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RESUMO 

O Staphylococcus aureus resistente à meticilina associado à comunidade (CA-MRSA) 

disseminou-se rapidamente em ambientes comunitários e hospitalares, tornando-se um desafio 

à saúde pública. Pacientes infectados pelo HIV apresentam taxas de prevalência de 

colonização nasal superiores à dos pacientes não infectados pelo vírus. A infecção pelo HIV 

parece associar-se fortemente ao padrão de colonização persistente pelo MRSA. Existem 

vários relatos que demonstram que indivíduos colonizados por MRSA têm maior chance de 

desenvolver infecção. Os objetivos deste estudo foram descrever, em crianças, adolescentes e 

adultos jovens infectados pelo HIV, a frequência e os fatores associados à colonização nasal 

por MRSA; caracterizar genotipicamente as cepas de MRSA; e determinar os padrões de 

colonização (persistente ou intermitente) considerando os dados epidemiológicos e 

genotípicos. Trata-se de um estudo observacional e longitudinal, realizado nos ambulatórios 

de aids do Hospital Universitário Antônio Pedro e do Hospital Federal dos Servidores do 

Estado, RJ, no período de fevereiro de 2012 a agosto de 2013. O estudo incluiu 117 pacientes 

infectados pelo HIV, na faixa etária de zero a 24 anos, selecionados por conveniência. Os 

dados clínicos e laboratoriais foram obtidos por meio de um questionário. Uma amostra de 

secreção nasal foi coletada a cada três meses (com variação de ±1,5 mês) durante um ano após 

a admissão no estudo, em um total de cinco amostras para cada paciente. A coleta foi 

realizada pela rotação suave de um suabe estéril em cada uma das narinas anteriores. Foram 

coletadas 530 amostras, 57 das quais foram positivas para MRSA. Nas amostras positivas 

para MRSA foi realizada, por reação em cadeia da polimerase (PCR), a pesquisa dos genes de 

resistência (mecA) e de patogenicidade (lukS-PV
 

e lukF-PV). A tipagem do cassete 

cromossômico estafilocócico (SCCmec, Staphylococcus chromosomal cassette mec) foi feita 

por reação de PCR multiplex. A caracterização clonal foi feita por Multiloccus Sequence 

Typing (MLST) e Spa-typing. As frequências observadas de colonização nasal por S. aureus e 

MRSA foram de 83,8% (98/117) e 27,4% (32/117), respectivamente. A análise do padrão de 

colonização nasal por MRSA evidenciou que 40,6% (13/32) eram portadores persistentes e 

59,4% (19/32) eram portadores intermitentes. Na análise bivariada, a aglomeração domiciliar, 

ou seja, a presença de cinco ou mais coabitantes no domicílio, associou-se à colonização por 

MRSA [OR=2,72 (IC95%=1,69-6,37)] e ao padrão de colonização persistente por MRSA 

[OR=3,73 (IC95%= 1,24-11,17)]. O grau de imunodeficiência pelo HIV não se associou nem 

à colonização por MRSA (p=0,513), nem ao padrão de colonização por MRSA (p=0,315). O 

MRSA foi evidenciado em 32 participantes do estudo, dos quais 29 (90,6%) apresentavam 

SCCmec IV, habitualmente associado ao CA-MRSA. Os tipos clonais mais frequentemente 

detectados por Spa-typing e MLST foram, tanto no grupo de portadores persistentes como no 

de intermitentes, o t002/ST5, presente em 19 de 57 (33,3%) amostras e o t318/ST30, presente 

em 18 de 57 (31,6%) amostras. Este estudo mostra a importância do número de coabitantes 

por domicílio como fator de risco associado tanto à colonização nasal em si quanto ao padrão 

persistente de colonização por MRSA, independentemente do grau de imunodeficiência pelo 

HIV. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina associado à comunidade. HIV. Colonização  nasal. 
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ABSTRACT 

Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) has spread 

rapidly both to community and to nosocomial settings and became a challenge to public 

health. HIV-infected patients have higher nasal colonization prevalence rates than HIV-

uninfected patients. HIV infection appears to be highly associated with the pattern of 

persistent MRSA colonization. There are many reports showing that MRSA-colonized 

individuals have higher chances of developing infection. The aims of this study were to assess 

the frequency and the factors associated with MRSA nasal colonization, to characterize 

genotypically the MRSA strains and to determine the pattern of nasal colonization 

(intermittent or persistent) considering the epidemiological and genotypic data in HIV-

infected children, adolescents and young adults. This observational and longitudinal study 

was conducted at the AIDS outpatient clinics of Antonio Pedro University Hospital and 

Federal Civil Servants Hospital, Rio de Janeiro, from February 2012 to August 2013. The 

study included 117 HIV-infected patients aged zero to 24 years enrolled in a convenience 

sampling. A sample of nasal secretion was collected at three months intervals (±1.5 months) 

during one year after enrolling in the study, totalizing five samples for each patient. Samples 

were collected by gently rotating a sterile swab in each of the anterior nares. Five hundred and 

thirty samples were collected, 57 of which were MRSA-positive. All MRSA-positive samples 

were assessed by polymerase chain reaction (PCR) for detection of resistance (mecA), and 

pathogenicity genes (lukS-PV and lukF-PV). The staphylococcal cassette chromosome 

(SCCmec Staphylococcus chromosomal cassette mec) was typed by multiplex PCR. The 

clonal characterization of MRSA was made by Multiloccus Sequence Typing (MLST) and 

Spa-typing. The frequencies of S. aureus and MRSA nasal colonization were 83.8% (98/117) 

and 27.4% (32/117), respectively. The pattern of colonization analysis showed 40.6% (13/32) 

of persistent and 56.4% (19/32) of intermittent carriers. In the bivariate analysis, household 

crowding with five or more cohabitants was associated with MRSA colonization [OR=2.72 

(IC95%=1.69-6.37)] and with the pattern of persistent colonization [OR=3.73 (IC95%=1.24-

11.17)]. The level of HIV-related immunodeficiency was not associated with colonization 

(p=0.513) or with pattern of MRSA colonization (p=0.315). MRSA was observed in 32 

subjects, of whom 29 (90.6%) harbored SCCmecIV, usually associated with CA-MRSA. The 

predominant Spa-typing and MLST clones found in persistent and intermittent carriers were 

t002/ST5 in 19 of 57 samples (33.3%) and t318/ST30 in 18 of 57 samples (31.6%). This study 

highlights the importance of the household crowding as a risk factor for colonization and for 

the pattern of persistent MRSA nasal colonization, independently of the level of HIV-related 

immunodeficiency. 

 

KEYWORDS: Staphylococcus aureus. Community-associated Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus. HIV. Nasal colonization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infecção por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) emergiu como 

um desafio clínico e terapêutico mundial, em especial no que diz respeito a determinados 

grupos populacionais mais susceptíveis, como os pacientes infectados pelo HIV, nos quais se 

observam taxas de prevalência crescentes de colonização e infecção, com significativa 

morbimortalidade (Rhee et al., 2014). Na literatura, são raras as referências sobre a 

colonização por Staphylococcus aureus resistente à meticilina associado à comunidade (CA-

MRSA) em pacientes pediátricos infectados pelo HIV (Cotton et al., 2008; Srinivasan et al., 

2009; Groome et al., 2012). 

Na última década, tem-se documentado que o CA-MRSA tornou-se endêmico mesmo 

em países com vigilância epidemiológica adequada, como é o caso dos EUA (Miller et al., 

2008; Chambers & DeLeo et al., 2009). 

Pacientes infectados pelo HIV, muitos deles com quadros cutâneos infecciosos graves 

e recorrentes, são rotineiramente encaminhados para os ambulatórios de Infectologia 

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

para o ambulatório do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Federal dos 

Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Esses pacientes são, muitas vezes, enviados sem uma 

avaliação precisa do seu contexto epidemiológico e sem o conhecimento de possíveis fatores 

de risco associados aos quadros infecciosos que apresentam. Inúmeros relatos da literatura 

(Hidron et al., 2005; Crum-Cianflone et al., 2007; Padoveze et al.,2008; Shet et al., 2009; 

Hidron et al., 2010; Popovich et al., 2013) mostram que os indivíduos adultos infectados pelo 

HIV têm taxas de prevalência mais elevadas de colonização nasal por MRSA e que esta 
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colonização apresenta, mais frequentemente, um padrão persistente. A colonização nasal e o 

padrão de colonização persistente em adultos associam-se fortemente ao risco de infecções 

invasivas por MRSA (Padoveze et al., 2008; Popovich et al., 2010). 

Sabe-se que existem cepas mais virulentas de MRSA, capazes de determinar quadros 

fatais de fasciite e pneumonia necrosantes. Censos populacionais realizados nos EUA em 

2001 e 2004 mostraram que o percentual de portadores nasais aumentou de 0,8% para 1,5%, 

com um aumento igualmente considerável do percentual dos CA-MRSA genotipados 

(Gorwitz et al., 2008). No Brasil, os relatos da colonização nasal e da dinâmica de 

colonização por MSSA e por MRSA em pacientes infectados pelo HIV são ainda incipientes, 

em especial em crianças, existindo ainda grandes lacunas no mapeamento epidemiológico do 

CA-MRSA no nosso país. Não se têm, até o momento, dados robustos sobre a distribuição 

geográfica regional dos clones mais prevalentes e sobre o seu comportamento 

epidemiológico. Em 2008, Diep e colaboradores estudaram a região metropolitana da cidade 

de São Francisco, na Califórnia, com o objetivo de mapear os locais com prevalência mais 

elevada de MRSA. Nas áreas de maior prevalência de MRSA observou-se maior densidade 

populacional de homossexuais masculinos e de ex-presidiários. Os autores sugeriram a 

existência de uma rede de transmissão comunitária do CA-MRSA, na qual essas regiões 

atuariam como epicentros de propagação direta do CA-MRSA para as populações de maior 

risco na comunidade. Essas regiões deveriam, segundo estes autores, ser o alvo principal de 

medidas de vigilância e prevenção por parte das autoridades de saúde dos EUA (Diep et al., 

2008). Do ponto de vista epidemiológico, observa-se que algumas cepas de CA-MRSA, como 

a USA 300, são mais facilmente transmissíveis e mais virulentas do que as demais (Crum-

Cianflone, 2007).  

Admitindo-se a necessidade de medidas de prevenção para conter a disseminação do 

CA-MRSA, admite-se também que é urgente aprofundar o conhecimento sobre a prevalência 

e sobre o comportamento biológico e epidemiológico desse patógeno no Brasil. A tipagem 

clonal permite realizar o mapeamento regional dos clones mais prevalentes, estudar a sua 

disseminação e substituição por outros clones, favorecendo a adoção de estratégias mais 

adequadas de tratamento e de controle de epidemias. É de fundamental importância conhecer, 

em nosso meio, os fatores associados à colonização, bem como os clones mais prevalentes e o 

seu potencial de virulência. 
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O objetivo do presente trabalho foi avaliar a frequência e a dinâmica de colonização 

nasal por MRSA, correlacionando-as com os possíveis fatores de risco para a colonização, e 

caracterizar fenotípica e genotipicamente as amostras isoladas em uma população de crianças, 

adolescentes e adultos jovens infectados pelo HIV. 
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 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

2.1.1 Estrutura genômica do S. aureus 

O Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram-positiva, anaeróbia facultativa, 

constituinte da microbiota humana. A espécie Staphylococcus aureus pertence ao gênero 

Staphylococcus e à família Staphylococcaceae. Tem a capacidade de fermentar o manitol e 

mostra positividade nos testes de catalase e coagulase (Lowy et al., 1998). Pode ser isolada de 

múltiplos sítios corporais como axilas, virilhas e reto, sendo as narinas anteriores os locais em 

que a colonização é mais frequente (Kluytmans al., 2006). O S. aureus é a espécie mais 

virulenta do seu gênero, sendo capaz de determinar infecções de pele e do tecido subcutâneo, 

fasciites e pneumonias necrosantes, osteomielites, artrites sépticas e endocardites, bem como 

infecções de sítio cirúrgico e sepse. Essas infecções podem ter origem comunitária ou 

hospitalar, e apresentam significativos índices de morbidade e mortalidade (Liu et al., 2011). 

O sequenciamento genético completo do S. aureus foi efetuado em 2001 (Kuroda al., 

2001). Desde então, os pesquisadores de todo o mundo têm depositado os sequenciamentos 

parciais ou completos em um banco unificado, o GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank), permitindo a normatização e o acesso universal aos 

dados. O genoma do S. aureus é constituído de um cromossoma circular com 2,8 milhões de 

pares de bases, contendo plasmídeos, prófagos e transpósons. Um elemento genético móvel 

extracromossomial, denominado cassete cromossômico estafilocócico (SCCmec) carreia os 

genes responsáveis pela virulência e pela resistência bacteriana. 

A estrutura genômica do S. aureus constitui-se de três elementos: os genes centrais, 

presentes em todas as cepas, entre os quais se encontram os genes housekeeping (genes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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constitutivos), responsáveis pelo crescimento e pela sobrevivência da bactéria. São utilizados 

para avaliação de modificações genéticas e evolutivas do patógeno (Stefani et al.,2012; Chua 

et al.,2013). Ao redor dessa estrutura central, localizam-se mais de 700 genes centrais 

variáveis (CV, do inglês, core variable), cujo padrão de distribuição é responsável pela 

definição das linhagens de S. aureus. Completam a estrutura genômica do S. aureus os 

elementos genéticos móveis (EGM) ou frações de DNA que codificam as funções de 

mobilidade, incluindo a transferência de genes entre diferentes espécies e clones de 

estafilococos ou entre o estafilococo e outras bactérias Gram-positivas (Lowy et al., 1998; 

Stefani et al., 2012). Esses EGM carrreiam fatores de resistência antimicrobiana e fatores de 

virulência (Lindsay et al.,2010). Diferentes classes de EGM já foram identificadas nos 

S. aureus: bacteriófagos, ilhas de patogenicidade (SaPI), plasmídeos, transpósons, cassete 

cromossômico estafilocócico mec (SCCmec) e ilhas genômicas. Os bacteriófagos podem 

carrear genes de virulência que codificam toxinas como a enterotoxina A (sea), a leucocidina 

Panton-Valentine (luk-PV), a proteína inibidora do complemento (scin), a proteína inibidora 

de quimiotaxia (chip) e a estafiloquinase (sak) (Lindsay & Holden, 2004). O SCCmec carreia 

o gene mecA que codifica resistência à meticilina (Ito et al., 1999; Katayama et al., 2000). 

Clones bacterianos são células geneticamente idênticas que descendem de um ancestral 

comum. Evolutivamente, os membros de um mesmo clone podem diferenciar-se por meio de 

mutações pontuais, recombinações, aquisição ou deleção de EGM. A rápida evolução de 

clones de S. aureus ocorre pela aquisição de diversos EGM e resulta em resistência aos 

antimicrobianos e aquisição de fatores de virulência. Entre as várias linhagens de MRSA, 

destacamos as linhagens dos HA-MRSA (associados à assistência à saúde), dos CA-MRSA 

(associados ao ambiente comunitário), dos VRSA (S. aureus resistentes à vancomicina) e dos 

LA-MRSA (associados à pecuária) (Chambers & DeLeo, 2009; Stefani et al., 2012). 

 

 

2.1.2 Resistência antimicrobiana (“ondas de resistência”) 

Chambers e colaboradores descreveram a resistência do S. aureus ao longo dos anos 

como “ondas de resistência” (Chambers et al., 2009). A primeira “onda de resistência” teve 

início quatro anos após a introdução da penicilina na prática clínica (Kirby et al., 1944). 

Assim, em 1944 já haviam sido isolados clones de S. aureus resistentes à penicilina. Essas 

cepas produziam uma penicilinase mediada por plasmídeos, que hidrolisava o anel β-
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lactâmico das penicilinas, essencial à sua atividade antimicrobiana. A primeira pandemia por 

cepas resistentes, ocorrida no início dos anos 50, tinha como agente etiológico o S. aureus 

fagótipo 80/81, resistente à penicilina e produtor de uma exotoxina bicomponente 

denominada leucocidina de Panton-Valentine (PVL, Panton-Valentine leukocidin), 

transmitida às bactérias por bacteriófagos (Roundtree et al., 1956). 

A “segunda onda de resistência” surgiu quase que imediatamente após a introdução da 

meticilina. O relato inicial dessa resistência foi publicado em 1961 e a primeira cepa de 

MRSA isolada ficou conhecida como “clone arcaico” (Jevons et al., 1961). O gene 

determinante de resistência (mecA), codificador de uma proteína de ligação à penicilina com 

baixa afinidade pelo antibiótico (PBP2’), somente foi identificado 20 anos mais tarde. O gene 

mecA é carreado pelo cassete cromossômico estafilocócico (SCCmec) e é capaz de determinar 

resistência a todos os antibióticos da classe dos β-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas e 

carbapenêmicos) (Ito et al., 1999). 

A “terceira onda de resistência” começou no final dos anos 70 com o surgimento de 

cepas de MRSA contendo novos alótipos: SCCmec II e SCCmec III (MRSA II e MRSA III), 

causando uma pandemia mundial de MRSA em hospitais e ambulatórios (Deurenberg & 

Stobberingh., 2009). 

A “quarta onda de resistência” ocorreu no final dos anos 90 com a invasão da 

comunidade por cepas de MRSA. Essas cepas foram denominadas S. aureus resistente à 

meticilina associado à comunidade (CA-MRSA). Foram isoladas pela primeira vez, na 

Austrália ocidental em infecções comunitárias em aborígenes (Udo et al., 1993). O clone 

inicial, que ficou conhecido como “Western Australian 1” (WA-1), caracteristicamente exibia 

o SCCmec IV e não carreava genes codificadores das subunidades S e F (luk SF) da 

leucocidina de Panton-Valentine, um importante fator de virulência bacteriana (Udo et a.l, 

1993; Ribeiro et al., 2007; Gelatti et al., 2009). 

Mais recentemente, em 2002, foram identificadas cepas de S. aureus resistentes à 

vancomicina (VRSA), mostrando que as chamadas “ondas de resistência” representam um 

fenômeno dinâmico e uma resposta bacteriana à introdução de novos antimicrobianos (Weigel 

et al., 2003). 
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2.2 STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE À METICILINA (MRSA) 

 

2.2.1 Aspectos históricos e epidemiológicos 

O MRSA era considerado tradicionalmente um patógeno tipicamente nosocomial 

(Naimi et al., 2003) mas, recentemente, eclodiram infecções por MRSA em comunidades 

(Gorwitz et al., 2008). Os clones de MRSA responsáveis por infecções relacionadas à 

assistência à saúde são classificados como HA-MRSA e os associados a infecções 

comunitárias como CA-MRSA (Flynn & Cohen, 2008). Assim, as expressões “adquiridos no 

hospital, ou nosocomial” e “adquiridos na comunidade” referem-se simplesmente ao local 

onde a infecção foi adquirida. Infecções relacionadas à assistência à saúde podem também ser 

determinadas por linhagens CA-MRSA, da mesma forma que infecções adquiridas na 

comunidade podem associar-se a patógenos hospitalares (Flynn & Cohen, 2008; Dulon et al., 

2011). 

Para o estabelecimento da conduta terapêutica mais adequada e para o controle de 

possíveis surtos da infecção é mais importante o conhecimento da resistência antimicrobiana e 

do comportamento epidemiológico do MRSA do que simplesmente classificar a infecção 

como de origem comunitária ou hospitalar. 

As cepas de HA-MRSA diferenciam-se das cepas de CA-MRSA por mostrarem genes 

de resistência a múltiplos antimicrobianos e possuírem SCCmec maiores. As cepas de CA-

MRSA têm SCCmec  menores, com maior mobilidade, e mostram resistência  restrita à classe 

dos β-lactâmicos. 

