados da prevalência de colonização por S. aureus e por MRSA estão 

graficamente representados na figura 3. 

 

 Dentre as amostras, apenas as com característica fenotípica de S. aureus e 

que apresentaram resistência à meticilina foram submetidos a um novo teste de 

susceptibilidade a antimicrobianos com outros 12 antibióticos de escolha, segundo 

preconizado pelas normas do CLSI em 2014 e os resultados foram: 

 Do total de 49 isolados de MRSA, como observado na figura 4, foram obtidas 

2 amostras com perfil de resistência intermediária para Eritromicina, o que é 

equivalente a uma prevalência de 4,1%; foi obtida 1 amostra com perfil de 

resistência para Ciprofloxacina, equivalente a uma prevalência de 2,0%; foi obtida 1 

amostra com perfil de resistência para Cloranfenicol, equivalente a uma prevalência 

de 2,0%; foram obtidas 19 amostras com perfil de resistência para Eritromicina, 

equivalente a uma prevalência de 38,8%; foram obtidas 3 amostras com perfil de 

resistência para Gentamicina, equivalente a uma prevalência de 6,1%; foram obtidas 

5 amostras com perfil de resistência para Trimetropima, equivalente a uma 

prevalência de 10,2%; foram obtidas 3 amostras com perfil de resistência para 

Figura 3. Gráfico da prevalência de pacientes colonizados por S. aureus e MRSA. 



Sulfazotrim, equivalente a uma prevalência de 6,1%; foram obtidas 6 amostras com 

perfil de resistência para Tetraciclina, equivalente a uma prevalência de 12,2%; 

foram obtidas 43 amostras com perfil de resistência para Penicilina, equivalente a 

uma prevalência de 87,7%; todas as amostras testadas demonstraram perfil de 

sensibilidade aos antibióticos Clindamicina, Nitrofurantoina, Rifampicina e 

Vancomicina.  

 

 

 

  

5.4. Resultados genotípicos 

 

5.4.1. Detecção do Gene de resistência a meticilina (mecA) e 

caracterização do cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) 

 

 Após a confirmação das cepas como resistentes (MRSA), por testes 

fenotípicos, as 49 amostras foram submetidas à PCR para a confirmação da 

resistência antimicrobiana, a partir da detecção do gene de resistência a meticilina 

(mecA). Dentre as 49 amostras, 100% apresentaram positividade para a presença 

do gene mecA (Figura 5). 
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Resistência Intermediária Sensibilidade

Figura 4. Representação gráfica dos achados de susceptibilidade a antimicrobianos 

dentre os isolados de MRSA das amostras de colonização. 

 

Figura 5.  PCR uniplex para a verificação o gene mecA em amostras de S. aureus 
resistentes a meticilina. PM - Peso molecular 100 bp. 1- Controle positivo (HU 25) 1- 
Controle negativo (amostra interna) 3- Branco (água) 4 ao 20- Amostras positivas para o 
gene com tamanho de 162 bp. 
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 Posteriormente, as 49 amostras de colonização, que apresentaram 

positividade para o gene mecA, foram submetidas à PCR para a genotipagem do 

cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) para os cinco principais tipos 

de SCCmec, pelo método descrito por Oliveira, D.C. et al., 2002. 

 As amostras se apresentaram positivas para SCCmec, com 1(2,0%) amostra 

apresentando perfil de SCCmec tipo I; 1 (2,0%) amostra apresentou perfil de 

SCCmec tipo II; 3 (6,1%) amostras apresentaram perfil de SCCmec tipo III; 41 

(83,8%) amostras apresentaram perfil de SCCmec tipo IV; e 3 (6,1%) amostras 

apresentaram perfil de SCCmec tipo V (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Detecção do gene da Leucocidina de Panton-Valentine (PVL) 

Figura 6. PCR multiplex para o SCCmec em amostras de S. aureus resistentes a 

meticilina. PM - Peso molecular 100 bp. 1 ao 5- Controles Positivos para os tipos I (cepa 
I), II (USA100), III (HU25), IV (WB45) ao V (cepa V). 7 ao 17- Amostras  

 