Na maioria dos estudos, o aumento da prevalência de infecções por MRSA 

relacionava-se a fatores de risco para a doença, como idade avançada, síndrome da 

imunodeficiência adquirida (aids), uso de drogas intravenosas, sexo realizado entre homens, 

doença dermatológica, uso de cateteres intravenosos, hemodiálise, uso prévio de 

antimicrobianos, uso de drogas ilícitas, internações em unidades de terapia intensiva, 

procedimentos invasivos, diabetes e defeitos na função dos neutrófilos. A transmissão de 

MRSA na comunidade associava-se tradicionalmente a hábitos inadequados de higiene, com 

compartilhamento de itens pessoais, aglomeração de pessoas, uso prévio de antimicrobianos e 

imunodeficiência (Nguyen et al., 1999; Senthikumar et al., 2001; Mathews et al., 2005; 

Popovich et al., 2010). 
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Observou-se, porém, uma mudança drástica no comportamento epidemiológico do 

MRSA, com o surgimento de infecções graves e potencialmente fatais em crianças e em 

adolescentes saudáveis, sem contato prévio com o ambiente hospitalar (CDC, 1999, MMWR 

1999; Rozenbaum et al., 2009). 

Entre 1997 e 1999, em Minnesota, EUA, quatro crianças previamente hígidas 

apresentaram infecção por CA-MRSA e evoluíram para o óbito. Nenhuma delas apresentava 

qualquer fator de risco para infecção por MRSA (CDC 1999, MMWR 1999). Um amplo 

levantamento epidemiológico retrospectivo dos CA-MRSA nos EUA mostrou que entre 1993 

e 1995 houve um grande aumento da frequência de infecções por MRSA em Chicago, 

acometendo crianças saudáveis, sem nenhum fator de risco associado (Herold et al., 1998). 

O CA-MRSA tem sido observado em populações diversas como índios americanos, 

nativos do Alasca, atletas, habitantes das ilhas do Pacífico, prisioneiros, homossexuais 

masculinos, militares, contactantes de pacientes com infecção por CA-MRSA, pacientes 

atendidos em serviços de emergência e crianças que frequentam creches (Chambers & DeLeo, 

2009). Clones de CA-MRSA passaram a ser cada vez mais identificados como causadores de 

infecções relacionadas à assistência a saúde (Larsen et al., 2008). 

Após a descrição do primeiro clone na Austrália ocidental, várias cepas de CA-MRSA 

rapidamente se difundiram pelo mundo, atingindo o Canadá, a Ásia, a América do Sul, a 

Europa e os países nórdicos que, tipicamente, apresentavam baixas prevalências de infecção 

por MRSA. Observou-se também a eclosão de diferentes clones de CA-MRSA em várias 

regiões do mundo, mostrando a grande capacidade de transmissão e adaptação desse patógeno 

(Larsen et al., 2008; Fang et al., 2008; Chambers & DeLeo, 2009). Clones de CA-MRSA 

passaram a ser cada vez mais identificados como agentes etiológicos de infecções em 

hospitais e centros de atendimento em saúde (Liu et al., 2011). 

Cinquenta por cento das infecções por S. aureus nos EUA são causadas por cepas de 

MRSA (Drago et al., 2007; Rafee et al., 2012). Essa percentagem está bem acima daquela 

descrita em outros países, como a França (14,5%) (Lamy et al., 2012) e a Holanda (3,1%) 

(Wassemberg et al., 2012). Na Europa Ocidental, em uma revisão de 31 estudos 

observacionais, o MRSA foi detectado em 5 a 54% das amostras positivas para S. aureus 

(Dulon et al., 2011). 
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2.2.2 Aspectos genotípicos dos MRSA 

Até o momento, foram identificados 11 alótipos de SCCmec (I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX , X e XI) carreadores de genes do complexo mec e da recombinase do cassete 

cromossômico (ccr, cassete chromossome recombinase) (Ito et al., 2004; Deuremberg & 

Stobbering,  2009;  Liu et al., 2011). As cepas de HA-MRSA caracteristicamente apresentam 

os SCCmec tipos I, II e III, ao passo que os CA-MRSA são portadores do SCCmec tipos IV, 

V e VII (Grundmann al., 2006; Kaplan et al., 2006; Watkins et al., 2012). 

A PVL é um fator importante para a transmissão e para a virulência desse patógeno, 

mas o papel exato dessa exotoxina na patogênese das infecções por CA-MRSA permanece 

controverso. A PVL determina a formação de poros na membrana dos leucócitos, provocando 

lise celular e necrose tecidual. Estudos experimentais e evidências clínicas demonstraram que 

a PVL se associa a formas necrosantes de infecções de pele e de pneumonia (Lina et al.,1999; 

Gillet et al., 2002; Labandeira et al., 2007). Porém, em um estudo experimental utilizando 

cepas de CA-MRSA USA 300 e USA 400, os autores concluíram que era a α hemolisina, e 

não a PVL, a responsável pela elevada mortalidade dos casos de pneumonia, em modelos 

murinos. A α hemolisina altera a morfologia plaquetária, favorecendo a ocorrência dos 

fenômenos trombóticos observados nos casos de sepse por S. aureus (Bubeck Warrdenburg et 

al., 2007). Ao contrário, modelos experimentais em coelhos demonstraram que a expressão da 

PVL por parte do CA-MRSA USA 300 associou-se a infecções cutâneas muito mais graves, 

quando comparadas com as provocadas por amostras que não expressavam a PVL (Lipinska 

et al., 2011). Existem outros estudos que não corroboram essa observação, não havendo 

consenso na literatura quanto ao real papel da PVL na patogênese das infecções por CA-

MRSA (Lowy, 2007; O’Hara et al., 2008; Kobayashi et al., 2011; Liu et al., 2011). 

Mais recentemente, identificou-se uma classe de peptídeos α-helicoidais (PSM, phenol 

soluble modulin) secretados por várias espécies de Staphylococcus, capazes de atrair e destruir 

neutrófilos, dando origem a uma intensa resposta inflamatória. Os PSMs são produzidos em 

altas concentrações por várias espécies de CA-MRSA. O receptor 2 formil peptídeo humano 

(FPR2/ALX), presente nos neutrófilos, detecta concentrações nanomoleculares de PSM e 

medeia a resposta inflamatória destas células ao CA-MRSA. O bloqueio desse receptor é 

capaz de reduzir intensamente a habilidade dos neutrófilos em detectar e migrar para os locais 

de infecção e inflamação (Kretschmer et al., 2010). Os genes bacterianos que codificam os 

PSM são, em sua maior parte, constitucionais. Cepas mutantes, em que houve a deleção deste 

operon têm menor capacidade de causar infecções de pele e do tecido celular subcutâneo em 
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modelos animais. A aquisição do SCCmec contendo um gene capaz de codificar PSMs, 

denominado psm-mec, é capaz de restaurar a virulência da bactéria (Queck et al, 2009). 

Muitas espécies de S. aureus são capazes de produzir superantígenos que causam a 

síndrome do choque tóxico e pneumonia necrosante. Os genes se e tst-1, que codificam os 

superantígenos, estão acoplados ao SCCmec dos tipos I e II e contribuem para a virulência do 

MRSA (Hu et al., 2011). 

Outro importante fator de agressividade do MRSA é a capacidade que tem esse 

patógeno de formar biofilmes, principalmente em pacientes com próteses articulares ou em 

uso de cateteres endovenosos (Kiendrowiski et al., 2011). 

A excisão de SCCmec é um fenômeno comum durante a evolução dos clones de 

MRSA, resultando na perda de 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 de aquisição ou perda do SCCmec, 

respectivamente (Donnio et al., 2007). 

 

2.3 COLONIZAÇÃO NASAL E INFECÇÃO POR S. AUREUS e MRSA 

 

2.3.1 Fatores determinantes da colonização nasal e infecção  

Acredita-se que os mecanismos envolvidos na determinação do estado de portador 

nasal de S. aureus sejam multifatoriais, envolvendo fatores bacterianos, condições locais e 

características imunológicas do hospedeiro (Nguyen et al.,2005; Sivaraman et al., 2008). A 

adesão do S. aureus às superfícies celulares é mediada por proteínas da parede bacteriana 

denominadas MSCRAMMs (microbial surface components recognizing adhesive matrix 

molecules). O clumping factor B (ClfB), ancorado à parede bacteriana, permite a adesão do 

patógeno ao epitélio escamoso queratinizado da região anterior das narinas. É fundamental 

que haja uma intensa proliferação bacteriana que seja capaz, mediante a renovação constante 

das bactérias no epitélio nasal, de superar a sua eliminação mecânica pela produção local de 

muco. Ocorrem também interações entre o S. aureus e comensais do microambiente nasal, 

como o pneumococo, influenciando a colonização (Weidenmaier et al., 2012). Alterações 

quantitativas na função dos neutrófilos e dos peptídeos antimicrobianos favorecerem a 

colonização por S. aureus (Miller et al., 2008; Diep et al., 2008). 
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A colonização por S. aureus, principalmente a das narinas, é um evento dinâmico que 

pode ter início logo após o nascimento e persistir por toda a vida. Sua principal importância 

clínica reside no fato de preceder a maior parte dos casos de infecção (Creech et al,, 2006; 

Safdar et al., 2008). 

Diversos fatores parecem ser determinantes do estado de portador nasal de MRSA em 

crianças saudáveis. Um deles é a idade, pois a prevalência é maior em pacientes abaixo de 

seis meses (Lebon et al., 2008) e acima de dois anos (Lamaro-Cardoso et al., 2009). Também 

são importantes as situações de aglomeração que predispõem ao maior contato físico, como o 

maior número de irmãos, a frequência a creches e o contato com cuidadores. O menor grau de 

instrução materna e a menor preocupação com cuidados de higiene pessoal e ambiental são 

também importantes (Regvev-Yochay et al., 2004; Lamaro-Cardoso et al., 2009). 

Tradicionalmente, os pacientes com infecção por MRSA tinham história de contato 

prévio com centros de assistência médica, hospitais e centros de diálise, ou recebiam 

assistência de enfermagem em domicílio. As infecções adquiridas na comunidade, por outro 

lado, associavam-se a determinados grupos de risco: usuários de droga, diabéticos, obesos, 

portadores de dermatoses crônicas, atópicos, infectados pelo HIV, grupos étnicos específicos 

(índios, aborígenes canadenses, povos do Alasca), população urbana (baixo nível 

socioeconômico e aglomeração no mesmo domicílio), mulheres (gestantes e puérperas) e 

indivíduos tatuados (Singer et al., 2006; Cohen et al., 2007; Miller et al., 2008). 

No entanto, os surtos de infecção por CA-MRSA passaram a ocorrer em populações 

sem qualquer fator de risco, incluindo os atletas praticantes de esportes coletivos, os militares, 

os prisioneiros e as crianças que frequentavam creches, sem história prévia de exposição ao 

ambiente hospitalar. Esses grupos tinham em comum a prática de atividades que favoreciam 

maior contato físico e as precárias condições de higiene (Nguyen et al., 2005; Creech et al., 

2010; Braga et al., 2014). 

Dada a gravidade e o risco de disseminação rápida do CA-MRSA, os clínicos 

deveriam considerar a possiblidade do envolvimento desse patógeno em infecções de pele, do 

tecido celular subcutâneo e em outras doenças causadas por S. aureus, mesmo na ausência de 

fatores de risco para este tipo de infecção (Ribeiro et al., 2005). Acresce o fato de que as 

infecções por CA-MARSA podem apresentar taxas de recorrência altas, em torno de 15% em 

adultos e de 12-28% em crianças (Chen et al., 2009). 



30 

Embora os dados sobre a transmissão intrafamiliar e colonização nasal de familiares 

de pacientes com infecção por CA-MRSA sejam limitados, alguns autores recomendam a 

identificação de possíveis reservatórios domésticos (familiares ou coabitantes) de S. aureus 

com o objetivo de descolonizá-los (Raffe et al., 2012). Não há, porém, consenso sobre se é 

necessária descolonização nasal de contactantes familiares de pacientes com infecção 

recorrente por CA-MRSA. 

De acordo com a nossa revisão de literatura, não se dispõe, até o momento, de muitos 

estudos controlados sobre a prevalência de CA-MRSA em contactantes familiares de 

pacientes com infecção por esse patógeno. A prevalência de colonização nasal por CA-MRSA 

nessa população, foi recentemente avaliada por Raffee e colaboradores, em um estudo de 

corte transversal. Os autores coletaram suabes nasais de 24 pacientes com infecção por CA-

MRSA e quadros clínicos de celulite, osteomielite, abscesso, otite média supurativa e 

abscesso epidural bem como dos seus 77 contactantes, comparando-os com um grupo-

controle constituído por pacientes e seus familiares sem infecção estafilocócica. A prevalência 

de CA-MRSA nos familiares dos pacientes infectados por CA-MRSA foi significativamente 

maior (23%) que a dos familiares do grupo-controle (3%, p<0,001). Na comparação entre os 

grupos, não se observou nenhum fator que se associasse à infecção por CA-MRSA (Rafee et 

al., 2012). 

 

2.3.2 Importância clínica da colonização nasal 

A colonização nasal por S. aureus tem um papel chave na epidemiologia e na 

patogênese das infecções estafilocócicas (Pan et al., 2005). Vários estudos têm estabelecido 

uma relação causal direta entre o estado de portador nasal de S. aureus e o subsequente 

desenvolvimento de infecção estafilocócica invasiva, observando-se, na maioria das vezes, 

que a cepa invasiva é indistinguível da cepa colonizadora (Von Eiff et al., 2001; Davis et al., 

2004; Ellis et al., 2004; Nouwen et al., 2004; Creech et al., 2006; Huang at al., 2006; Safdar 

&Bradley, 2008). Ellis e colaboradores relataram que 38% dos pacientes inicialmente 

colonizados por CA-MRSA desenvolveram infecções de pele e de tecido subcutâneo em um 

período médio de 8-10 semanas (Ellis et al., 2004). Em 2005, Creech e colaboradores 

demonstraram que a prevalência de colonização por CA-MRSA e os casos de infecção 
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subsequente aumentavam paralelamente (Creech et al., 2006). Essa associação parece ser 

mais intensa com a presença de CA-MRSA do que com a de MSSA (Davis et al., 2004). 

 

2.3.3 Dinâmica de colonização nasal 

Conceitualmente, pode-se considerar a dinâmica de colonização nasal sob dois 

aspectos: (1) o temporal, segundo o qual a colonização poderia ocorrer de forma persistente, 

transitória ou intermitente; (2) o da diversidade genotípica, que considera a possibilidade de 

alternância das cepas colonizadoras (Pan et al., 2005). Esse fato justifica a necessidade de 

coletas seriadas, com o objetivo não só de aumentar as chances de detecção dos indivíduos 

colonizados como também permitir a caracterização da diversidade genotípica. Padoveze e 

colaboradores demonstraram que quando não são realizadas pelo menos três coletas por 

paciente, perde-se a oportunidade de detecção em 20% dos indivíduos verdadeiramente 

colonizados (Padoveze et al.,2008). 

Sob o aspecto temporal, os portadores nasais de S. aureus podem ser classificados em 

quatro categorias: (1) persistentes, quando apresentam duas ou mais culturas positivas em 

momentos distintos e apenas uma ou nenhuma cultura negativa; (2) intermitentes, quando 

têm duas ou mais culturas positivas, mas com mais de uma cultura negativa; (3) transitórios, 

quando apenas uma de três ou mais culturas coletadas é positiva; e (4) não portador, quando 

nenhuma de pelo menos três culturas coletadas é positiva (Muder et al., 1991; Nguyen et al., 

1999). Portadores persistentes têm maior risco de desenvolver infecção que os transitórios e 

os não portadores (Von Eiff et al., 2001; Nouwen et al., 2005). 

Em um estudo brasileiro sobre a dinâmica da colonização nasal em pacientes 

infectados pelo HIV, publicado em 2008, os portadores nasais de S. aureus foram 

classificados em: (1) não portadores, ou seja, aqueles que não apresentaram nenhuma cultura 

positiva em um total de três coletas; (2) portador transitório ou intermitente, o indivíduo 

com uma cultura positiva em três amostras; e (3) portador persistente, o indivíduo com duas 

ou três culturas positivas em três coletas (Padoveze et al., 2008). Para fins de estudo no 

presente trabalho, optou-se por utilizar essa classificação. 

Sob o aspecto da diversidade genotípica, estudos prévios têm demonstrado que os 

portadores persistentes costumam albergar o mesmo clone por longos períodos e que os 

portadores intermitentes exibem maior diversidade clonal (Wertheim et al., 2005). Em um 

estudo longitudinal, Muthukrishnan e colaboradores analisaram, em 2013, a diversidade 
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clonal da colonização nasal de 109 indivíduos saudáveis durante um período de três anos. 

Sessenta e um pacientes (56%) foram identificados como portadores, sendo 24% portadores 

persistentes e 32% intermitentes. Quarenta e oito indivíduos (44%) eram não portadores. Os 

autores observaram que 27% dos portadores persistentes e 23% dos intermitentes 

apresentaram amostras genotipicamente diferentes ao longo do estudo. Esse estudo mostrou 

diversidade genotípica similar entre as cepas colonizadoras de portadores intermitentes e 

persistentes (Muthukrishnan  et al., 2013). 

Alguns relatos têm demonstrado que cepas de CA-MRSA isoladas de pacientes com 

exposição prévia a ambientes hospitalares não se correlacionavam com as cepas de MRSA 

endêmicas em hospitais (Naimi et al., 2003; Pan et al., 2005). Em um estudo transversal sobre 

a dinâmica da colonização nasal em São Francisco, Pan e colaboradores analisaram 308 

pessoas de um grupo de risco para infecção por MRSA, composto por pessoas sem moradia 

fixa, fugitivos e carentes, usuários de droga, infectadas pelo HIV ou com história de 

hospitalização recente. Os autores encontraram uma prevalência de S. aureus de 27,6% e de 

6,2% de MRSA. Em 84,2% das amostras analisadas identificou-se as cepas USA 300 ou USA 

1000. Os genótipos encontrados foram diferentes dos genótipos hospitalares endêmicos, 

embora isolados de indivíduos com exposição prévia recente a serviços de assistência médica. 

Observou-se também a emergência local de um novo clone, nunca antes descrito na área da 

Baía de São Francisco. Em uma análise adicional desses pacientes, os autores identificaram 

um subgrupo de indivíduos com taxas significativamente mais elevadas de colonização nasal 

por MRSA, grupo este constituído por pessoas infectadas pelo HIV, usuárias de droga, com 

presença de abscessos cutâneos ou com história de hospitalização recente. Esse grupo de 

indivíduos atuaria como um reservatório ou um foco disseminador de MRSA (Pan et al., 

2005). 
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2.3.4 Estudos de colonização nasal e infecção por MRSA no Brasil 

No Brasil, existem poucos estudos sobre a colonização nasal por MSSA e MRSA, 

especialmente na faixa etária pediátrica (Lamaro-Cardoso et al., 2009; Braga et al., 2014). Há 

grandes lacunas no mapeamento epidemiológico do CA-MRSA em nosso país. 

Em um trabalho pioneiro, publicado em 2001, Korn e colaboradores estudaram a 

frequência e os fatores de risco para a colonização por MRSA em 100 pacientes admitidos em 

duas unidades de tratamento intensivo no Brasil. O MRSA foi identificado em 46 (46%) dos 

pacientes no momento da admissão. Dos 54 pacientes inicialmente não colonizados por 

MRSA, 28 (52%) colonizaram-se durante a internação. Não se evidenciou nenhum fator de 

risco estatisticamente significativo para a colonização por MRSA na população estudada 

(Korn et al., 2001). 

Em 2009, Lamaro-Cardoso e colaboradores publicaram um estudo analisando a 

epidemiologia molecular e os fatores de risco associados à colonização nasal por S. aureus e 

por MRSA em crianças frequentadoras de creches. Foram coletados suabes nasais de 1192 

crianças com idade de dois meses a cinco anos em 62 creches da cidade de Goiânia. A 

prevalência de S. aureus foi de 31,1% e a de MRSA de 1,2%. Os fatores de risco 

estatisticamente significativos para a colonização nasal por S. aureus incluíram: idade acima 

de dois anos e atendimento prévio em creches. O nível elevado de educação materna foi 

considerado um fator protetor contra a colonização nasal por S. aureus. Além disso, observou-

se que a maior parte das crianças portadoras nasais de MRSA tinha irmãos mais jovens, o que 

não ocorria com as crianças não colonizadas. Quatorze amostras foram identificadas como 

MRSA e três tipos de SCCmec foram detectados: IIIA, IV e V. Identificou-se também uma 

linhagem de MRSA multirresistente, com 82,7% de similaridade genética com o clone 

epidêmico brasileiro (ST 239-MRSA-IIIA). Os autores ressaltam que o controle 

epidemiológico e a tipagem molecular do S. aureus e do MRSA são fundamentais para que se 

estabeleçam medidas educacionais preventivas que levem à interrupção dos ciclos de 

transmissão dessa bactéria (Lamaro-Cardoso et al., 2009). 

Recentemente, Braga e colaboradores publicaram um estudo de corte transversal 

analisando a colonização nasal de crianças, frequentadoras de creches em Niterói, RJ. Dentre 

as 500 crianças avaliadas, 240 (48%) estavam colonizadas por S. aureus e 31 (6,2%) por 

MRSA. Os autores observaram que crianças frequentadoras de creches localizadas em 

aglomerados subnormais (favelas) apresentavam 2,32 e 3,27 mais chances de estarem 
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colonizados por S. aureus e por MRSA, respectivamente, do que as crianças frequentadoras 

de creches não localizadas em favelas. Os autores sugerem que condições socioambientais, 

como maior nível de pobreza, maior aglomeração de pessoas e pouco acesso às unidades de 

saúde poderiam explicar essa prevalência mais elevada de colonização por S. aureus e por 

MRSA (Braga et al., 2014). 

As primeiras infecções por CA-MRSA em pacientes pediátricos descritas na América 

Latina ocorreram no Brasil em 2003 e foram publicadas dois anos depois (Ribeiro et al., 

2005). Constatou-se, nesse estudo, que os CA-MRSA isolados de pacientes com infecção de 

pele, tecidos moles e articulares albergavam SCCmec tipo IV e produziam PVL. Nos últimos 

anos, a infecção por CA-MRSA emergiu como um desafio diagnóstico e terapêutico, 

sobretudo na população pediátrica, em função da maior prevalência e da elevada letalidade 

observadas nessa população (Lamaro-Cardoso et al., 2009; Rozembaum et al., 2009). 

O primeiro relato de infecção grave por CA-MRSA em crianças no Brasil foi publicado 

em 2009, no Rio de Janeiro. Tratava-se de uma paciente de 10 anos, do sexo feminino, 

imunocompetente, admitida na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital público, em 

choque séptico. A paciente apresentava história de furunculose na região glútea há uma semana e 

traumatismo no tornozelo esquerdo. Após o trauma no tornozelo, evoluiu com febre, dor local, 

celulite na coxa esquerda e choque séptico. No décimo dia de internação hospitalar foi isolado S. 

aureus no sangue, líquido pleural, líquido pericárdico e na secreção drenada do abscesso da coxa 

esquerda. Todos os S. aureus isolados apresentavam o SCCmec tipo IV e exibiam um perfil 

genotípico muito similar ao da linhagem ST-30-SCCmecIV (Rozembaum et al., 2009). Esse 

perfil genotípico havia sido detectado previamente na Austrália e em Porto Alegre, Brasil, como 

causador de infecção cutânea, de tecido celular subcutâneo e de artrite séptica (Ribeiro et al., 

2005; Ribeiro et al., 2007). Os primeiros trabalhos sobre infecção por CA-MRSA publicados no 

Brasil estão listados no Quadro 1. 
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QUADRO 1: PRIMEIROS RELATOS DE INFECÇÃO POR CA-MRSA PUBLICADOS NO 

BRASIL 

Autores Ano da 

publicação 

Fatores associados à 

infecção por CA-MRSA 

Número 

de 

pacientes 

Faixa 

etária 

Caracterização 

genotípica do 

S. aureus 

Ribeiro et al. 2005 Nenhum 5 Adultos SCCmec tipoIV 

Ribeiro et al. 2007 Nenhum 13 Crianças e 

adultos 

SCCmec tipoIV 

Rozenbaum 

et al. 

2009 Nenhum 1 Criança SCCmec tipoIV 

Scribel et al. 2009 Nenhum 21 Crianças e 

adultos 

SCCmec tipo IV 

SCCmec: cassete cromossômico estafilocócico; CA-MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina associado à comunidade. 

Até o momento, o Brasil não possui um mapeamento epidemiológico nacional que 

permita avaliar a real prevalência de MRSA no nosso país, os clones mais frequentes e a 

necessidade de medidas de prevenção. Existem apenas relatos isolados, sobretudo na região 

Sul e Sudeste do país, que demostram que os clones encontrados são diversos. O primeiro 

relato da presença no Brasil do clone Oceania Southwest Pacific (OSPC) foi feito na cidade 

de Porto Alegre, em 2005 (Ribeiro et al., 2005). Em 2009, Scribel e colaboradores analisaram 

durante dois anos a epidemiologia molecular de todos os S. aureus isolados tanto em 

pacientes ambulatoriais como em pacientes hospitalizados, na faixa de etária de cinco a 92 

anos, indivíduos esses atendidos em um hospital universitário de Porto Alegre. Das 616 

amostras de S. aureus estudadas, apenas 21 foram positivas para MRSA, e dessas apenas 13 

foram genotipadas. Todas apresentavam SCCmec do tipo IV e pertenciam a duas linhagens 

clonais distintas: CC30 (11/21 amostras), correlacionada com o OSPC, causador de infecções 

comunitárias em pacientes com ou sem fator de risco, e CC5 (2/21 amostras), correlacionada 

ao clone pediátrico, causador de infecções hospitalares. Os autores ressaltaram que o 

isolamento do clone OSPC em um ambiente hospitalar representava uma importante mudança 

no padrão epidemiológico do MRSA em nosso meio, observando-se a ocorrência de infecções 

hospitalares pelo clone OSPC, anteriormente associado apenas a infecções comunitárias 

(Scribel et al., 2009). 



36 

2.4 COLONIZAÇÃO NASAL E INFECÇÃO POR MRSA EM PACIENTES INFECTADOS 

PELO HIV 

2.4.1 Fatores determinantes da colonização nasal e infecção 

A presença de CA-MRSA tem um impacto considerável na morbidade e na 

mortalidade dos pacientes infectados pelo HIV. Há relatos na literatura mostrando que essa 

população apresenta maiores taxas de colonização nasal por MRSA, variando de 11 a 15,7%, 

quando comparadas com a população não infectada pelo vírus, cujas taxas são de 4,2 a 6% 

(Mathews et al., 2005; Popovich et al., 2010; Kyaw et al., 2012; Popovich et al., 2013).  

 

O padrão de colonização persistente também é o mais frequente nesse grupo de 

pacientes (Padoveze et al., 2008; Peters et al., 2013). Acredita-se que nos indivíduos 

infectados pelo HIV ocorram alterações imunológicas da mucosa que favorecem a 

colonização nasal persistente e propiciam maior frequência de infecções (Padoveze et al., 

2008). Infecções invasivas por MRSA com alta morbidade e mortalidade, são também mais 

frequentes em pacientes infectados pelo HIV (Senthilkumar et al., 2001). 

 

Esses pacientes têm, quando comparados com a população geral, um risco seis vezes 

maior de desenvolver infecção de pele e tecido celular subcutâneo (Popovich et al., 2010). Em 

2010, em um estudo prospectivo, Popovich e colaboradores avaliaram em Chicago 745 

indivíduos nas primeiras 72 horas de hospitalização. Desses indivíduos, 374 eram infectados 

pelo HIV e 371 não. Vinte por cento dos pacientes infectados pelo HIV estavam colonizados 

por CA-MRSA em comparação com 11% dos pacientes não infectados pelo vírus (p=0,002). 

O USA 300 foi isolado em 73% das amostras. Os pacientes infectados pelo HIV apresentaram 

maior prevalência de colonização em todos os sítios nasais e extranasais pesquisados (narinas, 

axila, garganta, região perirretal e inguinal). Entre os pacientes infectados pelo HIV, o sexo 

masculino, o fato de ser mais jovem e a história de encarceramento recente foram fatores 

significativamente associados à colonização com CA-MRSA. Os autores sugerem que, para 

determinadas populações, como a de indivíduos infectados pelo HIV, seriam necessárias, com 

o fim de prevenir a transmissão cruzada e a infecção por CA-MRSA, estratégias de controle 

de infecção aplicáveis a pacientes ambulatoriais (Popovich et al., 2010). 

Mathews e colaboradores acompanharam durante quatro anos 3455 pacientes 

infectados pelo HIV, constatando que a frequência de infecção pelo CA-MRSA foi maior nos 
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indivíduos com baixos níveis de linfócitos T CD4
+
, carga viral mais elevada e naqueles que 

não tinham recebido tratamento antirretroviral (Mathews et al., 2005). No entanto, outros 

autores não encontraram diferenças na frequência de infecção por CA-MRSA entre os 

pacientes infectados pelo HIV com carga viral alta ou baixa (Srinavasan et al., 2009). 

Pacientes com manifestações clínicas de imunodeficiência pelo HIV apresentavam 

frequências maiores de colonização nasal, quando comparados com pacientes não infectados 

pelo vírus (p<0,05). Weinke e colaboradores constataram que, nesses pacientes, as infecções 

mais prevalentes foram as de origem comunitária, como bacteriemia, endocardite, pneumonia 

e abscesso subcutâneo (Weinke et al., 1992). 

A TARVC (terapia antirretroviral combinada) ou HAART (Highly Active 

Antiretroviral Therapy) foi introduzida em 1997 para o tratamento de pacientes infectados 

pelo HIV. Essa terapia consiste na associação de três ou mais fármacos antirretrovirais de alta 

potência, objetivando a reconstituição do sistema imune e a supressão da replicação viral. 

Com a diminuição da mortalidade decorrente do emprego da TARVC esperava-se também 

uma redução drástica na prevalência da colonização e da infecção por MRSA nos pacientes 

infectados pelo HIV. No entanto, apesar da comprovada eficácia desse tratamento em 

promover a reconstituição imune, tem se observado que a prevalência de colonização e 

infecção por MRSA, embora tenha decrescido em torno de 4%, ainda permanece muito 

elevada (0-17%), em comparação com a da população não infectada pelo vírus, situada em 

torno de 1,5%. Esse dado sugeriu aos autores que existiriam outros fatores não relacionados à 

imunodeficiência envolvidos na disseminação do MRSA nessa população (Popovich et al., 

2013). 

No entanto, não há, até o momento, um consenso sobre a associação entre a 

imunodeficiência determinada pelo HIV, quantificada por baixos níveis de linfócitos T CD4+, 

e o risco de colonização e infecção pelo CA-MRSA. Existem relatos na literatura 

demonstrando a ausência de associação entre as baixas contagens de linfócitos T CD4+ e o 

maior risco de colonização por CA-MRSA. Autores como Lee e colaboradores em Los 

Angeles, Shet e colaboradores em Nova Iorque, e Popovich e colaboradores em Chicago não 

encontraram associação entre as baixas contagens de linfócitos T CD4+ e um maior risco de 

infecção ou colonização por CA-MRSA (Lee et al., 2005; Shet et al., 2009; Popovich et al., 

2012; Popovich et al., 2013). Em 2009, Shet e colaboradores, estudando prospectivamente 

107 homossexuais masculinos, todos eles infectados pelo HIV com doença bem controlada 

(média de contagem de linfócitos T CD4+ de 599 células/mm
3
) comparados com um grupo 
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controle de 52 indivíduos saudáveis com características demográficas similares, encontraram 

uma prevalência acumulada de colonização por MRSA de 16,8% nos indivíduos infectados 

pelo HIV e de 5,8% nos indivíduos do grupo controle. Os autores relataram a ocorrência de 

10 casos de infecção de pele e de tecido subcutâneo apenas no grupo de pacientes infectados 

pelo HIV (10/107). Esses autores observaram que a colonização por MRSA se dava de forma 

independente da contagem de linfócitos T CD4+, da carga viral e do tratamento 

antirretroviral, sugerindo que poderiam ocorrer interações especiais entre o hospedeiro e o 

patógeno capazes de determinar o estado de portador ou de infectado por MRSA. O 

predomínio do clone USA 300 sugeriu a possibilidade de que fatores sociodemográficos e de 

comportamento sexual pudessem estar associados ao maior risco de colonização e infecção 

por MRSA, nessa população (Shet el al., 2009). 

Esses achados foram corroborados por Popovich e colaboradores, que em 2010 

estudaram retrospectivamente os prontuários médicos de pacientes infectados e não infectados 

pelo HIV, internados por infecção de pele e do tecido subcutâneo por CA-MRSA e CA-

MSSA no período de 2000-2007, em Chicago. Os autores observaram uma prevalência 

crescente de infecção por CA-MRSA ao longo do período estudado e evidenciaram uma 

associação entre o tipo e a localização da habitação com o maior risco de infecção por CA-

MRSA. Indivíduos mais jovens, moradores em residências comunitárias como abrigos ou 

ocupantes de áreas com maior densidade demográfica de ex-presidiários, nos chamados 

“códigos de endereçamento postal de alto risco”, tiveram maior risco de infecção por CA-

MRSA. Os autores sugerem que haveria uma rede de transmissão comunitária do patógeno, 

formada por indivíduos com alta prevalência de CA-MRSA constituindo as chamadas áreas 

com “códigos de endereçamento postal de alto risco”, que contribuiria para a disseminação da 

bactéria aos pacientes infectados pelo HIV, na comunidade. Esses indivíduos deveriam ser 

alvo de medidas de prevenção (Popovich et al., 2010). Surtos de infeção por CA-MRSA na 

população encarcerada já haviam sido descritos. Em 2007, Lowy e colaboradores observaram 

uma prevalência de 25,5% e de 10,5% de colonização nasal por S. aureus e MRSA, 

respectivamente, entre prisioneiros de duas penitenciárias estaduais de Nova Iorque (Lowy et 

al., 2007). Em 2008, Diep e colaboradores também observaram, em um período de três anos, 

um aumento na incidência de infecção pelo clone USA-300 de CA-MRSA em oito códigos de 

endereçamento postal contíguos de São Francisco, Califórnia. Nessas áreas geográficas da 

cidade havia maior concentração de homossexuais masculinos e ex-presidiários. Esse fato 

sugeriu aos autores a possibilidade de disseminação desse clone em uma rede comunitária 

específica, com hábitos de comportamento sexual de alto risco (Diep et al., 2008). Em um 
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estudo com homossexuais masculinos infectados pelo HIV, em Los Angeles, Lee e 

colaboradores observaram que hábitos sexuais de alto risco, como o fato de ter mais de dois 

parceiros, frequentar clubes sexuais e saunas públicas, encontrar parceiros sexuais através da 

Internet ou ter um histórico de doenças sexualmente transmissíveis, foram fatores associados 

à infecção de pele e do tecido subcutâneo por CA-MRSA (Lee et al., 2005). 

Alguns fatores relacionados à imunossupressão não são habitualmente quantificados 

na avaliação desses pacientes e poderiam contribuir para um maior risco de colonização e 

infecção por MRSA. Deficiências na atividade das células Th17, um subtipo de células CD4 

têm se associado a quadros de infecções recorrentes por bactérias e fungos. As células Th17 

são predominantemente encontradas na mucosa do trato gastrintestinal e produzem a IL-17, 

que tem papel fundamental na defesa contra bactérias e fungos. Essas células também podem 

secretar citocinas pró-inflamatórias potentes como o fator de necrose tumoral (FNT), IL-1, IL-

2, IL-21 e IL-22. As células Th17 também favorecem a regeneração epitelial através da 

indução da expressão de claudinas, mucina e defensinas essenciais à restauração da 

integridade da mucosa (Klatt & Brenchley, 2010; Peck & Mellins, 2010). Tem sido observada 

uma grave depleção intestinal de células Th17 em pacientes infectados pelo HIV, favorecendo 

a translocação bacteriana e a progressão da doença (d'Ettorre et al., 2014). Se a disfunção na 

atividade das células Th17 poderia explicar o maior risco de colonização e infecção de CA-

MRSA em pacientes infectados pelo HIV, ainda não está definido. A capacidade da TARVC 

em induzir a reconstituição de células Th17 intestinais é controversa. Recentemente, d’Ettorre 

et al, em um estudo longitudinal, demonstraram que a TARVC resultou em um aumento 

significativo dos níveis de células Th17, associado à reconstituição da mucosa e à diminuição 

da translocação bacteriana (d’Ettorre et al., 2014). 

Alguns estudos sugerem a existência de uma associação entre a carga viral elevada 

(Crum-Cianflone et al., 2007; Shet et al., 2009) e o risco de infecção ou colonização por CA-

MRSA. Para alguns autores, o uso de antirretrovirais teria um efeito protetor, reduzindo esse 

risco em pacientes infectados pelo HIV (Hidron et al., 2010; Ramsetty et al., 2010). 

Em resumo, os fatores determinantes de colonização e infecção por CA-MRSA não 

estão completamente definidos e parecem ser multifatoriais, envolvendo a interação de fatores 

relacionados ao patógeno (mecA, PVL, alfa hemolisina), à exposição comunitária e social 

(código de endereçamento postal de risco, situações de aglomeração, comportamentos sexuais 

de alto risco, uso de drogas) e ao hospedeiro (estado imunológico, carga viral, uso de 
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HAART, deficiência de Th17, outras disfunções imunológicas não quantificadas e o uso de 

sulfametoxazol-trimetroprima (SMZ-TMP) (Cole & Popovich, 2013). 

 

No Quadro 2, estão listados os principais trabalhos correlacionando a 

imunodeficiência e outros fatores de risco com a colonização por MRSA, em pacientes 

infectados pelo HIV. 

 

QUADRO 2: PRINCIPAIS TRABALHOS SOBRE A CORRELAÇÃO ENTRE 

IMUNODEFICIÊNCIA E OUTROS FATORES DE RISCO PARA A COLONIZAÇÃO 

POR MRSA EM PACIENTES INFECTADOS PELO HIV 

 

Autores Ano Local Faixa etária Fatores de Risco Imunodeficiência 

como fator de risco 

Villacin et al 2004 Cingapura Adultos Uso de antimicrobiano e 

hospitalização recentes 

Não 

Lee et al 2005 Los 

Angeles 

Adultos Comportamento sexual de 

risco e uso de drogas 

Não 

Mathews et al 2005 San Diego Adultos Comportamento sexual de 

risco, uso de drogas, CD4 

<50 céls/mm
3 
e carga viral 

alta; ausência de SMZ-TMP 

profilático 

Sim 

 

Diep et al 2008 São 

Francisco 

Adultos Ex-presidiários, 

comportamento social de 

risco e residências 

alternativas 

Não 

Padoveze et al 2008 Campinas Adultos CD4<200 cels/mm
3
, uso 

prévio de antimicrobianos 

Sim 

Shet et al 2009 Nova 

Iorque 

Adultos Uso prévio de 

antimicrobianos 

Não 

Srinivasan et al 2009 Tennessee Crianças e 

jovens 

Nenhum Não 

Ramsetty et al 2010 Charleston Adultos CD4<200 céls/mm
3
, ex 

prisioneiros e uso prévio 

antibióticos no último ano 

Sim 

Hidron et al 2011 Atlanta Adultos Comportamento sexual e 

social de risco e uso de 

drogas 

Sim 

Popovich et al 2012 Chicago Adultos Ex-presidiários, 

comportamento social, sexo 

masculino 

Não 

Siberry et al 2012 22 estados 

americanos 

Crianças e 

jovens 

Carga viral elevada, cor 

negra e origem geográfica 

Não 

Peters et al 2013 Atlanta Adultos História prévia de infecção 

por MRSA 

Não 

Popovich et al 2013 Chicago Adultos e 

jovens 

Ex-presidiários, 

comportamento social, 

jovens 

Não 

SMZ-TMP: sulfametoxazol-trimetoprima; CD4: linfócito CD4+; MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina; 
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A prescrição de SMZ-TMP é normalmente utilizada na profilaxia primária e 

secundária da infecção pelo Pneumocystis jiroveci em pacientes infectados pelo HIV com 

imunodeficiência grave, tanto em adultos como em crianças nascidas de mulheres infectadas 

pelo vírus. A ausência de profilaxia com SMZ-TMP nos pacientes com imunodeficiência 

avançada e infectados pelo HIV poderia estar associada a um maior risco de infecção por CA-

MRSA (Mathews et al., 2005). 