Foi realizada também, nas amostras MRSA positivas, a técnica de PCR 

para a investigação da presença dos genes codificadores de PVL com um total de 

9 amostras (1,5%) apresentando positividade (Figura 7). Das 41 amostras que 

possuem SCCmec do Tipo IV, 10 amostras apresentam os genes de PVL, 

evidenciando que 24,4% de todas as amostras que possuíam o SCCmec Tipo IV, 

possuíam também o gene codificador de PVL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. PCR uniplex para os genes codificadores de PVL em amostras de S. aureus 

resistentes a meticilina. PM- Peso molecular 100 bp; 1- Controle positivo (amostra 

interna); 2- Controle negativo (HU25); 3- Branco (água); 4 a 6– Amostra negativa para 

PVL; 7 e 9- amostras positivas para PVL com tamanho de 433bp; 8- Amostra negativa 

para a presença de PVL. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Nos últimos anos, as infecções causadas por cepas de S. aureus associadas 

à comunidade, tem emergido como um desafio para a saúde pública, com especial 

atenção para a população pediátrica, principalmente pelos altos níveis em relação à 

prevalência de colonização e infecção nessa faixa etária, e também de morbidade e 

mortalidade (LAMARO-CARDOSO et al., 2009).  

É comum a colonização nasal por S. aureus em crianças e alguns estudos 

anteriores evidenciam a relação entre o estado de portador nasal, tanto de S. aureus 

como de MRSA, e o desenvolvimento de forma invasiva de infecções estafilocócicas. 

Além disso, a grande importância do grupo estudado é a possibilidade de crianças 

atuarem como vetores permitindo maior disseminação de cepas sensíveis e 

resistentes aos antibióticos de uso clínico, tanto em ambientes hospitalares como na 

comunidade (LAMARO-CARDOSO et al., 2009; GORWITZ, 2008; SILVA et al., 

2008). 

No Brasil existem poucos estudos com dados epidemiológicos sobre 

colonização nasal por este patógeno na população pediátrica. Uma maior vigilância 

epidemiológica torna-se necessária a fim de conhecer as características do 

microrganismo e também do hospedeiro, tendo como objetivo minimizar a forma de 

colonização por S. aureus e MRSA, assim como o desenvolvimento de infecções 

graves associadas à essas cepas. 

O presente estudo foi desenvolvido em clínicas pediátricas com o intuito de 

avaliar dentro desta população, não hospitalizada, a prevalência de pacientes 

colonizados por S. aureus e MRSA e os possíveis fatores de risco para essa 



colonização, além de avaliar e comparar o perfil genotípico e de resistência desses 

isolados. 

Os resultados microbiológicos desta pesquisa demonstraram que das 600 

amostras coletadas, a prevalência de colonização por S. aureus foi de 37,34% e 

8,17% por MRSA, evidenciando uma taxa elevada, se comparado a estudos 

anteriores realizados no Brasil, como descrito por Vieira, 2010, em que foram 

coletados 2034 swabs de secreção nasal em hospital de pronto atendimento de 

referência em Goiânia - Goiás, sendo 408 (20,1%) positivos para isolamento de S. 

aureus e 4 (0,2%) para MRSA. O presente estudo também apresentou taxa elevada 

quando comparado a estudos como o de Faria, 2009, em que foi coletado 63 swabs 

de secreção nasal de crianças de uma comunidade rural de Taubaté – São Paulo, 

com idade entre 7 e 10 anos, apresentando uma prevalência de 17,2% (22) de 

colonização nasal por S. aureus, e de 1,6% (1) de colonização nasal por MRSA. Os 

resultados dos testes fenotípicos também se encontraram mais elevados em relação 

ao estudo de Pires, 2012, em que foram coletados 686 swabs de secreção nasal de 

indivíduos da área urbana de Botucatu – São Paulo, com idade acima de 1 ano, 

demonstrando prevalência de 32,7% de colonização nasal por S. aureus e de 0,9% 

de MRSA. No estudo de Lamaro-Cardoso, 2009, foram coletados 1192 swabs nasais 

de crianças que frequentavam creches públicas em Goiânia – Goiás, com idade 

entre 2 meses e 5 anos, com prevalência de colonização nasal por S. aureus de 

31,1 % e de MRSA equivalente a 1,2%. Braga, 2014, em seu estudo, fez a coleta de 

swabs de secreção nasal de 500 crianças, entre 3 meses a 6 anos de idade, 

oriundas de creches públicas em Nitéroi – Rio de Janeiro, evidenciando uma 

prevalência de 48% (240) de colonização nasal por S. aureus, e de 6,2% (31) por 

MRSA. Os dados fornecidos por este estudo permitem comparação de forma mais 

precisa entre os resultados, uma vez que levam em consideração mesmo local de 

estudo, na cidade de Niterói, público alvo e variáveis semelhantes. 