 

2.4.2 Fatores determinantes da colonização nasal na população pediátrica infectada pelo 

HIV 

Pouco se sabe sobre a epidemiologia das infecções por MRSA em crianças e 

adolescentes infectados pelo HIV. Tal como ocorre com os pacientes adultos, a população 

pediátrica e de adolescentes apresenta fatores de risco para infecções invasivas por MRSA tais 

como o uso de antimicrobianos β-lactâmicos nos últimos seis meses, a realização de 

procedimentos invasivos nos últimos 12 meses, a exposição a grandes aglomerações, o uso de 

drogas intravenosas, a ausência de profilaxia com SMZ-TMP por mais de quatro meses, a 

ausência de terapia antirretroviral (Mathews et al., 2005; Skiest et al., 2006; Crum-Cianflone 

et al., 2007; Drapeau et al., 2007), a imunodeficiência grave, o uso de cateteres 

intravasculares, as situações que determinam maior contato físico entre crianças e cuidadores 

e os atendimentos em unidades de saúde. A associação entre as baixas taxas de linfócitos T 

CD4+ e o maior risco de infecção por MRSA sugeriu inicialmente que esse risco seria maior 

em situações de imunodeficiência (Crum-Cianflone et al., 2007). No entanto, observou-se em 

outros estudos em adultos que baixas contagens de linfócitos T CD4+ não eram fatores de 

risco consistentes para a infecção por MRSA (Lee et al., 2005; Diep et al., 2008). Ao 

contrário do que ocorre com os adultos, os fatores psicossociais e de comportamento sexual 

são menos comuns na população pediátrica (Siberry et al., 2012). 

Um estudo de coorte prospectivo e multicêntrico, denominado LEGACY 

(Longitudinal Epidemiologic Study to Gain Insight), acompanhando crianças, adolescentes e 

adultos jovens de zero a 24 anos desde novembro de 2005 até junho de 2007 em 22 centros de 

referência em HIV em diferentes estados americanos, foi conduzido para avaliar os fatores de 

risco e a gravidade das infecções por MRSA. Dos 1813 pacientes acompanhados, 14 

evoluíram com infecção por MRSA. Na análise multivariada, foram considerados fatores de 

risco independentes para infecção por MRSA nesse estudo, a carga viral acima de 1000 

cópias/ml, a cor negra e ter como origem o estado americano de Maryland. A 
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imunodeficiência não foi considerada  um fator de risco para a infecção por MRSA (Siberry et 

al., 2012). 

 No Quadro 3 estão relacionados os principais trabalhos sobre a prevalência de 

colonização nasal por S. aureus e MRSA em crianças e adultos infectados pelo HIV, 

identificados na presente revisão de literatura. 

QUADRO 3: PERCENTUAIS DE COLONIZAÇÃO NASAL POR S. AUREUS E  MRSA EM 

CRIANÇAS E EM ADULTOS INFECTADOS PELO HIV EM ACOMPANHAMENTO 

AMBULATORIAL  

 

Autor Ano Local Faixa etária N S. aureus (%) MRSA (%) 

 

Nguyen et al. 1999 EUA Adultos 231 34 8 

Villacian et al. 2004 Ásia Adultos 195 23 3 

Cotton et al. 2008 África 

do Sul 

Crianças 203 20,4 16,3 

D’Avila et al. 2008 Brasil Crianças 31 45,2 3 

Sniravian et al 2008 EUA Crianças e 

jovens 

31 NR 17 

Ramsetty et al. 2010 EUA Adultos 900 0 8 

Siberry et al 2012 EUA Crianças e 

jovens 

1813 NR 11,1 

Popovich et al 2012 EUA Adultos 601 0 9,3 
MSSA – S. aureus sensível à meticilina; MRSA – S. aureus resistente à meticilina; NR – não relatado 

 

 

2.4.3 Importância clínica e epidemiológica da dinâmica de colonização nasal no paciente 

infectado pelo HIV 

Em uma coorte prospectiva de 231 pacientes infectados pelo HIV, Nguyen e 

colaboradores coletaram 1134 suabes nasais em um período de dois anos. Trinta e quatro por 

cento dos indivíduos foram positivos para S. aureus. Destes pacientes, 38% eram portadores 

persistentes e 62% intermitentes. Treze pacientes evoluíram com infecção invasiva incluindo 

bacteriemia, pneumonia, endocardite e infecção de pele e do tecido celular subcutâneo, sendo 

a mortalidade maior nesse grupo. Os fatores associados de forma estatisticamente 

significativa à infecção por S. aureus foram o estado de portador nasal de S. aureus, a 

presença de cateter, as contagens de linfócitos T CD4+ abaixo de 100 células/mm
3
 e a 

neutropenia. O risco de infecção por S. aureus em pacientes infectados pelo HIV com a 

contagem de linfócitos T CD4+ abaixo de 100 células/mm
3
 aumentou em 10%, para cada seis 
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meses de permanência de colonização nasal por esse patógeno. Segundo esses autores, seriam 

fundamentais outros estudos para determinar se a erradicação do estado de portador nasal em 

pacientes infectados pelo HIV com baixas contagens de linfócitos T CD4+ conseguiria 

prevenir a ocorrência de doença invasiva pelo S. aureus (Nguyen al., 1999). 

Em 2008, Padoveze e colaboradores demonstraram que a chance de detecção de 

portadores nasais de S. aureus em pacientes infectados pelo HIV aumentava quando três 

culturas nasais eram realizadas em diferentes períodos de tempo. Se apenas uma única cultura 

fosse coletada, havia o risco da não detecção de mais de 20% de verdadeiros portadores de S. 

aureus, provavelmente por serem portadores intermitentes. Nesse estudo, 39,4% dos 111 

pacientes ambulatoriais infectados pelo HIV eram portadores persistentes, ao passo que 

25,2% apresentavam um padrão intermitente de colonização (Padoveze et al., 2008) 

 

A presença de diferentes características fenotípicas e genotípicas entre cepas distintas 

de S. aureus fazem da investigação clínica e do cultivo laboratorial, apoiado em técnicas de 

biologia molecular, um conjunto de procedimentos cada vez mais importante para o manejo 

clínico precoce e para o controle de disseminação dessa bactéria. 

Dada a gravidade e a disseminação crescente das infecções por CA-MRSA, o Centro 

para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA publicou em 2006 um “Guia de 

Estratégias para o Manejo Clínico das Infecções por MRSA”, indicando, nos casos de 

infecção em pacientes em regiões nas quais a prevalência de CA-MRSA está acima de 10-

15%, a cobertura terapêutica empírica inicial para CA-MRSA (Gorwitz et al., 2006). 

Os profissionais de saúde devem estar capacitados para reconhecer, ao avaliar e tratar 

as infecções por CA-MRSA, os fatores de risco associados à colonização ou infecção por este 

patógeno, sabendo que nem sempre esses fatores estarão presentes. É fundamental conhecer a 

prevalência de colonização por CA-MRSA e estabelecer o mapeamento epidemiológico, com 

o isolamento e a tipagem molecular dos principais clones regionais. Isso tornaria possível o  

manuseio terapêutico adequado e a instituição precoce de medidas de prevenção na população 

infectada pelo HIV. 
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2.5 MÉTODOS MOLECULARES UTILIZADOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS MSSA 

e MRSA 

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

incluindo eletroforese em gel de campo pulsado (Pulsed-field gel electrophoresis, PFGE), 

tipagem por sequenciamento multilocus (Multilocus Sequence Typing, MLST) (Enright et al., 

2000) e tipagem dos SCCmec (Oliveira et al., 2002; Zhang et al., 2005; Ghaznavi et al., 

2010). 

Esses métodos têm auxiliado os pesquisadores no mapeamento epidemiológico e no 

entendimento dos mecanismos de propagação dos clones de MRSA no mundo (Donnio et al., 

2007; Deurenberg et al.,2009). 

O método de MLST tem como base a análise das sequências de fragmentos internos, 

com cerca de 450 pares de bases, de sete genes constitutivos do S. aureus. Para cada um 

desses loci genéticos, há mais ou menos uma centena de variantes, geralmente decorrentes de 

polimorfismos de um único nucleotídeo. Cada variante (denominada alelo) recebe um código 

numérico, através do qual pode ser identificada ou comparada, em bancos de dados existentes 

na Internet. A presença, nos sete loci, de determinada combinação de alelos, define o tipo 

sequencial da amostra, cuja notação é feita pelas letras ST (sequence type) seguidas de um 

número. As amostras com o mesmo tipo sequencial, isto é, com sequências idênticas em todos 

os sete loci, são consideradas como pertencentes a um mesmo clone. Os ST que diferem em 

menos que três alelos são considerados como intimamente relacionados, e agrupados, com a 

ajuda de softwares, em um complexo clonal (CC). O método possui, portanto, nomenclatura 

padronizada e é de fácil portabilidade. Seu custo, porém, é elevado e seu poder 

discriminatório é pequeno (Chambers & DeLeo, 2009; Stefani et al., 2012). 

O método de tipagem conhecido internacionalmente como Spa-typing tem como base 

a análise de um único locus gênico, a região variável X do gene que codifica a proteína A 

estafilocócica (Spa), onde existem certas sequências repetidas em tandem (Shopsin et al., 

1999). No Spa-typing, são levadas em consideração tanto o número de sequências repetidas, 

como as mutações nelas presentes. As sequências têm em geral 24 pares de bases. Cada nova 

sequência conhecida recebe um código numérico (1, 2, etc.) ou alfabético (A, B, C, etc.) que 

permite o registro e a comparação entre as diversas sequências descritas em diferentes partes 

do mundo, inseridas em bases de dados digitais (como, por ex., 

http://www.spaserver.ridom.de). O tipo Spa é deduzido das sequências contidas no locus, do 
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padrão específico com que elas se repetem e do número de repetições. Um determinado tipo 

Spa pode ser expresso “por extenso”, pela enumeração das sequências que o compõem (p. ex., 

26-23-17-34-17-20-17-12-17-16, ou, o que é a mesma coisa, TJMBMDMGMK), ou por um 

outro código numérico a ele atribuído (p.ex., t002). A comparação dos códigos “por extenso” 

pode ser usada para determinar a possível relação entre duas amostras diferentes de S. aureus. 

Essa técnica tornou-se a mais popular por apresentar um alto rendimento e completa 

reprodutibilidade, permitindo designar o tipo clonal encontrado utilizando uma ferramenta 

oferecida na Internet e proceder a sua comparação com um banco de dados mundial. No 

entanto, esta técnica também tem limitações, incluindo a necessidade de empregar, em 

algumas circunstâncias, testes adicionais para assegurar a confiança da tipagem de certas 

linhagens como ST1, ST8 e ST80 (Struelens  et al., 2009; Stefani et al., 2012). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

• Determinar a frequência de colonização nasal por S. aureus e MRSA em crianças, 

adolescentes e adultos jovens infectados pelo HIV. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Avaliar os possíveis fatores associados à colonização nasal por MRSA. 

• Analisar o padrão (intermitente ou persistente) da colonização nasal por MRSA no 

decorrer dos 12 meses de participação no estudo. 

• Determinar o perfil genotípico das cepas isoladas de MRSA correlacionando com 

o padrão de colonização. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo observacional e longitudinal.  

 

4.2 LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO  

O presente estudo foi realizado em dois hospitais públicos de referência para o 

atendimento a pacientes infectados pelo HIV: o Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense (HUAP-UFF), em Niterói e o Hospital Federal dos 

Servidores do Estado (HFSE), no Rio de Janeiro. 

Os testes moleculares (fenotípicos e genotípicos) foram realizados no Laboratório de 

Epidemiologia Molecular e Biotecnologia da Universidade Federal Fluminense – Laboratório 

Universitário Rodolfo Albino (LURA). 

O HUAP-UFF é um hospital universitário vinculado à Universidade Federal 

Fluminense, atuando nas áreas de ensino, pesquisa e assistência à população de Niterói e 

municípios vizinhos. A assistência aos pacientes portadores de HIV/sida no HUAP é realizada 

através do atendimento ambulatorial e de emergência, e da internação hospitalar de crianças, 

adolescentes e adultos. Os exames laboratoriais são realizados no próprio hospital, com 

exceção da quantificação da carga viral e da contagem de linfócitos T CD4+, que são 

realizadas no laboratório de referência do Município de Niterói, o Laboratório Miguelote 

Viana. O Ambulatório de Sida Pediátrica do HUAP iniciou suas atividades em 1995 e 

congrega uma equipe multiprofissional, sendo referência para o atendimento de crianças, 

adolescentes e adultos jovens de Niterói e municípios vizinhos que não dispõem de 

atendimento especializado. A partir de 2001 foi criada a Coordenação da Aids do HUAP.  
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O HFSE é um hospital terciário, da rede pública federal, do Ministério da Saúde. O 

atendimento a crianças, adolescentes e adultos jovens expostos e infectados pelo HIV é 

realizado no Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias e foi implantado em 1997. 

Atualmente, o serviço é um centro internacional de pesquisa clínica. Recebe crianças e 

adolescentes referidos de outras unidades municipais e estaduais. 

Ambos os hospitais são centros de referência regional em aids. Sua escolha se justifica 

pelo atendimento a grande número de pacientes encaminhados de vários municípios da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, incluindo São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Silva Jardim, Rio 

Bonito, Araruama, Cabo Frio, Saquarema, Mesquita, Nilópolis e Caxias. 

A população participante do estudo é constituída de crianças, adolescentes e adultos 

jovens infectados pelo HIV atendidos no Ambulatório de Sida Pediátrica do HUAP-UFF e no 

Ambulatório do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HFSE. 

 

4.3 PERÍODO DO ESTUDO 

O período de inclusão no projeto estendeu-se de fevereiro a agosto de 2012, com a 

coleta de dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais por meio da aplicação de um 

questionário inicial, nas unidades participantes do estudo. Os pacientes foram acompanhados 

com a aplicação de questionários epidemiológicos e clínicos e com a coleta de suabes nasais a 

cada três meses, por um período de um ano. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

Os pacientes e/ou seus responsáveis legais foram orientados a responder um 

questionário para a pesquisa de dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais associados 

com risco de colonização por CA-MRSA (Apêndice 3), antes da coleta do material para a 

pesquisa. 

As crianças, os adolescentes e os adultos jovens participantes do estudo foram 

classificados em relação à infecção pelo HIV de acordo com os critérios do CDC - Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC, 1994). A coleta de sangue para a contagem dos 

linfócitos T CD4+
 
e a quantificação da carga viral do HIV obedeceu às normas recomendadas 

pelo Ministério da Saúde, com duas a três coletas/ano, dependendo das condições clínicas do 

paciente. 
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Os pacientes foram acompanhados a cada três meses (com variações de ± 1,5 mês) por 

um período de 12 meses. No seguimento trimestral foram preenchidos questionários, e 

identificadas as eventuais intercorrências clínicas no intervalo entre as consultas (Apêndice 

3). Nestas mesmas ocasiões, foram obtidas secreções nasais para cultura de cada paciente pela 

rotação suave de um suabe estéril umidificado no vestíbulo anterior das duas narinas. Os 

suabes de acompanhamento foram, portanto, obtidos a cada três meses (com variações de ±  

1,5 mês). 

 

 

 

4.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO ESTUDO 

 

● Idade de zero a 24 anos, segundo a padronização de faixa etária preconizada pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13/07/1990)*. Foi utilizada a faixa etária de 

zero a 24 anos por ser a faixa etária atendida no Ambulatório de Aids Pediátrica do HUAP-

UFF e no Ambulatório do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HFSE. 

● Infecção pelo vírus HIV confirmada conforme o protocolo do Ministério da 

Saúde (Ministério da Saúde, 2009)**. 

● Atendimento em hospital público participante do estudo. 

● Possibilidade de participar do estudo por um período de 12 meses. 

 

* Padronização de faixa etária preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8.069 de 13/07/1990): 

- crianças: zero a 12 anos; adolescentes: 12 a 18 anos; adultos jovens: 18 a 24 anos.  
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 ** Critérios de definição da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes: 

- Crianças com idade menor ou igual a 18 meses: 

As crianças menores de 18 meses são consideradas infectadas pelo HIV quando 

apresentam resultado positivo em duas amostras de sangue coletadas em momentos 

diferentes e testadas pelos seguintes métodos: 

1. Quantificação de RNA viral plasmático (PCR-RNA ou carga viral); 

2. Detecção do DNA proviral; 

 

 

Estes testes foram geralmente realizados após duas semanas de vida. 

- Pacientes maiores de 18 meses: 

Os pacientes com idade maior que 18 meses foram considerados infectados quando 

houve positividade em um teste de triagem para detecção de anticorpos anti-HIV (ELISA, 

EIA, MEIA, ensaio imunoenzimático por quimioluminescência) em duas amostras de 

sangue colhidas em momentos diferentes, e em pelo menos um teste confirmatório 

(imunofluorescência indireta, imunoblot, Western-blot e testes de amplificação de ácidos 

nucleicos/carga viral, como as técnicas de NASBA, bDNA e PCR), conforme rotina do 

Ministério da Saúde. 

 

4.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO NO ESTUDO 

• Impossibilidade de realizar pelo menos 3 coletas de secreção nasal. 

• Uso de antimicrobianos tópicos ou sistêmicos no momento da inclusão. 

 

4.7 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA 

A coleta foi realizada através da rotação suave de um suabe estéril umidificado, 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), semeados em meio líquido enriquecido 

e em ágar manitol salgado e incubados a 37C por 24 horas. Os procedimentos de análises 

fenotípicas e genotípicas foram realizados nesse local. 
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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 

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

depois de resfriada e distribuída em placas de Petri descartáveis e 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), 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, seguindo a determinação da norma global consensual do CLSI 

(CLSI, 2011). 

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 positivo e negativo 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 e Triton X100 a 1,2% autoclavado a 121ºC por 15 minutos, contendo também 3,6 μl de 

lisostafina, em uma concentração de 10 mg/ml, e 36 μl de lisozima, numa concentração de 50 
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mg/ml. Em seguida, a preparação foi misturada por meio de um vórtex e incubada por 60 

minutos a 56ºC. Em seguida, foi adicionado 2 μl de RNase, em uma concentração de 10 

mg/ml, sendo a preparação 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 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 QIA amp
®
 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 

QIA amp
®
 a um tubo coletor limpo, também fornecido com o kit e descartou-se o tubo coletor 

contendo o filtrado. A primeira lavagem foi feita com 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 QIA amp
®
 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 soroalbumina bovina (BSA, Bovine Serum 

Albumin); 2 μl de desoxinucleotídios trifosfato (DNTPs); 0,25 μl de cada iniciador MecA P4 e 

MecA P7 (Quadro 1); 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) e, Staphylococcus aureus WB45 (SCCmecIV e PVL-positivo). 