Além da resistência à meticilina determinada pelos antibióticos cefoxitina e 

oxacilina, foi avaliado o perfil de susceptibilidade aos antibióticos: ciprofloxacina 

(quinolona), cloranfenicol (afenicol), clindamicina (lincomicina), eritromicina 

(macrolídeo), nitrofurantoína (nitrofurano), gentamicina (aminoglicosídeo), 

rifampicina (ansamicina), trimetropima (trimetropim), sulfazotrim (sulfonamida), 

tetraciclina (tetraciclina), penicilina (β-lactâmico) e vancomicina (glicopeptídeo), 
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demonstrando resultados semelhantes quando comparado a estudos como os de 

Ribeiro, 2014, Lamaro-Cardoso, 2009, Rito, 2008 e Menegotto; Picoli, 2007. 

No presente estudo, o achado de 8,17% de indivíduos colonizados por MRSA 

e a presença dessas cepas também resistentes a outros agentes antimicrobianos 

reforça a emergência das cepas MRSA associadas à comunidade como problema 

de saúde pública. O surgimento dessas cepas parece estar relacionado ao uso 

indiscriminado de antimicrobianos para tratamento de infecções associadas ao 

patógeno, favorecendo a seleção das cepas resistentes assim como a disseminação 

destas na população (LOWY, 2003; SANTOS et al., 2007; RIBEIRO et al., 2014). O 

padrão de resistência dos microrganismos reflete a frequência do uso de antibióticos 

na prática clínica. Cepas de S. aureus sensíveis à penicilina são raras, tornando 

oxacilina a droga de escolha para o tratamento de infecções causadas por esse 

patógeno. Atualmente foi descrito na literatura cepas de MRSA com um perfil de 

resistência de 80% em relação a esse antimicrobiano. Para alguns tipos de 

infecções, em indivíduos cujas cepas sejam multirresistentes, é adotado o uso de 

glicopeptídeos, como a vancomicina. Como conseqüência disso, já existem cepas 

com resistência parcial ou completa a essa nova classe de antimicrobianos (PIRES, 

2012; LOWY, 2003). 

Para a confirmação da resistência das amostras a meticilina, foi realizada, 

além da caracterização fenotípica, a detecção do gene mecA por PCR, com um total 

de 100% das amostras positivas para o gene, confirmando assim a resistência a 

essa classe de antimicrobianos. Essa identificação é importante, já que este gene 

codifica a PBP2a, uma penicilinase modificada que confere resistência às cepas de 

S. aureus, validando os resultados fenotípicos além de excluir as amostras com 

características indeterminadas. 

Anteriormente havia a diferenciação de cepas de origem comunitária e de 

origem hospitalar, que recebiam nomenclaturas diferentes e eram portadoras de 

características genotípicas distintas. Atualmente, observa-se uma mudança nesse 

padrão, não sendo mais usual a determinação da origem da cepa, como hospitalar 

ou comunitária, por apresentarem distribuição diversificada. No presente estudo, 

encontramos uma prevalência de 90,2% de amostras de colonização nasal com 

características de amostras associados à comunidade, com 80,4% de prevalência de 

SCCmec tipo IV e 9,8% de SCCmec tipo V. Embora todas as amostras tenham sido 

coletadas de uma mesma população, sem prévio contato com serviço de internação 



hospitalar, 9,8% das amostras positivas para MRSA, apresentaram características 

semelhantes ao perfil de HA-MRSA, com prevalência de 1,96% de SCCmec tipo I, 

1,96% de SCCmec tipo II e 5,88% de SCCmec tipo III. 

Outra importante característica genotípica analisada é a existência dos genes 

carreadores da Leucocidina de Panton-Valentine (PVL). Esta é uma toxina que 

parece estar relacionada com o aumento da virulência das cepas de MRSA e 

também com a severidade das infecções causadas por essas cepas (GRUMANN et 

al., 2014; SHRESTHA et al., 2014). O carreamento de PVL em cepas de MRSA 

pode causar infecções graves de pele e tecidos moles, com risco de 

desenvolvimento de doenças invasivas, já que essa toxina pode provocar formação 

de poros na membrana das células, principalmente de polimorfonucleares, tendo 

como consequência a lise celular, apoptose ou ainda necrose tecidual (GELATTI et 

al., 2009; SHRESTHA, 2013). Do total de 600 amostras coletadas, 9 (1,5%) se 

apresentaram positivas para a presença do gene de PVL e as mesmas possuíam 

SCCmec do tipo IV. Essa prevalência é baixa, se comparada a outros estudos, que 

apresentam desde 19% a 80% de positividade para PVL, mas estes achados são 

muito diversificados de acordo com a população e região geográfica do estudo 

(DORMANESH et al., 2015; MACHUCA et al., 2014; SHASHINDRAN et al., 2016). 

Além das técnicas de genotipagem anteriormente citadas, estão sendo 

conduzidas também, no LEMB-UFF, em continuidade ao presente trabalho, testes 

de tipagem do gene da proteína A estafilocócica (SpA Typing) e sequenciamento de 

genes multi locus, com o objetivo de identificar, através de sequenciamento de 

fragmentos genômicos, os clones de MRSA isolados deste estudo. Essas técnicas 

permitem comparação dos isolados obtidos através deste estudo com outros obtidos 

em qualquer país, sendo possível conhecer o perfil clonal dos isolados circulantes 

em cada região. 

Existem alguns fatores, como baixo nível socioeconômico, moradias com 

condições de aglomeração, infecções de pele e tecidos moles com baixa eficácia de 

β-lactâmicos, uso recente e freqüente de antibióticos, hospitalização prévia, 

frequência em creche ou escola, idade e grau de instrução dos pais, que podem 

estar relacionadas de forma direta com fatores de risco para a colonização por cepas 

de MRSA (ALVAREZ et al., 2010; CARDOSO, 2009; LAMARO-CARDOSO et al., 

2009; SANTOS et al., 2010). Por esse motivo, além das variáveis de prevalência, 

perfil de resistência e caracterização do perfil clonal, os dados adquiridos através de 



47 
 

questionário no momento da coleta das amostras permitirão, na continuidade deste 

estudo, analisar outras variáveis como: faixa etária e sexo dos pacientes, 

georeferenciamento de acordo com endereço de residência, condições 

socioeconômicas, e local de atendimento (público ou privado), permitindo análise 

epidemiológica mais detalhada, como os estudos conduzidos por Pires, 2012, 

Pereira, 2011 e Lo et al., 2010.  

Ainda são necessários outros estudos na mesma população a fim de 

conhecer mais detalhadamente as características genotípicas e de resistência das 

cepas circulantes, mas os resultados obtidos no presente estudo podem auxiliar no 

melhor direcionamento para o tratamento de infecções por MRSA, assim como no 

controle da disseminação e prevenção de novos casos. 

 

 

 



 

7. CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo apresentou uma alta prevalência de pacientes colonizados 

por S. aureus e MRSA na população estudada, se comparado aos achadas 

da literatura. 

 O perfil de susceptibilidade, das amostras provenientes de colonização, aos 

antimicrobianos testados mostrou semelhança quando comparado à literatura. 

 As técnicas fenotípicas e genotípicas empregadas no estudo apresentaram-se 

eficientes e com um bom rendimento, permitindo uma avaliação precisa das 

características dos isolados. 

 Foram identificados cinco tipos de SCCmec (tipo I ao V), com maior 

prevalência de SCCmec tipo IV, característica que confirma a disseminação 

das cepas associadas à comunidade. 

 A prevalência de pacientes colonizados por clones de MRSA produtores de 

PVL foi baixa em comparação ao encontrado na literatura mundial.  

 Os achados do presente estudo evidenciam a importância da avaliação da 

susceptibilidade e identificação específica do microrganismo colonizador, 

visando controle de disseminação e indicação de terapia antimicrobiana 

adequada na população estudada. 
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Anexo B – Questionário de coleta de dados 

 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

Faculdade de Medicina 

PROJETO DE PESQUISA: “Disparidades em saúde e fatores de risco associados à infecção pelos principais 

patógenos bacterianos gram positivos em crianças atendidas em clínicas pediátricas pública e privada”.  