53 

4.10 DETERMINAÇÃO DO TIPO ESTRUTURAL DO CASSETE CROMOSSÔMICO 

ESTAFILOCÓCICO mec 

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). 

A combinação das bandas amplificadas pelo esquema multiplex definiram o tipo de 

SCCmec, conforme descrito por Oliveira & Lencastre (Oliveira et al.,2002). 

 

4.11 CARACTERIZAÇÃO CLONAL POR MULTILOCUS SEQUENCE TYPING (MLST) 

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 e condições descritos no Quadro 4. 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. À mistura da reação de sequenciamento (5X concentrada) foram adicionados 3,5 

l de tampão, 1,0 l do Big Dye e 3,2 pmol de apenas um dos iniciadores (“forward” ou 

“reverse”), completando 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 em etanol absoluto, centrifugados por 

20 minutos à velocidade máxima, lavados com 250 L de etanol 70%, e novamente 

centrifugados por mais 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 
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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, 

Wisconsin, USA) (Enright et al., 2000). As sequências foram encaminhadas ao banco de 

dados de MLST (no “site” http://saureus.mlst.net) para determinação dos alelos e do perfil de 

combinação alélica, para definir o “sequence type”, ou ST, de cada amostra. As sequências 

dos novos alelos encontrados foram depositadas no banco de dados de MLST e no GenBank, 

que pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 

www.ncbi.nlm.nhi.org/Genbank/index/html. 

 

QUADRO 4: GENES CONSTITUTIVOS AVALIADOS NAS ANÁLISES POR MLST, 

UTILIZADAS EM  S. AUREUS   

pb - pares de base; 1ArcC - Carbamato quinase; AroE - Chiquimato desidrogenase; GlpF - Glicerol quinase; Gmk - Guanilato quinase; Pta - 
Fosfato acetil transferase; Pta - Fosfato acetil transferase; Pta - Fosfato acetil transferase; Tpi - Triosefosfato isomerase; YqiL - Acetil-CoA 

acetil. 

 

Locus
1
 Iniciadores (5’-3’)

2
 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 

http://www.ncbi.nlm.nhi.org/Genbank/index/html
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4.12 CARACTERIZAÇÃO CLONAL POR SEQUENCIAMENTO DA PROTEÍNA A (Spa-

typing) 

 

A amplificação da região SSR do gene spa foi realizada com adição de 1 µl de uma 

diluição de DNA genômico a 1:200 e 24 µl de água, obtendo 25 µl de produto reacional 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 25 mM de KCL. Um controle negativo (água miliQ) e 

um controle positivo (obtido da coleção de S. aureus do laboratório) foram 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 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 20 µl, 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). 

 

4.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Trata-se de uma amostra de conveniência. 

 Na análise bivariada, foram usados o qui quadrado e o teste exato de Fisher para 

determinar a relação entre as variáveis categóricas com a colonização por MRSA. 

 Os resultados foram apresentados em odds ratios (OR) com intervalos de confiança de 

95% para o OR. O nível de significância estatística foi fixado em 0,05. 
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 As variáveis com valor de P > 0,2 foram consideradas para ajustar o modelo de 

regressão logistica. 

 A entrada e a análise dos dados foram realizadas no pacote estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Science) versão 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) e no SAS University 

Edition (SAS Institute INC, Cary, NC). 
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5  CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

 A participação na pesquisa foi oferecida ao responsável pela criança ou adolescente e 

ao próprio jovem de 18 a 24 anos, antes de qualquer procedimento de estudo. 

 Foi realizada a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE, Apêndice 

1) para o responsável legal da criança ou para o adolescente com o esclarecimento de dúvidas,  

a obtenção da concordância com a participação no estudo e a assinatura do TCLE, em duas 

vias. O responsável legal pela criança ou adolescente, assim como o próprio jovem de 18 a 24 

anos, levaram consigo uma via do TCLE, tendo sido a outra via arquivada pela equipe do 

estudo. 

 As crianças infectadas pelo HIV com idade entre sete e 18 anos que já tinham 

conhecimento do seu diagnóstico assinaram o termo de assentimento (Apêndice 2) e levaram 

consigo uma via, sendo a outra arquivada no serviço. 

O procedimento de coleta do suabe nasal foi previamente explicado ao responsável 

legal pela criança ou adolescente e ao jovem de 18 a 24 anos, antes da realização do mesmo. 

Com o objetivo de assegurar a confidencialidade dos dados, todos os TCLE, os 

questionários e os arquivos eletrônicos foram mantidos trancados quando não estavam sendo 

utilizados 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 HUAP-UFF 

(CAAE: 0095.0258-11 em 12 de agosto de 2011 (Anexo 1) e pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa do Hospital Federal dos Servidores do Estado – HSE-RJ (PROTOCOLO 000.456) 

em 21 de novembro de 2011 (Anexo 2). 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISE DA COLONIZAÇÃO NASAL POR MSSA E MRSA 

 

6.1.1 Características gerais da amostra estudada 

Na ocasião da realização do presente estudo, o número total de pacientes matriculados 

no Ambulatório de Seguimento de Aids era de 196 no HFSE e de 42 no HUAP. No período 

de fevereiro a agosto de 2012 foram incluídos 100 pacientes do HFSE e 23 do HUAP, 

totalizando 123 pacientes. O restante dos pacientes não pode ser incluído por não atender aos 

critérios de inclusão, tais como a possibilidade de participar do estudo por 12 meses, não se 

fazerem acompanhar pelo responsável legal ou não se encontrarem mais em seguimento nos 

referidos ambulatórios, no período de inclusão desse estudo. Dos 123 pacientes incluídos, seis 

foram excluídos da análise estatística por terem coletado menos de três suabes nasais durante 

o período de participação na pesquisa. Dentre os pacientes excluídos, um paciente evoluiu 

para o óbito por pneumonia e outro mudou de estado, inviabilizando a coleta dos três suabes 

nasais. Obteve-se assim o número elegível final de 117 pacientes. A figura 1 demonstra o 

fluxograma de atendimento dos pacientes nos Ambulatórios de Sida do HFSE e no HUAP e a 

seleção dos 117 participantes deste estudo. 
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FIGURA 1: FLUXOGRAMA DO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NOS 

AMBULATÓRIOS DE AIDS DO HFSE E DO HUAP 

 

 

 

Crianças, adolescentes e adultos jovens infectados pelo HIV 

que aceitaram participar do estudo: 

HFSE=100/HUAP=23 

    

Excluídos =6 (realizaram menos de 3 de suabes nasais 

durante o período do estudo) 

 

Pacientes elegíveis =117 

 

Sessenta e nove dos 117 (59%) pacientes eram do sexo feminino. A média de idade foi 

de 12,5 anos (desvio padrão ± 6,9). Noventa e quatro dos 117 pacientes (80,3%) eram não 

brancos e 18 dos 117 (15,4 %) haviam feito uso de antimicrobianos β-lactâmicos nos últimos 

30 dias antes da admissão no estudo. Nenhum dos 117 pacientes estudados relatou o uso de 

antimicrobianos tópicos no momento da realização das coletas ou nos últimos 30 dias. A 

quase totalidade dos pacientes, (113/117 ou 96,6%) não havia sido internada nos 12 meses 

anteriores à inclusão no estudo. Dezenove dos 117 pacientes (16,2%) estavam em uso de 

SMZ-TMP profilático. A grande maioria (111/117 ou 94,9%) tinha como hábito pessoal o 

compartilhamento de fômites (toalhas, sabonete e meias) com os demais membros da família. 

Sessenta e seis dos 117 pacientes (56,4%) foram classificados em relação ao HIV como 

categoria C e/ou 3, segundo a classificação do CDC, 1994 (CDC, 1994). Todos os pacientes 

faziam de uso de TARVC na ocasião da primeira visita do estudo, sendo que 87/117 pacientes 

(74,3%) estavam em uso de TARVC com inibidor de protease (TARVC com IP). A principal 

via de transmissão do HIV foi a vertical, em 86,3% (101/117) dos indivíduos. Em relação às 

condições socioeconômicas, a renda familiar média foi de 1,2 salários/família (DP ± 1). No 

perfil laboratorial inicial desses pacientes, encontramos que 60,7% (71/117) tinham níveis 

percentuais de linfócitos T CD4+ maior ou igual a 25%, sendo o percentual médio de 26% 

(DP ± 10,7). Setenta e cinco dos 117 pacientes (64,1%) apresentavam carga viral indetectável 

(<50 cópias/ml), sendo o log médio de 3,359 (DP ±1). No momento da inclusão no estudo, o 

Crianças, adolescentes e adultos jovens infectados pelo HIV 

matriculados no Ambulatório de Aids em fevereiro de 2012: 

HFSE=196 / HUAP=42 
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tempo médio de acompanhamento ambulatorial desses pacientes era de 5,2 anos (DP ± 4,3) e 

o de uso de TARVC de 5,8 anos (DP ± 4,3). 

A Tabela 1 resume as características gerais da amostra estudada. Na Tabela 2, 

encontram-se as características relacionadas à infecção pelo HIV e à colonização pelo S. 

aureus. 

 

TABELA 1: CARACTERÍSTICAS GERAIS DA AMOSTRA ESTUDADA NO MOMENTO 

DA INCLUSÃO DOS 117 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Característica  N % 

Gênero    

 Masculino 48 41 

 Feminino 69 59 

Cor    

 Negra 39 33,3 

 Branca 23 19,7 

 Parda 55 47 

Faixa etária    

 1 a 5 anos 30 25,6 

 6 a 12 anos 27 23,1 

 ≥ 13 anos 60 51,3 

β-lactâmico nos últimos 30 

dias 

   

 Sim 18 15,4 

 Não 99 84,6 

Hospitalização nos últimos 

12 meses 

   

 Sim 4 3,4 

 Não 113 96,6 

Compartilhamento de 

fômites 

   

 Sim 111 94,9 

 Não 6 5,1 

Número de coabitantes no 

domicílio (≥ 5 coabitantes) 

   

 Sim 56 47,9 

 Não 61 52,1 

 



62 

TABELA 2: CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E LABORATORIAIS RELACIONADAS 

AO HIV NO MOMENTO DA INCLUSÃO DOS 117 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Característica  N % 

SMZ-TMP profilático    

 Sim 19 16,2 

 Não 98 83,8 

Aids (CDC 1994, C e/ou 3) 

oue/ou3) 

   

 Sim 66 56,4 

 Não 51 43,6 

Via de transmissão do 

HIBHIV 

   

HIV Vertical 101 86,3 

 Sexual 14 12 

 Desconhecida 2 1,7 

TARVC    

 TARVC com IP 87 74,3 

 TARVC sem IP 30 25,7 

LINFÓCITO CD4 (%)    

 < 15% 20 17,1 

 15-24% 26 22,2 

 ≥ 25% 71 60,7 

Carga viral     

 Indetectável (<50cópias/ml) 

cópias/mL cópias/mL) 

75 64,1 

 Detectável 42 35,9 

SMZ-TMP: sulfametoxazol-trimetoprima; aids: síndrome da imunodeficiência adquirida; TARVC: terapia antirretroviral 

combinada; IP: inibidor de protease. 
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6.1.2 Padrão de colonização por S. aureus 

Foram coletados 530 suabes nasais durante o período do estudo, com uma média de 

4,5 coletas por paciente. Noventa e oito dos 117 indivíduos (83,8%) mostraram-se 

colonizados por S. aureus em algum momento do estudo. Sessenta e seis dos 117 pacientes 

(56,4%) estavam colonizados por MSSA e 32/117 (27,4%) por MRSA – para esse cálculo 

foram considerados apenas uma vez, os pacientes que tiveram pelo menos uma detecção de 

MRSA no período do estudo. Dezenove pacientes (16,2%) não apresentaram colonização por 

S. aureus em nenhum momento do estudo. Durante o período do estudo, obteve-se 57/530 

(10,7%) amostras positivas para MRSA. 

 

6.1.3 Isolamento de MRSA nas culturas seriadas 

O MRSA foi isolado em 57 amostras dos 32 pacientes colonizados por MRSA. Nas 

primeiras três coletas foi possível obter em cada coleta, amostras de todos os 117 participantes 

do estudo, com o isolamento de MRSA em 15/117 (12,8%), 14/117 (12%) e 13/117 (11,1%) 

das amostras obtidas, respectivamente, nas coletas 1,2 e 3. Na coleta 4, foram captadas apenas 

106 amostras com o isolamento de MRSA em 11/106 (10,4%) amostras. Na coleta 5, foram 

obtidas 73 amostras com o isolamento de MRSA em 4/73 (5,5%) das amostras. Na figura 2 

estão relacionadas as coletas e o isolamento de MRSA e MSSA em cada uma delas. 

 

FIGURA 2: ISOLAMENTO DE MRSA E MSSA NAS COLETAS SERIADAS, NA 

AMOSTRA ESTUDADA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013, 

NO HFSE E NO HUAP 

      N= 117 pacientes 

                              530 amostras= 4,5 coletas/paciente  

 

Coleta 1  (n=117) 

MRSA=15(12,8%) 

MSSA=50(42,7%) 

 

Coleta 2   (n=117)  

MRSA=14 (12%) 

MSSA=47 (40,1%)              

 

Coleta 3  (n=117) 

MRSA=13(11,1%) 

MSSA=41 (35%)                  

 

Coleta 4   (n=106) 

MRSA=11(10,4%) 

MSSA=43(40,5%) 

 

Coleta 5   (n=73) 

MRSA=4 (5,5%) 

MSSA=43(58,9%)              

MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina; MSSA; Staphylococcus aureus sensível à meticilina; 
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O percentual de detecção de MRSA manteve-se em um plateau nas primeiras quatro 

coletas, variando de 10,4% a 12,8%. Na quinta coleta houve uma redução considerável no 

percentual de detecção de MRSA (4/73 =5,5%). Não houve diferenças sazonais no momento 

da obtenção de suabes na quinta coleta em comparação com as coletas anteriores. 

Observou-se, considerando o número de culturas positivas para MRSA em relação ao 

número de coletas realizadas no mês, que os dois meses com maior percentual de isolamento 

de MRSA, no período estudado foram os meses de dezembro de 2012 (20,5%) e julho de 

2013 (18,8%), conforme ilustra o gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1: PERCENTUAL DE POSITIVIDADE DE CULTURAS PARA MRSA EM 

RELAÇÃO AO NÚMERO DE COLETAS REALIZADAS NO MÊS, NO PERÍODO DE 

FEVEREIRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013 

 

 

 

 

         

A frequência média de colonização por MRSA/coleta foi de 10,4% (5,5-12,8%). 

Observamos que na primeira coleta, o MRSA foi isolado em 15/117 (12,8%) pacientes. Nas 

coletas subsequentes, este patógeno foi isolado em indivíduos que, nas coletas anteriores, não 

tinham sido positivos para MRSA. Isto ocorreu na segunda coleta em 8/14 (57,1%) indivíduos 

positivos; na terceira coleta, em 4/13 (30,7%); na quarta coleta, em 3/11 (27,3%); e na quinta 

coleta em 2/4 (50%). A tabela 3 ilustra a detecção de portadores de MRSA nas coletas 

seriadas. 
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TABELA 3: DETECÇÃO DOS 32 PORTADORES NASAIS DE MRSA DENTRE OS 117 

PARTICIPANTES DO ESTUDO, EM COLETAS SERIADAS: NÚMERO DE COLETAS 

REALIZADAS E NÚMERO DE CULTURAS POSITIVAS PARA MRSA 

 

MRSA Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 Coleta 5 

Número de coletas Número  culturas 

positivas 

P1004           
3 2 

P1005           
5 1 

P1007           
5 1 

P1008           
5 1 

P1010           
5 1 

P1016           
5 5 

P1019           
4 1 

P1020           
3 1 

P1023           
5 1 

P1034           
5 2 

P1036           
5 1 

P1037           
5 5 

P1042           
5 3 

P1052        
4 3 

P1054      
4 1 

P1067           
5 1 

P1069           
4 1 

P1071           
5 1 

P1072           
5 1 

P1073           
4 1 

P1074           
5 3 

P1075           
5 2 

P1079           
5 3 

P1081           
5 1 

P1084      
5 3 

P1085           
5 1 

P1095           
5 2 

P1099           
4 1 

P1103           
3 2 

P1104           
3 1 

P2017       
 

  
4 1 

P2023           
5 3 

Em cinza: cultura positiva para MRSA; MRSA – S. aureus resistente à meticilina;  
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6.1.4 Padrão de colonização por MRSA  

Dos 32 pacientes nos quais o MRSA foi isolado, 19/32 (59,4%) apresentaram um 

padrão de colonização intermitente e 13/32 (40,6%) um padrão de colonização persistente. Os 

dois pacientes (P1016 e P1037) classificados como C3 (CDC 1994) que apresentaram cinco 

culturas positivas evoluíram de forma clínica diversa: o paciente P1016, manteve-se estável, 

com percentual de linfócitos T CD4+ sempre acima de 25% e carga viral indetectável, não 

apresentando intercorrências infecciosas. O paciente P1037 evoluiu sempre de forma grave 

durante o período de seguimento, com imunodeficiência acentuada e internações clínicas 

prolongadas, motivadas pela presença de múltiplos abscessos cutâneos, celulite extensa e 

bacteriemia. 

 

6.1.5 Análise da associação entre os fatores de risco e a colonização por MRSA 

Na análise da associação entre os fatores de risco e a colonização por MRSA, 

observou-se que a única variável com associação significativa com a colonização por MRSA 

foi o número de coabitantes no domicílio, considerando-se estatisticamente significativa a 

associação com a presença de cinco ou mais pessoas numa mesma residência (p=0,018). Não 

houve associação entre as características relacionadas ao HIV e a colonização por MRSA 

(Tabelas 4 e 5). 
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TABELA 4: ANÁLISE BIVARIADA DE ASSOCIAÇÃO ENTRE FATORES DE RISCO E 

COLONIZAÇÃO POR MRSA NA AMOSTRA ESTUDADA DE 117 PARTICIPANTES, 

NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013. 

Característica  Não colonizado por 

MRSA (N=85) 

 

 Colonizado por 

MRSA (N=32) 

P 

  N % N %  

Gênero       

 Masculino 38 44,7 10 31,2 0,187 

 Feminino 47 55,3 22 68,8  

Cor       

 Negra 30 35,3 9 28,1 0,759 

 Branca 16 18,8 7 21,9  

 Parda 39 45,9 16 50  

Idade       

 < 1 ano 2 2,3 0 0 0,738 

 1 a 5 anos 19 22,4 9 28,1  

 6 a 12 anos 18 21,1 9 28,1  

 ≥ 13 anos 46 54,2 14 43,8  

β-lactâmico nos últimos 

30 dias 
      

 Sim 24 28,2 8 25 0,726 

 Não 61 71,8 24 75  

Hospitalização nos 

últimos 12 meses 
      

 Sim 4 4,7 0 0 0,574 

 Não 81 95,3 32 100,0  

Compartilhamento de 

fômites 
      

 Sim 80 94,1 31 96,8 0,547 

 Não 5 5,9 1 3,2  

Número de coabitantes 

por domicílio (≥ 5 

pessoas/residência)  

     

 Sim 35 41,2 21 65,6 0,018 

 Não 50 58,8 11 34,4  
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TABELA 5: ANÁLISE BIVARIADA DE ASSOCIAÇÃO ENTRE AS 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E LABORATORIAIS RELACIONADAS AO HIV E A 

COLONIZAÇÃO POR MRSA NA AMOSTRA ESTUDADA DE 117 PARTICIPANTES, 

NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A AGOSTO DE 2013. 

 

SMX-TMP-sulfametoxazol- trimetoprima; TARVC: terapia antirretroviral combinada; TARVC C/IP- terapia antirretroviral combinada com 

inibidor de protease; TARVC S/IP- terapia antirretroviral combinada sem inibidor de protease; CDC – Center for Disease Control and 

Prevention. 