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

Dt Consentimento: ____/____/____   
Código da clínica:________ 
Código do entrevistador:________ 
Dados da Criança: 
Número do paciente: _______ 
Primeiro 
nome:___________________________Sobrenome:________________________ 
Nome da mãe: 
_____________________________________________________________      
Sexo: (    ) M   (    ) F      Dt nasc:____/____/____      Idade: _____anos 
Data da matrícula na clínica:___/___/___    
Altura: ______ cm   Peso: _______kg 
Qual o motivo para este atendimento hoje?________________ 
Etnia: 
(     ) Branco(a) 
(     ) Pardo(a) 
(     ) Negro(a) 
 
 
(     ) Indígena 
(     ) Não sabe 
(     ) Não quer responder 
  



Rua:_____________________________________________Apto:___________________ 
Bairro:________________________ Cidade:______________________ UF:___________ 
CEP:________________________ 
Este endereço é seu... 

(     ) Endereço residencial  
(     ) Endereço não-residencial para correspondência 

Este endereço faz parte de um coletivo? 
(     ) Sim 

 (     ) Não 
 (     ) Não sei 
Você mora em uma comunidade? 
 (     ) Sim 
 (     ) Não 
 (     ) Não sei 
 (     ) Não quero responder 
Se mora em uma comunidade, em qual você mora? ________________________________ 
Se você morar em um comunidade, você mora dentro de comunidade ou do lado? 
 (     ) Dentro 
 (     ) Do lado 
 (     ) Não sei 
Se do lado, você estima a distância entre sua residência e a comunidade ser de: 
 (     ) <25 m 
 (     )25m – 50 m 
 (     ) 51 m – 100m 
 (    ) >100m 
Se você não mora em uma comunidade, você estima a distância entre sua residência e a 
comunidade mais perto ser de: 
 (     ) <25 m 
 (     )25m – 50 m 
 (     ) 51 m – 100m 
 (    ) >100m 
A criança frequenta uma creche? 

(     ) Sim 
 Se sim,  a creche é: (  ) pública  ou (  ) privada 
 Nome de creche:______________ 

 (     ) Não 
A criança frequenta escola? 

(     ) Sim, Qual série? _____________  
 (     ) Não 
Se sim, ele frequenta escola... 

(     ) Privada, se sim, qual? _____________  
 (     ) Pública, se sim, qual? _____________ 
Dados de Domicilio: 
A criança mora em... 
 (     ) Apartamento 
 (     ) Apartamento alugado 
 (     ) Casa 
 (     ) Casa alugada 
 (     ) Outro _____________ 
No de pessoas no domicílio (* incluindo o paciente): ______ 
Tem irmão(s) com menos de seis anos? 
 (     ) Sim, Quantos? _____________ irmãos 
 (     ) Não 
História clínica: 
A criança tem alergia?  
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(    ) Sim  
(    ) Não   
(    ) Não sabe 

A criança tem asma?  
(     ) Sim   
(     ) Não  
(     ) Não sabe 

A criança tem diabetes? 
(     ) Sim, se sim, qual tipo (I ou II)____________? 
(     ) Não  
(     ) Não sabe 
(     ) Não quer responder 

Dados de Responsável: 
Você é responsável legal da criança?  

(    ) Sim   
(    ) Não   
(    ) Não quer responder 

Grau de parentesco:  
(     ) Mãe 
(     ) Pai 
(     ) Tio(a) 
(     ) Avô(ó) 
(     ) Irmão(a) 
(     ) Guardião legal 
(     ) Outro(a), especifica:_____________ 

Anos de educação formal concluídos: _______ anos 
Profissão do responsável legal: (     ) Servidor público 

(     ) Autônomo 
(     ) Desempregado 
(     ) Aposentado 
(     ) Estudante 
(     ) Do lar  
(     ) Doméstica 
(     ) Outra, especifica_______________ 

Tem renda estável:  
(    ) Sim  
(    ) Não  
(    ) Não sabe   
(    ) Não quer responder 

Qual é a renda mensal total da família?  
 R$_______________ 

(    ) Não sabe 
(    ) Não quer responder 

 