 

 

 

 

Característica 

 

            Não colonizado por MRSA 

(N=85) 

 ( 

  

 

 

(N 

    Colonizado por MRSA 

(N=32 

P 

                    (N=85) (N=32)  

      N    % N         %  

SMZ-TMP profilático       

 Sim 12 14,1 7 21,9 0,311 

 Não 73 85,9 25 78,1  

Aids (CDC 1994 C  ou 3)       

 Sim 47 55,3 19 59,4 0,692 

 Não 38 44,7 13 40,6  

Via de transmissão do HIV       

 Vertical 73 85,9 28 87,5 0,820 

 Sexual 12 14,1 4 12,5  

TARVC       

 TARVC C/IP 63 74,1 24 75 0,922 

 TARVC S/IP 22 25,9 8 25  

LINFÓCITO T CD4+ (%)       

 < 15% 14 16,5 6 18,8 0,574 

 15-24% 21 24,7 5 15,6  

 ≥ 25% 50 58,8 21 65,6  

Carga viral        

 Indetectável 

 (<50cópias/ml) 

 

(<50cópias/m

L) cópias/mL) 

54 63,5 21 65,6 0,833 

 Detectável (≥50 

cópias/ml) 
31 36,5 11 34,4 
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6.1.5 Análise de associação entre fatores de risco e padrão de colonização por MRSA  

Na análise de associação entre os fatores de risco e a colonização nasal persistente ou 

intermitente por MRSA, observou-se uma associação significativa entre o número de 

coabitantes, com cinco ou mais pessoas por residência, e a colonização persistente (p=0,037) 

(Tabela 6). Por outro lado, não se encontrou associação entre as características relacionadas 

ao HIV e o padrão de colonização nasal por MRSA (Tabela 7). 

No seguimento desses pacientes durante um ano, observou-se que o perfil imunológico 

desfavorável (percentual de linfócitos T CD4+ < 25% ou em declínio), encontrado em cinco e 

em quatro pacientes com colonização nasal intermitente e persistente, respectivamente, não se 

associou de forma estatisticamente significativa com outras variáveis.  O perfil imunológico 

favorável (percentual de linfócitos T CD4+ ≥25% ou em ascensão) foi equivalente em ambos 

os grupos (p=0,560). 

A análise do perfil virológico no período de acompanhamento desses pacientes 

mostrou que tanto o perfil virológico desfavorável (carga viral ≥1 log ou em ascensão) como o 

favorável (carga viral indetectável, <1 log ou em decréscimo) não se associaram 

estatisticamente com o padrão de colonização nasal por MRSA (p= 0,463). 
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TABELA 6: ANÁLISE BIVARIADA DE ASSOCIAÇÃO ENTRE OS FATORES DE 

RISCO E O PADRÃO DE COLONIZAÇÃO POR MRSA NA AMOSTRA DE 32 

PACIENTES COLONIZADOS POR MRSA 

Característica 

Colonização intermitente 

(N=19) 
Colonização persistente (N=13) 

P 

N % N % 

Gênero       

 Masculino 5 26,3 5 38,5 0,699 

 Feminino 14 73,7 8 61,5  

Cor       

 Negra 6 31,7 3 23,0 0,354 

 Branca 2 10,5 5 38,5  

 Parda 11 57,8 5 38,5  

Faixa etária       

 < 1 ano 0 0 0 0 0,587 

 1 a 5 anos 7 36,8 2 15,4  

 6 a 12 anos 5 26,4 4 30,8  

 ≥ 13 anos 7 36,8 7 53,8  

β-lactâmico nos últimos 

30 dias 
      

 Sim 5 26,3 3 23,1 0,715 

 Não 14 73,7 10 76,9  

Compartilhamento de 

fômites 
      

 Sim 19 100,0 12 92,3 0,522 

 Não 0 0 1 7,7  

Número de coabitantes 

por domicílio (≥ 5 pessoas/ 

residência) 

 

 

 

 resid) 

 

     

 Sim 11 57,9 10 76,9 0,037 

 Não 8       42,1 3 23,1  

 

 



71 

TABELA 7: ANÁLISE BIVARIADA DE ASSOCIAÇÃO ENTRE AS 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E LABORATORIAIS RELACIONADAS AO HIV E O 

PADRÃO DE COLONIZAÇÃO POR MRSA NA AMOSTRA DE 32 PACIENTES 

COLONIZADOS POR MRSA. 

 

Característica 

Colonização 

intermitente (N=19) 

 

Colonização persistente 

(N=13) 

P 

N % N % 

SMZ-TMP profilático       

 Sim 4 21,1 3 23,1 0,591 

 Não 15 78,9 10 76,9  

Aids (CDC 1994 C e/ou 3)       

 Sim 12 63,2 7 53,9 0,807 

 Não 7 36,8 6 46,1  

Via de transmissão do HIV       

 Vertical 16 84,2 12 92,3 0,939 

 Sexual 3 15,7 1 7,7  

 Desconhecida 0 0 0 0  

TARVC       

 TARVC C/IP 13 68,4 11 84,6 0,832 

 TARVC S/IP 

 

6 31,6 2 15,4  

LINFÓCITO T CD4+(%) 

(%) 

      

 < 15% 2 10,5 4 30,8 0,318 

 15-24% 2 10,5 3 23,1  

 ≥ 25% 15 79,0 6 46,1  

CARGA VIRAL        

 Indetectável (<50 cópias/ml) 

cópias/mL) 

11 57,9 10 76,9 0,450 

 Detectável (≥50 cópisa/mL) 8 42,1 3 23,1  

 SMZ-TMP- sulfametoxazol-trimetoprima; TARVC: terapia antirretroviral combinada; CDC: Centers for Disease Control and Prevention. 
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Na análise bivariada, o número de coabitantes no domicílio foi um fator de risco 

associado tanto à colonização por MRSA quanto à colonização persistente, conforme 

apresentado na Tabela 8. 

 

TABELA 8: ANÁLISE BIVARIADA DE ASSOCIAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE 

COABITANTES NO DOMICÍLIO, A COLONIZAÇÃO NASAL E O PADRÃO DE 

COLONIZAÇÃO PERSISTENTE POR MRSA. 

 

Fator de risco Colonização por MRSA 

OR (IC 95%) 

Padrão de colonização 

persistente por MRSA 

OR (IC 95%) 

 
Número de coabitantes (≥ 5 

pessoas/residência) 

2,73 (1,17-6,37) 4,2 (1,1-16,2) 

OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança; MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina. 

No presente estudo, observou-se que as chances de colonização por MRSA entre os 

indivíduos infectados pelo HIV que vivem em ambientes com maior número de coabitantes 

(igual ou maior do que 5 pessoas/residência) foram 2,7 vezes (OR=2,73, IC95%=1,17-6,37) 

superiores às chances que apresentaram os indivíduos infectados pelo HIV que vivem em 

residências com menor número de coabitantes. 

As chances de apresentar o padrão de colonização persistente observadas nessa 

pesquisa, entre os indivíduos infectados pelo HIV que vivem em ambientes com maior 

número de coabitantes (igual ou maior do que 5 pessoas/residência) foram 4,2 vezes 

superiores (OR=4,2, IC95%=1,1-16,2) às chances que apresentaram os indivíduos infectados 

pelo HIV que vivem em residências com menor número de coabitantes. 

 

 

 

6.1.6 Perfil genotípico das amostras de MRSA 

Os perfis genotípicos, feitos por Spa-typing e MLST das amostras de MRSA isoladas, 

estão listados na Tabela 9. 
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TABELA 9: PERFIL GENOTÍPICO DAS AMOSTRAS DE MRSA ISOLADAS (SCCmec, 

Spa-typing e MLST) 

 PVL SCCmec Spa-typing Código Spa-typing MLST 

P1004 A - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1004 C + IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1005 B - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1007 B - V t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1008 C + IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1010 A - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1016 A - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1016 B + IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1016 C - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1016 D - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1016 E - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1019 D + IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1020 A - IV t318 TJMBMDMGMK ST30 

P1023 E - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1034A - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1034 D - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1036 C - Indeterminado t1985 XKAOB ST398 

P1037 A - IV t535 TMK ST5 

P1037 B - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1037 C - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1037 D - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1037 E - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1042 B - IV T359 UJGFMBBPB ST97 

P1042 D - IV t359 UJGFMBBPB ST97 

P1042 E - IV t359 UJGFMBBPB ST97 

P1052 A - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1052 B - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1052 C + IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1054 D - IV Não tipado Não tipado Não tipado 

P1067 B - IV t731 UG2MFBLB ST20 

P1069 D - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1071B - IV NT EGMJK2M ST1628 

P1072 A - IV t1804 A2AKBEEMB ST45 

P1073 B + IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1074 A - IV t964 XKKKAKAOMQ ST30 

P1074 B - IV t4822 XKKKAKAOMQ ST30 

P1074 D - IV t964 XKKKAKAOMQ ST30 

P1075 A - IV t964 XKKAKAOMQ ST30 

P1075 C - IV t964 XKKAKAOMQ ST30 

P1079 A - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1079 B - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1079 C - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1081 A + IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P1084 B - III Não tipado Não tipado Não tipado 

P1084 C + III Não tipado Não tipado Não tipado 

P1084 D - II e V Não tipado Não tipado Não tipado 

P1085 D - III t189 UJGFMB ST188 

P1095 B - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1095 D + IV Não tipado Não tipado ST2212 

P1099 A - IV t318 WGKKAKAOMQ ST30 

P1103 A - IV t706 WGKKAKAOMQ ST45 

P1103 C + III Não tipado Não tipado ST2212 

P1104 C - IV t002 A2AKBMBKB ST5 

P2017 C + IV Não tipado Não tipado ST2212 

P2023 A - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P2023 B + IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

P2023 C - IV t002 TJMBMDMGMK ST5 

Sccmec: cassete cromossômico estafilocócico; Spa-typing: sequenciamento da proteína A; MLST: multilocus sequence typing. 
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Cinquenta e sete amostras (10,8%) de 530 coletas realizadas foram positivas para 

MRSA, sendo 38 amostras pertencentes a pacientes com colonização persistente e 19 a 

pacientes com colonização intermitente. Na grande maioria dos pacientes colonizados por 

MRSA, 27/32 (84,4%) indivíduos, evidenciou-se o SCCmec tipo IV, associado ao ambiente 

comunitário. Em 2 dos 32 (6,3%) pacientes observou-se o SCCmec tipo III e em 1/32 (3,1%) 

pacientes, o SCCmec tipo V, também associado ao ambiente comunitário. Um paciente 

colonizado por MRSA apresentou 2 tipos de SCCmec, os tipos III e IV e outro paciente, os 

tipos III,II e V, em coletas separadas (Tabela 9). A leucocidina de Panton-Valentine (PVL) foi 

encontrada em 5 dos 32 pacientes (15,6% ), tendo sido evidenciada em 2 dos 13 (15,4%) 

indivíduos com padrão persistente e em  3 dos 19 (15,8%) pacientes com colonização 

intermitente. Nos indivíduos com colonização persistente, os perfis clonais mais frequentes 

foram o t318 (4/13) e o t002 (3/13) pela técnica de genotipagem do Spa-typing e o ST30 

(5/13) e ST5 (4/13), pelo MLST. Nos pacientes com colonização intermitente, observou-se 

também com maior frequência, o t318 (6/19) e o t002 (6/19), pelo Spa-typing e o ST30 (6/19) 

e o ST5 (6/19), pelo MLST. Em quatro dos 32 pacientes colonizados por MRSA (12,5%) não 

foi possível a genotipagem (Tabela 10). 

Na Tabela 11, estão listados os perfis clonais observados nos 13/32 pacientes com 

perfil de colonização persistente, nas coletas seriadas. 
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TABELA 10: FREQUÊNCIA DE GENOTIPAGENS POR Spa-typing e MLST DAS 

AMOSTRAS DE PORTADORES INTERMITENTES E PERSISTENTES DE MRSA  

 

Genotipagem Colonização intermitente 

(N=19) 

   N               % 

Colonização 

persistente (N=13) 

   N               % 

 

Total 

      N                  % 

Spa typing       

t002 6 31,6 3 23,1 9 28,1 

t1804 1 5,3 0 0,0 1 3,1 

t189 1 5,3 0 0,0 1 3,1 

t1985 1 5,3 0 0,0 1 3,1 

t318 6 31,6 4 30,8 10 31,3 

t359 0 0,0 1 7,7 1 3,1 

t706 0 0,0 1 7,7 1 3,1 

t731 1 5,3 0 0,0 1 3,1 

t964 0 0,0 1 7,7 1 3,1 

t535/t002 0 0,0 1 7,7 1 3,1 

t964/t4822 0 0,0 1 7,7 1 3,1 

Indeterminado 3 15,8 1 7,7 4 12,5 

MLST        

ST1628 1 5,3 0 0,0 1 3,1 

ST188 1 5,3 0 0,0 1 3,1 

ST20 1 5,3 0 0,0 1 3,1 

ST2212 1 5,3 0 0,0 1 3,1 

ST30 6 31,6 5 38,5 11 34,4 

ST398 1 5,3 0 0,0 1 3,1 

ST45 1 5,3 0 0,0 1 3,1 

ST5 6 31,6 4 30,8 10 31,3 

ST97 0 0,0 1 7,7 1 3,1 

ST30/ST2212 0 0,0 1 7,7 1 3,1 

ST45/ST2212 0 0,0 1 7,7 1 3,1 

Indeterminado 1 5,3 1 7,7 2 6,3 

Total 19 59,4 13 40,6 32  

Spa-typing-sequenciamento da proteína A; MLST:multilocus sequence typing.
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TABELA 11: GENOTIPAGEM POR Spa-typing e MLST DAS AMOSTRAS SERIADAS 

DOS PORTADORES PERSISTENTES DE MRSA  

 

 Coleta 1 Coleta 2 Coleta 3 Coleta 4 Coleta 5 

P1004 t318/ST30  t318/ST30   

P1016 t318/ST30 t318/ST30 t318/ST30 t318/ST30 t318/ST30 

P1034 t002/ST5   t002/ST5  

P1037* t535/ST5 t002/ST5 t002/ST5 t002/ST5 t002/ST5 

P1042  t359/ST97  t359/ST97 t359/ST97 

P1052 t318/ST30 t318/ST30 t318/ST30 Não tipado  

P1074* t964/ST30 T4822/ST30  t964/ST30  

P1075 t964/ST30  t964/ST30   

P1079 t002/ST5 t002/ST5 t002/ST5   

P1084  Não tipado Não tipado Não tipado  

P1095*  t318/ST30  Não tipado/ST2212 

tipado/ST2212 

 

P1103 t706/ST45  Não tipado/ST2212   

P2023 t002/ST5 t002/ST5 t002/ST5   

  Spa-typing: sequenciamento da proteína A; MLST: multilocus sequence typing. 

 *Amostras que apresentaram variações de genotipagem ao longo do estudo. 
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7 DISCUSSÃO 

Até onde apuramos, este é o primeiro estudo no Brasil sobre a frequência e os fatores 

associados à colonização nasal por MRSA em crianças, adolescentes e adultos jovens 

infectados pelo HIV, acompanhados ambulatorialmente, com sequenciamento das cepas 

resistentes por Spa-typing e MLST. 

Pacientes infectados pelo HIV representam um segmento populacional sob risco de 

colonização e infecção por MRSA. Esses indivíduos apresentam elevadas frequências de 

colonização nasal e extranasal (Shet et al., 2009) e têm maior risco de colonização persistente 

que a população não infectada pelo vírus (Padoveze et al.,2009; Peteres et al.,2013). Porém, 

mesmo entre pacientes infectados pelo HIV, o risco de colonização por MRSA não segue uma 

distribuição homogênea, havendo, dentro dessa população, subgrupos mais susceptíveis à 

colonização (Imaz et al., 2010), como, por exemplo, os ex-presidiários (Hidron et al.,2011; 

Popovich et al., 2013), os pacientes com relato de hospitalização prévia nos últimos 12 meses 

(Popovich et al., 2008) e os indivíduos com comportamento sexual de alto risco (Diep et al., 

2008). 

Noventa e oito pacientes (98/117, 83,8%) neste estudo apresentaram colonização nasal 

por MSSA e desses, trinta e dois indivíduos (32/117, 27,4%) estavam colonizados por MRSA, 

com maior percentagem na faixa etária de 13 a 24 anos (adolescentes e adultos jovens), 14/32 

(43,7%). A prevalência média de colonização por MRSA encontrada na literatura em 

pacientes não infectados pelo HIV, em Unidades de Terapia Intensiva é de 46% (Korn et al., 

2001) e a prevalência de colonização em unidades de saúde comunitárias varia de 0% (Scribel 

et el., 2011) a 6,2% (Braga et al., 2014). Em nossa amostra, composta por pacientes 

infectados pelo HIV em seguimento ambulatorial, a frequência média de colonização nasal 

por MRSA observada (32/117, 27,4%) encontra-se entre as mais altas relatadas na literatura. 
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Os índices de prevalência observados em diferentes partes do mundo em pacientes infectados 

pelo HIV são variados. Em um estudo de meta-análise recente, de 2014, sobre a prevalência e 

os fatores de risco para a colonização por MRSA em pacientes infectados pelo HIV, Zervou e 

colaboradores selecionaram 7940 citações e elegeram 32 artigos, os quais incluíam 6558 

indivíduos infectados pelo vírus. Encontraram uma prevalência média de 6,8% (IC 95% = 

4,8-9,3) de colonização por MRSA nos estudos analisados. Observou-se uma variação 

geográfica importante nos índices de prevalência. Nos EUA, estimou-se uma prevalência 

média de 8,8% (IC 95% = 6,0-12,2), na Europa de 1% (IC 95%= 0,3-2,2) e na Ásia de 5,8% 

(IC 95%=2,8-9,8). Os índices de prevalência variavam conforme a origem do paciente: 

ambulatorial, 7% (IC 95% = 4,1-10,6) e hospitalar, 13,5% (IC 95%= 6,7-23,0). Esses estudos 

analisaram a colonização em múltiplos sítios, como o nasal, axilar, a região da garganta e 

perirretal (Zervou et al., 2014). Quando apenas a colonização nasal foi analisada, a 

prevalência média variou de 2% (Seybold et al.,2009) a 10,9% (Popovich et al., 2012). No 

Brasil, existem apenas relatos de casos isolados de colonização e infecção por MRSA, sem 

estimativas populacionais (Ribeiro et al., 2004; Ribeiro et al., 2007; Rozembaum et al., 2009).  

A frequência de 27,4% (32/117) de indivíduos colonizados por MRSA na amostra 

estudada de 117 pacientes foi elevada e poderia estar relacionada a fatores independentes da 

imunodeficiência associada ao HIV, tais como hábitos de comportamento sexual, que não 

foram avaliados neste estudo, e a fatores ambientais e de convívio social, como o maior 

número de coabitantes no domicílio, favorecendo o contato interpessoal e a transmissão do 

MRSA. No presente estudo, a presença de cinco ou mais pessoas no domicílio associou-se à 

colonização nasal por MRSA (p=0,018). Observamos igualmente, que os meses com maior 

percentual de positividade de culturas para MRSA foram os meses de dezembro e julho, que 

correspondem a meses de férias escolares no Brasil e nos quais provavelmente, as crianças e 

adolescentes estiveram mais sujeitos ao ambiente de aglomeração domiciliar. 

A frequência média de isolamento de MRSA por coleta foi de 10,4% (5,5-12,8%). 

Como se trata de um estudo longitudinal com coletas seriadas, observou-se um aumento na 

captação de portadores de MRSA de 15/117 (12,8%) na primeira coleta, para 32/117 (27,4%) 

portadores, com as cinco coletas seriadas. A frequência média de colonização nasal por 

MRSA (10,4%) encontrada na amostra estudada, embora mais elevada, se aproxima da 

frequência de colonização encontrada em nosso meio entre indivíduos saudáveis submetidos a 

condições de aglomeração, no ambiente comunitário (Braga et al., 2014). Em um estudo de 

corte transversal sobre a prevalência de S. aureus e MRSA em 500 crianças saudáveis 
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atendidas em creches comunitárias em Niterói, RJ, em 2014, Braga e colaboradores 

encontraram diferenças significativas na prevalência de colonização nasal por MRSA, 

variando de 14% (12/88) em creches localizadas em favelas a 5% (19/412) em creches não 

localizadas em favelas (p=0,001). A localização das creches em favelas foi um fator de risco 

associado à colonização por MRSA (OR=3,27, IC95%= 1,52-7,01) (Braga et al., 2014). Dada 

a gravidade e as elevadas taxas de mortalidade das infecções por CA-MRSA, a literatura 

recomenda que nas regiões onde a prevalência de colonização por MRSA encontra-se acima 

de 10-15%, seja feito o uso empírico de antimicrobianos com cobertura para este patógeno, 

nos casos suspeitos de infecção estafilocócica (Kaplan et al., 2005; Gorwitz et al., 2006). 

 

Dos trinta e dois pacientes colonizados por MRSA, 59,4% (19/32) foram classificados 

como aids (categoria C e/ou 3 pela classificação do CDC (CDC, 1994)), apresentando um 

comprometimento mais grave pelo HIV. Todos, porém, estavam em uso de TARVC, e a 

maioria 65,6% (21/32) apresentava percentuais de linfócitos T CD4+ maiores ou iguais a 

25%, configurando, portanto, uma amostra de indivíduos imunologicamente bem controlados. 

Não foi observada, neste estudo, nenhuma associação entre a colonização nasal por MRSA e a 

imunodeficiência associada ao HIV (p=0,574).  

O impacto da imunodeficiência provocada pelo HIV no aumento do risco de 

colonização por MRSA não está definido. No presente estudo não foi encontrada correlação 

entre a imunodeficiência provocada pelo HIV e a colonização por MRSA (p=0,574). Os 

dados de literatura são controversos. Alguns autores correlacionaram a imunodeficiência do 

HIV, com baixas contagens de linfócitos T CD4+, como o principal fator de risco para a 

colonização e infecção por MRSA (Tumbarello et al., 2002; Matheus et al., 2005; Crum-

Cianflone et al., 2007; Szumovski et al., 2009). Ao contrário desses estudos, outros autores 

não encontraram associação entre colonização por MRSA e imunodeficiência (Diep et al., 

2008; Madariaga et al., 2009). Em 2008, Diep e colaboradores relataram elevados índices de 

prevalência de colonização e infecção por MRSA entre pacientes infectados pelo HIV com 

doença bem controlada, sem evidências de imunodeficiência (com contagem média de 

linfócitos T CD4+ de 599 células/mm
3 

)  mas que apresentavam comportamentos sexuais de 

risco, como sexo entre homens e múltiplos parceiros. Madariaga e colaboradores, ao 

contrário, encontraram baixos índices de prevalência de colonização por CA-MRSA em 

pacientes infectados pelo HIV e não observaram nenhuma correlação com comportamentos 
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sexuais de risco (Madariaga et al., 2009). Nos últimos anos, tem sido relatado que, 

independentemente da imunodeficiência relacionada ao HIV, certos subgrupos de pacientes 

infectados pelo vírus estariam mais expostos a fatores associados à colonização e infecção por 

MRSA, especialmente aqueles com comportamentos sexuais de risco (múltiplos parceiros, 

frequentadores de saunas e clubes sexuais) (Lee et al., 2005), ex-presidiários (Popovich et al., 

2012; Popovich et al., 2013), usuários de drogas injetáveis (Seybold et al., 2006) e moradores 

de determinadas áreas urbanas com elevada prevalência de infecção por MRSA e grande 

concentração populacional de homossexuais masculinos (Diep et al., 2008).   

Onze (34,4%) dos 32 indivíduos colonizados por MRSA na amostra estudada 

apresentavam carga viral detectável (igual ou acima de 50 cópias/mL), observada no 

momento da inclusão e ao longo dessa pesquisa. Não se observou qualquer associação entre a 

carga viral e a colonização por MRSA neste estudo (p=0,833). Há, porém, na literatura, 

relatos segundo os quais existiria uma associação entre carga viral elevada e maior risco de 

colonização por MRSA (Crum-Cianflone et al., 2007). No presente estudo, tivemos que 

utilizar as dosagens laboratoriais de CD4 e carga viral segundo a periodicidade preconizada 

pelo Ministério da Saude, com a realização de duas ou três coletas/ano por paciente. Não 

houve portanto, obrigatoriamente a coincidência da coleta de exames laboratoriais e de suabes 

nasais dos pacientes estudados.. 

Não se encontrou qualquer associação entre o uso de β-lactâmicos nos trinta dias 

anteriores (p=0,726) ou a hospitalização nos doze meses anteriores (p=0,574) com a 

colonização por MRSA. Da mesma forma, o compartilhamento de fômites (toalhas, sabonete, 

roupas) não aumentou o risco de colonização por MRSA (p=0,547), mostrando que a 

transmissão indireta desse patógeno não representou um fator de risco para a colonização 

nasal. O uso profilático de SMZ-TMP também não mostrou nenhuma associação com a 

colonização por MRSA no grupo estudado (p=0,311). A literatura relata que o uso profilático 

de SMZ-TMP teria um efeito protetor, reduzindo a frequência de colonização por MRSA 

(Villacian et al., 2004). 

Neste estudo, avaliamos o contato interpessoal intradomiciliar na população estudada. 

Observou-se uma associação significativa entre a existência de cinco ou mais coabitantes no 

domicílio com a colonização por MRSA (p=0,018). A análise bivariada mostrou que o maior 

número de pessoas por domicílio (igual ou maior que 5 coabitantes/domicílio) se associou 

com o risco de colonização por MRSA (OR=2,73, IC 95%=1,17-6,37), evidenciando a 
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importância do contato interpessoal próximo e contínuo em ambientes confinados como uma 

importante forma de transmissão e disseminação desse patógeno. A renda familiar média de 

1,2 salários/família (DP ± 1) observada neste estudo, caracterizou o baixo poder econômico 

da população estudada. Provavelmente atuou como um fator determinante da instalação dos 

indivíduos em residências de pequenas dimensões, favorecendo a aglomeração de pessoas no 

ambiente domiciliar, o contato interpessoal próximo e a colonização por MRSA. A associação 

da colonização por MRSA com a aglomeração de pessoas com convívio social próximo em 

um mesmo ambiente, como no caso de atletas (Creech et al., 2010; Cohen et al., 2007), bem 

como em ambientes  confinados, como nos presídios (Hota et al., 2007; Popovich et al., 2012; 

Popovich et al., 2013) já havia sido bem documentada na literatura, em estudos que avaliaram 

o risco de colonização por MRSA em adultos. 

Em 2013, Pinheiro e colaboradores avaliaram 80 pacientes na faixa etária de zero e 18 

anos da nossa amostra de 117 pacientes e, seus cuidadores. Esses autores observaram nos 

cuidadores, uma prevalência de 41,3% (33/80) de colonização nasal por S. aureus e de 6,3% 

(5/80) de colonização por MRSA. A genotipagem dos MRSA isolados dos pacientes 

infectados pelo HIV e dos seus cuidadores evidenciou Sccmec tipo IV em todas as amostras e 

o mesmo perfil genotípico. Os autores sugeriram a possibilidade de haver transmissão 

intradomiciliar desse patógeno, apesar do pequeno tamanho amostral (dados não publicados). 

Em 2012, Fritz e colaboradores estudaram 661 contactantes domiciliares de crianças e 

adolescentes com infecção de pele e do tecido celular subcutâneo por S. aureus, com o 

objetivo de avaliar o risco de colonização dos contactantes. Cinquenta e três por cento dos 

contactantes estavam colonizados por S. aureus e 32% por MRSA. Os pacientes colonizados 

por MRSA apresentaram maior proporção de contactantes domiciliares colonizados por 

MRSA (27,3%), em comparação com os indivíduos colonizados por MSSA (8,9%). Esse 

estudo demonstrou que os contactantes de pacientes colonizados por MRSA, principalmente 

os pais, teriam maiores chances de apresentar colonização por esse patógeno (OR=3,77 – 

IC95%=1,37-10,3). 

No presente estudo não se observou uma associação significativa entre o sexo 

(p=0,699), a idade (p=0,587), o uso de beta-lactâmicos (p=0,715), a hospitalização nos 

últimos doze meses (p=0,967), o compartilhamento de fômites (p=0,522) e o padrão 

(intermitente ou persistente) de colonização por MRSA. 

A análise da dinâmica de colonização nasal dos 32 indivíduos colonizados por MRSA 

dentre os 117 avaliados neste trabalho evidenciou 40,7% (13/32) de pacientes com padrão 
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persistente e 59,3% (19/32) com padrão intermitente. Padoveze e colaboradores relataram em 

2008 a associação entre infecção por HIV e o padrão persistente de colonização por MRSA 

(Padoveze et al., 2008). Há na literatura relatos de que portadores persistentes apresentariam 

colonização com carga bacteriana mais elevada, facilitando a disseminação do patógeno e 

aumentando o risco de autoinfecção (Wertheim et al., 2005; Muthukrishnam et al., 2013). No 

presente estudo, a presença de cinco ou mais coabitantes por domicílio associou-se com o 

padrão persistente de colonização por MRSA (p=0,037). Essa associação foi estatisticamente 

significativa, evidenciando que as chances de apresentar o padrão de colonização persistente 

por MRSA entre indivíduos que coabitam com cinco ou mais pessoas, são 4,2 vezes (OR=4,2, 

IC 95%=1,1-16,2) superiores às chances que têm os indivíduos que não vivem em ambientes 

com aglomeração. 

Na análise dos fatores de risco relacionados ao HIV, não houve associação entre o uso 

de SMZ-TMP (p=0,591), a classificação da aids (categoria C e/ou 3 pelo CDC 1994) 

(p=0,807), a via de transmissão do HIV (p=0,939), o uso de TARVC (p=0,832), o percentual 

de linfócitos T CD4+ (p=0,318) e a carga viral (p=0,577) com o padrão de colonização por 

MRSA. Em 2008, no Brasil, Padoveze e colaboradores, em um estudo com 111 pacientes 

infectados pelo HIV, encontraram 25,2% de portadores intermitentes e 39,4% de portadores 

persistentes, relatando a associação entre a infecção por HIV e o padrão de colonização 

persistente por S. aureus (Padoveze et al., 2008). No nosso estudo, não se observou 

associação entre a infecção pelo HIV e a colonização persistente, mas sim entre o número de 

coabitantes domiciliares igual ou maior que cinco e o padrão persistente de colonização por 

MRSA, tendo sido este o único fator de risco observado (OR=4,2,IC 95%=1,1-16,2). 

Vinte e oito dos 32 (87,5%) pacientes colonizados por MRSA apresentaram SCCmec 

associados geralmente a ambientes comunitários: SCCmec IV (27/32, 84,4%) e  SCCmec V 

(1/32, 3,1%). Dois dos 32 indivíduos (2/32, 6,2%) apresentaram variação genotípica nas 5 

coletas seriadas com o isolamento de clones comunitários e hospitalares: SCCmec  III e IV 

(1/32, 3,1 %) e SCCmec III, II e V (1/32, 3,1%). Onze dos 13 portadores persistentes (84,6%) 

e 16 dos 19 intermitentes (84,2%) apresentavam exclusivamente SCCmec IV. Os SCCmec 

dos tipos IV e V se associam ao CA-MRSA. É importante ressaltar o fato de que, apesar de 

serem pacientes infectados pelo HIV com contato frequente com serviços de saúde 

hospitalares, 93,8% (30/32) estavam colonizados por MRSA associado à comunidade. 
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Tanto os portadores persistentes como os intermitentes apresentaram maior frequência 

dos mesmos tipos clonais. Os tipos clonais mais frequentemente evidenciados nos portadores 

persistentes por Spa-typing e MLST foram, respectivamente,  o t318 (4/13) e  t002 (3/13) e 

ST30 (5/13) e ST5 (4/13). Os tipos clonais mais frequentemente evidenciados por Spa-typing 

e MLST nos portadores intermitentes foram, da mesma forma que nos persistentes, o  t318 

(6/19) e o t002 (6/19) e o ST 30 (6/19) e o ST5 (6/19). Esses achados revelam a proximidade 

genética dos clones de MRSA isolados em portadores persistentes e intermitentes, levantando 

a possibilidade de que o padrão de colonização pudesse ter sido determinado por fatores 

ambientais ou por fatores genéticos próprios do hospedeiro, sem relação com o clone 

bacteriano. Em 2010, Ruimy e colaboradores relataram que fatores relacionados ao 

hospedeiro, como a presença de certas variações (polimorfismos de um único nucleotídeo) 

dos genes codificadores da interleucina-4 (C2042T) e da proteína C reativa (C2042T e 

C1184T) estavam significativamente associados ao padrão de colonização persistente (Ruimy 

et al., 2010). Em nosso estudo, não avaliamos o perfil genético dos pacientes. O grau de 

imunodeficiência relacionada à infecção pelo HIV (avaliada pelos níveis de linfócitos T 

CD4+) não se associou com o padrão de colonização desses pacientes (p=0,318). Houve, em 

nosso estudo, uma associação significativa entre o número de coabitantes no ambiente 

domiciliar e a colonização persistente por MRSA (p=0,037). 

Observou-se que, em três portadores persistentes (P1037, P1074 e P1095) ocorreu 

uma variação no perfil clonal ao longo das coletas realizadas, com maior concordância no 

método MLST. O paciente P1037 realizou cinco coletas: em duas delas encontrou-se 

t002/ST5 e em uma coleta, t535/ST5. O paciente P1074 também coletou cinco amostras, 

observando-se o perfil clonal t964/ST30 em quatro amostras e t4822/ST30 na restante. O 

paciente P1095 realizou cinco coletas, tendo apresentado MRSA em duas amostras, 

evidenciando-se o genótipo t318/ST30 em uma amostra e ST2212 na outra. Na análise do 

código de sequências do Spa-typing, observamos que não há diferenças de mais de quatro 

letras entre estas amostras, mostrando a grande similaridade genética entre elas. Embora 

tenham sido tipadas como outro clone pelo Spa-typing, apresentaram o mesmo perfil 

genotípico pelo MLST. Esta variação genotípica poderia ser decorrente da colonização por 

uma nova cepa geneticamente similar à anterior. 

Em 2013, Muthukrishnan e colaboradores realizaram a análise genética de amostras 

nasais seriadas de S. aureus isoladas em 109 pessoas saudáveis durante um período de três 

anos. Encontraram 24% de portadores persistentes e 32% de intermitentes. A análise 
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genotípica das amostras isoladas nos portadores persistentes e intermitentes demonstrou que 

eram similares e pertencentes ao mesmo complexo clonal. Os autores observaram 

diversidades genotípicas das amostras de S. aureus isoladas de um mesmo indivíduo ao longo 

do período de seguimento. Tal achado foi confirmado através da realização de estudos 

filogenéticos com a utilização da técnica de agrupamento pelo software eBURST do MLST, 

mostrando que essa variação genotípica se devia à aquisição de amostras diferentes ao longo 

do tempo, geneticamente similares àquelas que foram substituídas, e que não se tratava das 

mesmas cepas submetidas a mutações (Muthukrishnan et al., 2013). Em nosso estudo, não foi 

realizada a análise filogenética das amostras. 

No Brasil, existem poucos relatos de genotipagem por sequenciamento por Spa-typing 

e MLST (Lamaro-Cardoso et al., 2009; Carmo et al., 2011; Teixeira et al., 2012). Após a 

descrição do Clone Epidêmico Brasileiro (CEB) – SCCmec IIIa/ST239 em 1992 (Sader et al., 

1994), alguns estudos confirmaram a persistência desse microrganismo em vários hospitais 

brasileiros, caracterizando a bactéria inicialmente por eletroforese em gel de campo pulsado  

(Pulsed Field Gel Electrophoresis, PFGE) (Sader et al., 1994; Vivoni et al., 2006). Modelos 

demonstrativos da evolução genética da população bacteriana puderam ser aplicados a partir 

de 1998 com a introdução da técnica do MLST. Métodos de biologia molecular detectaram a 

disseminação intra e inter-hospitalar de clones de MRSA. Têm sido observadas mudanças no 

perfil de MRSA isolados da corrente circulatória em hospitais, com aumento da frequência de 

MRSA apresentando SCCmec tipo IV (clone pediátrico). Trindade e colaboradores relataram 

que 13% dos MRSA isolados em hospitais de São Paulo apresentavam SCCmec tipo IV 

(Trindade et al, 2005). Enright e colaboradores estudaram amostras de origem hospitalar e 

comunitária de diferentes países, utilizando para isso a avaliação do SCCmec e o MLST, e 

descobriram a existência dos complexos clonais (CCs), classificando os S. aureus em 

linhagens evolutivas e determinando modelos evolutivos para cada linhagem (Enright et al., 

2000). Esses CCs são compostos de S. aureus com o mesmo ST. A comparação da sequência 

de nucleotídeos dos genes constitutivos (“housekeeping”) dos MRSA permitiu a identificação 

de um ancestral comum. 

O Spa-typing foi escolhido por um consenso mundial como o método preferencial de 

tipagem do S. aureus, pelo seu baixo custo, alta reprodutibilidade e possibilidade de 

comparação imediata, através da Internet, com um banco de dados mundial proveniente de 75 

países (http://www.spa.ridom.de) (Stefani et al., 2012).  

http://www.spa.ridom.de/
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Em nosso estudo, os dois clones mais frequentes foram o t002 e o t318. O clone t002 

foi evidenciado em 29,8% (17/57) das amostras de MRSA. O clone t002 se relaciona aos 

clones ST5 e ST231, na classificação pelo MLST, e é o terceiro em número de registros, 

correspondendo a 6,6% das amostras registradas no banco de dados do Spa-typing. Tal clone 

já foi relatado nos cinco continentes: América do Sul (Argentina e Chile), América do Norte 

(Estados Unidos e Canadá), África (África do Sul), Europa (Áustria, Alemanha, Bélgica, 

Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Itália, Noruega, Polônia, Portugal, 

Reino Unido, Suécia e Suíça), Ásia (Afeganistão, China, Japão, Hong Kong, Emirados 

Árabes, Macedônia e Tailândia) e Oceania (Nova Zelândia). O ST5 foi anteriormente descrito 

em amostras de MRSA com SCCmecIV em hospitais do Rio de Janeiro (Schuenck et al., 

2009; Caboclo et al., 2013). 

O clone t318 também foi evidenciado pelo Spa-typing em 29,8% (17/57) das amostras 

do nosso estudo. Relaciona-se ao ST30 pelo MLST e já foi descrito em países da América do 

Sul (Argentina), América do Norte (Canadá e Estados Unidos), África (África do Sul e Cabo 

Verde), Europa (Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, 

Holanda, Islândia, Irlanda, Noruega, Polônia, Reino Unido, Suécia e Suíça), Ásia (China, 

Emirados Árabes e Indonésia) e Oceania (Nova Zelândia). Esses dados foram obtidos 

mediante acesso ao banco de dados online http://www.spa.ridom.de. 

A maior frequência dos clones t002 e t318 é concordante com a mudança no perfil 

epidemiológico dos MRSA verificada em nosso país, com o avanço crescente dos clones de 

CA-MRSA (SCCmecIV), em substituição ao clone de MRSA anteriormente predominante, o 

ST239/SCCmecIIIa (CEB). 

Este estudo apresenta algumas limitações. A primeira delas é a ausência de um grupo-

controle composto de pacientes não infectados pelo HIV. Não foram pesquisados outros 

importantes sítios de colonização, como a orofaringe, a axila, a virilha e o períneo, o que 

provavelmente subestimou a prevalência de colonização por S. aureus e MRSA na população 

estudada. A provável transmissão intradomiciliar poderia ter sido mais bem avaliada com a 

coleta de suabes dos cuidadores de todos os pacientes. Apesar de termos estudado uma faixa 

etária ampla, envolvendo adolescentes e adultos jovens, o uso de drogas injetáveis e 

comportamentos sexuais de risco que se correlacionam com prevalências mais elevadas de 

colonização e infecção por MRSA (Popovich et al., 2013), não foram analisados nessa 

pesquisa. Houve dificuldades técnicas na determinação de alguns SCCmec e no 

http://www.spa.ridom.de/
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sequenciamento de algumas das amostras MRSA, o que prejudicou a análise da totalidade das 

amostras de MRSA isoladas. Em cinco das 57 amostras positivas para MRSA, não foi 

possível a determinação do tipo clonal, apesar de repetidas tentativas de genotipagem. 

São necessárias medidas educativas abrangentes, que orientem sobre a importância do 

controle das condições ambientais e comportamentais principalmente em domicílios com 

grande número de coabitantes, onde o contato interpessoal íntimo e continuado e a 

consequente disseminação do MRSA são facilitados. Importante ressaltar, que esses locais de 

grande aglomeração de pessoas poderiam funcionar como reservatórios de MRSA e atuar 

como epicentros de disseminação da bactéria nos ambientes comunitários do nosso país. 
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8  CONCLUSÕES 

1 - A frequência média de isolamento de MRSA por coleta em crianças, adolescentes e 

adultos jovens infectados pelo HIV foi de 10,4%  (5,5 - 12,8%) e se aproximou da frequência 

de isolamento de MRSA na comunidade, em nosso meio. Com a realização de coletas 

seriadas, a frequência de detecção de portadores nasais de MRSA de 27,4% (32/117) foi 

elevada, em comparação ao descrito na literatura. Concluimos que a realização de coletas 

seriadas aumentou a possibilidade de detecção de indivíduos portadores de MRSA, neste 

estudo.   

 

2 – O padrão de colonização nasal por MRSA mais frequente neste estudo foi o intermitente 

(19/32, 59,4%).  

  

3 – As chances de colonização por MRSA entre indivíduos infectados pelo HIV que vivem 

em domicílios com cinco ou mais coabitantes são 2,7 vezes (OR=2,73, IC95%=1,17-6,37) 

superiores às mesmas chances que têm os indivíduos infectados pelo HIV que não vivem 

nessas condições. 

 

4 - As chances de apresentar o padrão de colonização persistente por MRSA entre os 

indivíduos infectados pelo HIV que vivem em domicílios com cinco ou mais coabitantes são 

4,2 vezes (OR=4,2, IC95%=1,1-16,2) superiores às mesmas chances que têm os indivíduos 

infectados pelo HIV que não vivem nessas condições. 
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5 – Nas amostras estudadas, observou-se um predomínio de SCCmecIV (27/32 – 84,4%),  

classicamente associado ao CA-MRSA. 

 

6 – Tanto os portadores persistentes como os intermitentes apresentaram maior frequência dos 

mesmos tipos clonais.  

 

7 - Os clones mais prevalentes em todo o estudo, identificados na análise do Spa-typing 

MLST, foram o t318 (31,3%) e o t002 (28,1%), Também foram encontrados os clones t189, 

t359, t535, t706, t731, t1804, t964, t1985, e t4822, 

 

8 -  Os clones mais prevalentes em todo o estudo, identificados na análise do MLST foram o  

 ST30 (34,4%) e o ST5 (31,3%). Também foram encontrados os clones ST97, ST188, ST398, 

ST1628 e ST 2212. 

 

9 - Nosso estudo destaca a importância do número de coabitantes no ambiente domiciliar 

como fator de risco tanto para a colonização como para o padrão persistente de colonização 

por MRSA, independentemente da condição de imunossupressão relacionada à infeção pelo 

HIV. Sugere-se que esses locais poderiam atuar como potenciais reservatórios de CA-MRSA 

e ressalta-se a importância de políticas públicas de saúde com medidas de vigilância 

orientadas para os indivíduos sujeitos a essas condições de moradia. 
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10 APÊNDICES 

 

10.1 APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

Faculdade de Medicina - Departamento Materno Infantil 

Projeto “Estudo de colonização nasal por Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina de origem hospitalar (HA-MRSA) 

em crianças, adolescentes e adultos jovens infectados pelo HIV-1” 

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

Medicina / Universidade Federal Fluminense. 

Este é um termo de consentimento que lhe dá informações sobre este estudo. 

Queremos que fique muito claro que sua participação é completamente voluntária, ou seja, 

você só participa se quiser. Se você decidir não participar deste estudo, continuará recebendo 

o mesmo tratamento.  

O vírus HIV ataca as defesas que o corpo usa para lutar contra as infecções. Quando as 

defesas estão diminuídas, existe maior chance de você ter a bactéria chamada estafilococos 

resistentes à meticilina adquirida na comunidade (CA-MRSA). 

Este estudo é para ver quem tem a bactéria CA-MRSA. Se a gente sabe quem tem a 

bactéria, vamos tratar de forma mais adequada esses pacientes 

O procedimento durante a visita do estudo será o seguinte: a amostra clínica será 

obtida através da coleta, com auxílio de swab (“cotonete”) estéril, de secreção das narinas. Tal 

procedimento é um pouco incômodo, mas não acarreta maiores riscos para o paciente.  A 

amostra clínica será coletada por profissionais participantes do projeto e o material obtido será 

encaminhado ao Laboratório de Patologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, da 

Universidade Federal Fluminense, para análise. Os resultados deste estudo serão 

posteriormente encaminhados ao responsável pela instituição e considerados confidenciais, 

devendo os mesmos serem divulgados na forma de comunicação científica.  Os 
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resultados obtidos não serão divulgados de maneira que possam levar a quaisquer 

constrangimentos aos participantes envolvidos no estudo e, ainda, não será permitida a 

identificação da criança, adolescente  ou de seu responsável, garantindo sua privacidade. 

As amostras coletadas serão estocadas, só podendo as mesmas ser usadas 

posteriormente em outras pesquisas com fins semelhantes após uma nova avaliação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, sendo necessária a assinatura de um novo termo de 

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

  Ao responsável legal pela criança será entregue uma cópia deste termo de 

consentimento, após o esclarecimento pelo pesquisador responsável de todas as informações 

aqui contidas. 

 Para maiores esclarecimentos ao longo do estudo os participantes poderão 

entrar em contato com a responsável pela execução do estudo pelo endereço abaixo. 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável gal _____________________________________________________________, RG nº 

_______________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como 

voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

                                 Niterói, ______de ___________de 2012. 

 _______________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável legal  por obter o consentimento 

_______________________________________________________ 

                Testemunha                                                                               

Profa. Claudete A. Araújo CardosoDept. Materno-Infantil – Faculdade de Medicina – 

Universidade Federal     Fluminense (UFF)Endereço: Rua Marquês de Paraná, 330 – 

3º andar- Departamento Materno-Infantil – Centro – Niterói – RJ 

Tel. (21) 2629-9091 e (21) 2629-9031  E-mail: claudete@huap.uff.br 

  

mailto:claudete@huap.uff.br
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10.2 APÊNDICE 2: TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

Faculdade de Medicina - Departamento Materno Infantil 

Projeto “Estudo de colonização nasal por Staphylococcus aureus resistente a 

meticilina de origem hospitalar (HA-MRSA) em crianças, adolescentes e adultos jovens 

infectados pelo HIV-1” 

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

Medicina / Universidade Federal Fluminense. 

INTRODUÇÃO 

Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa porque faz tratamento para a 

infecção pelo HIV-1. A pesquisadora responsável pelo estudo neste hospital é a Dra 

Claudete A. Araújo Cardoso. Antes de decidir se você vai participar do estudo, nós 

queremos que tenha informações sobre ele. 

Este é um termo de consentimento que lhe dá informações sobre este estudo. A equipe 

responsável pelo estudo vai discutir estas informações com você. Você pode fazer perguntas 

sobre o estudo quando quiser. Se você decidir participar deste estudo, vamos pedir que assine 

este termo de assentimento. 

Queremos que fique muito claro que sua participação é completamente voluntária, ou 

seja, você só participa se quiser. Se você decidir não participar deste estudo, continuará 

recebendo o mesmo tratamento no serviço.  

 

POR QUE O ESTUDO ESTÁ SENDO REALIZADO? 

O vírus da AIDS, o HIV, ataca as defesas que o corpo usa para lutar contra as 

infecções  

Quando as defesas estão diminuídas, existe maior chance de você ter a bactéria 

chamada estafilococos resistentes à meticilina adquirida na comunidade (CA-MRSA). 

O motivo de fazermos este estudo é para ver quem tem a bactéria CA-MRSA. Se a 

gente sabe quem tem a bactéria, vamos tratar de forma melhor esses pacientes. 

 

O QUE DEVO FAZER DURANTE AS VISITAS DO ESTUDO? 

O seu prontuário médico será examinado para sabermos informações sobre a sua saúde 

e os seus resultados de exames de sangue.  

Durante a visita do estudo vamos fazer o seguinte: coletar, com a ajuda de swab 

(“cotonete”), secreção das narinas. Isso é um pouco incômodo, mas não tem risco maior para 

você. 

 A amostra será coletada pelas pessoas do projeto e o material será encaminhado ao 

Laboratório para exames. 
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QUANTO TEMPO VAI DURAR ESTE ESTUDO? 

Este estudo dura um ano. No primeiro dia do estudo nós completaremos os 

questionários e a história clínica e também coletaremos o material das narinas por meio de 

swab (cotonete) para pesquisar a bactéria CA-MRSA. A cada três meses nós faremos uma 

nova entrevista e coletaremos o material novamente por swab, até completar 12 meses de 

seguimento. Ou seja, você precisará vir ao hospital cinco vezes para completar a participação 

no estudo. Essas visitas do estudo sempre serão nos dias de consulta médica, portanto você 

não terá visita extra para participar do estudo.  

 

QUAIS SÃO OS RISCOS DESTE ESTUDO? 

Os riscos em participar deste estudo são que responder o questionário clínico é um 

pouco demorado, daí você vai ficar um pouco mais no hospital, e também a coleta do material 

das narinas por swab (cotonete) nasal dá um pouco de desconforto, mas não é dolorido.  

PARTICIPAR DESTE ESTUDO TRAZ ALGUM BENEFÍCIO? 

Participar deste estudo pode trazer benefícios diretos para você, pois responder o 

questionário pode auxiliar você e a equipe a entender melhor sobre a presença da bactéria CA-

MRSA no nosso meio. A informação obtida neste estudo pode ajudar outras crianças e 

adolescentes que tem colonização pela bactéria CA-MRSA. 

 

QUAIS SÃO OS CUSTOS PARA MIM? 

Não há custos para você pelas visitas que realize ao hospital para responder o 

questionário e a coleta de swab nasal.  

 

VOU RECEBER ALGUM TIPO DE PAGAMENTO? 

Você não receberá qualquer tipo de pagamento por participar deste estudo. 

 

QUAIS SÃO NOSSOS DIREITOS COMO SUJEITO DE UMA PESQUISA? 

A participação neste estudo é totalmente voluntária. Você pode decidir não participar 

deste estudo em qualquer momento.  

 

QUE DEVO FAZER SE TIVER PROBLEMAS OU PERGUNTAS? 

Em caso de perguntas sobre este estudo ou em caso de uma lesão relacionada com o 

estudo, contate: 

Dra. Claudete A. Araújo Cardoso (XX) 21 2518-1594 

Em caso de perguntas sobre os seus direitos (da sua criança) como sujeito de um 

estudo de pesquisa, contate: 

Li este Termo de Assentimento (ou alguém a explicou para mim), todas minhas 

perguntas foram respondidas, e concordo em participar deste estudo.  

□ Sim  □ Não  (Marque uma opção) 
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_______________________________________________________________ 

Nome do participante 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

(Letra de imprensa ou escrever à máquina) 

________________________________________________________________ 

Membro da equipe do estudo que realizou a entrevista de assentimento 

________________________________________________________________    

Assinatura do membro da equipe realizou a entrevista de assentimento (Letra de 

imprensa ou escrever à máquina) 

 

    Data   ______/______/_____________ 

 

10.3 APÊNDICE 3: QUESTIONÁRIO COM DADOS DEMOGRÁFICOS, CLÍNICOS 

E LABORATORIAIS 

PARTE 1: Histórico relacionado à infecção por HIV   

 Identificação: 

Nome:______________________________________________________________________ 

Identificação:________________________________________________________________ 

Sexo: |__| Feminino |__| Masculino           ocal: |__|   HSE   |__|  HUAP      

Cor:|__|Branco|__|Moreno,pardo,mulato|__|Negro|__|Outro: __________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/_____________ 

Data de admissão no serviço: _____/_____/______ 

Data da inclusão no estudo:  _____/_____/_______   

 

 Via de transmissão do HIV: |__|Vertical   |__|Hemoderivados   |__|homossexual  

|__|heterossexual |__|Uso de drogas EV   |__|Abuso sexual  |__|Desconhecido |__| Sem 

informação|__| Outra:________________ 

 Situação do diagnóstico do HIV:   
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|__|Paciente sintomático. Especifique clínica: ______________________________________ 

|__| Acompanhamento de expostos ao HIV     |__| Triagem familiar     |__|  Outro__________ 

HPP: 

Classificação CDC 1994 à admissão no DIP ______________  

Classificação clínica na inclusão no 

projeto:__________________________________________________________________  

Especifique:_______________________________________________________________ 

Infecções oportunistas (IO) até a inclusão:   |__|  sim     |__| não 

Se sim, especifique: 

IO1:_____________________________________________________________________ 

IO2:_____________________________________________________________________ 

IO3:_____________________________________________________________________ 

Infecções oportunistas (IO) após a inclusão: |__|  sim     |__| não 

Se sim, especifique: 

IO1:_____________________________________________________________________ 

IO2:_____________________________________________________________________ 

IO3:_____________________________________________________________________ 

Esquemas antiretrovirais antes da inclusão no projeto:  |__| sim     |__| não 

Número de esquemas: _____________________________ 

Esquema anti-retroviral Tipo de 

esquema 

Data de início Data de término 

1
0
 esq:   __/__/__ __/__/_ 

2
0
 esq:  __/__/__ __/__/_ 

3
0
 esq:   __/__/__ __/__/_ 

esq atual:  __/__/__ __/__/_ 

Tipo de esquema: mono|_ |   duplo|__|  HAART S/IP  |__|   HAART C/IP|__|   

Esquema antirretroviral no momento da inclusão: |__| sim   |__| não 

Especifique:________________________________________________________ 

Esquemas antirretrovirais durante a pesquisa:  
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Esquema anti-retroviral Tipo de 

esquema 

 Data de início Data de 

término 

1
0
 esq:   __/__/__ __/__/_ 

2
0
 esq:  __/__/__ __/__/_ 

3
0
 esq:   __/__/_ __/__/_ 

esq atual:  __/__/__ __/__/_ 

Tipo de esquema: mono|__|    duplo|__|   HAART S/IP  |__|   HAART C/IP|__|  

Uso de medicação profilática no momento: |__| sim  |__|  não       

SMX/TMP (  )    ISONIAZIDA  (   ) SMT/TMP + IZONIAZIDA (    ) 

DATA DE INÍCIO:    ____/____/__________   

Internações relacionadas à doença de base: número de internações:___________  

 

Data da 

internação 

Data da alta Motivo da internação 

__/__/__ __/__/__  

__/__/__ __/__/__  

__/__/__ __/__/__  

 

História materna e perinatal: Status materno: HIV + |__| sim          |__| não 

 

Dados à admissão no projeto: Peso: _________g  Altura: ____________cm  

Data do diagnóstico do HIV:  _____/______/________  

 

 Exames do paciente à admissão no Serviço de Infectologia (basal): 

Cd4 abs Cd4 perc Data CV  abs CV perc Data 

 

 

 

 Dados evolutivos: 



114 

 CD4 

(abs / log) 

CV 

(abs / log) 

DATA SWAB DATA CDC 94 

COLETA 1       

COLETA 2       

COLETA 3       

COLETA 4       

COLETA 5       

 

 Progressão do CDC 94 :   |__|  sim          |__| não 

 Desfecho: 

(   ) protocolo completo (5 amostras) 

(  ) protocolo incompleto:  4 amostras (   ) 3 amostras (   )      

    2  amostras (   )  1 amostra (   ) 

 Evolução: 

(    )      em seguimento             (   ) transferência  (    ) óbito 

Se sim, data:____/____/______Motivo do óbito:___________________________ 

 

PARTE 2: 

 Identificação: 

Nome da mãe:____________________________________________           

Cuidador da criança:_______________________________________ 

Endereço: _______________________________________________ 

Telefone de contato: ________________________________________   

    Fatores de Risco para CA-MRSA: 

Antibioticoterapia nos últimos 30 dias?  Não  Sim   Se sim, especifique:   

MOTIVO:_________________________________________________________ 

Data de início: ___/___/___     Data de término: ___/___/___ 

 Cirurgia invasiva ou diálise nos últimos 12 meses? Não  Sim  Sem informação 

 Internação nos últimos 12 meses?  Não Sim Se sim, motivo: 

__________________________________________________________________ 
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● Faz uso de injeção de insulina ou intravenosa nos últimos 30 dias? Não  Sim 

 Piercing ou tatuagem nos últimos 12 meses? Não Sim   Local do piercing: 

__________________________________________________________________        

 Uso de lâmina para barbear ou depilar? Não Sim  

 Divide algum dos itens? Sabonete:Não  Sim     Toalha de banho:Não  Sim      

Roupas:Não Sim     Sapatos:Não  Sim      Meias: Não  Sim      

Quarto:Não Sim       CamaNão  Sim     Roupas íntimas:Não  Sim 

Quantas pessoas residem em casa (incluindo a criança)? ___ Nº de irmãos mais       

velhos _____ 

 

 Qual o número de pessoas infectadas pelo HIV no domicílio? 

__________________________________________________________________ 

 Qual é a idade de cada uma das pessoas? 

__________________________________________________________________ 

 Cuidador da criança ou adolescente: durante o dia: mãe  avó  irmão babá   

creche   outro:__________  São fumantes: Não Sim 

Especifique:________________________________________________________     

  Possui animal de estimação? Não  Sim Especifique:______________________      

 Renda familiar total (em salários mínimos): __________ Grau de instrução da 

mãe:______________________________________________________________ 

 

Dados clínicos relacionados ao CA-MRSA 

 Lesões de pele presentes atualmente? Não Sim Se sim, 

especifique:________________________________________________________  

Localização:________________________________________________________   

Lesões avermelhadas? Não   Sim Lesões purulentas ? Não  Sim   Presença de 

crostas melicéricas? Não  Sim       

Houve manipulação das lesões?  Não  Sim  

 Data do surgimento das lesões da pele: ___/___/___   

 Suspeita de Infecção por estafilococo atualmente? Não  Sim  

 Se sim, especifique a topografia:________________   

 Está em uso de antibióticos para essas lesões ? Não  Sim  
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Se sim, especificar:___________________________          Início:___/___/___ 

 Coletadas culturas: Não  Sim Se sim, topografia e 

resultado:______________________ 

 Sintomatologia da criança no momento da entrevista: __________________ NSA 

 Se entrevista no hospital, desfecho:  alta  internação  transferência   

outro:__________ 

Dados do responsável pelo preenchimento  

Assinatura: 

________________________________________________________________________ 

Data preenchimento: ___/___/___ Data revisão: ___/___/___ 

 Data digitação no SPSS: ___/___/___ 
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11  ANEXOS  

11.1 ANEXO 1: APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA           

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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11.2 ANEXO 2: APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO 

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 
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