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RESUMO
Introdução: Dentre os vários microrganismos que podem causar infecção
relacionada à assistência à saúde, a grande prevalência de Staphylococcus aureus
resistentes à meticilina em hospitais tem sido associada com o aumento da
mortalidade dos pacientes e a grandes custos de saúde, representando um grande
desafio em termos de Saúde Pública. Apesar de o Brasil dispor de legislação
pertinente quanto à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à
saúde, deveria haver mais estudos que incluíssem a identificação imediata de
pacientes que apresentem maior risco de aquisição de S. aureus resistentes à
meticilina. Como somente os casos de infecções provocadas por S. aureus em
ambiente hospitalar são relatados pelas autoridades de saúde, não se têm, com
certeza, um percentual de indivíduos colonizados e/ou infectados por este
microrganismo na população. Especula-se, assim, que possa haver elevada
ocorrência de colonização e infecção por S. aureus nos diferentes setores das
unidades de saúde do município de Nova Friburgo e que há correlação fenotípica e
genotípica entre essas amostras provenientes de pacientes com colonização e
infecção na referida região geográfica. Objetivo: desenvolver um estudo de
Epidemiologia Molecular de colonizações e de infecções causadas por S. aureus em
unidades de saúde públicas do município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil.
Material e métodos: Foi avaliado um total de 1002 amostras coletadas de indivíduos
atendidos no Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital Maternidade de Nova Friburgo
e Policlínica Norte. Após a identificação fenotípica e a avaliação da susceptibilidade
aos antimicrobianos, as amostras de S. aureus foram submetidas a testes
genotípicos para a detecção do gene mecA, identificação dos genes que codificam a
leucocidina de Panton-Valentine, tipagem do cassete cromossômico estafilocócico e
análise dos perfis de multi locus sequence typing e SPA typing Resultados: Das 1002
amostras coletadas, 294 (29,3%) foram identificadas fenotipicamente como S.
aureus e 91 (9,1%) como S. aureus resistentes à meticilina. Das amostras
resistentes à meticilina, 76 apresentaram o gene mecA e resistência à cefoxitina no
antibiograma; quatro mostraram resistência à cefoxitina, mas não foi detectada a
presença do gene mecA e 11 amostras apresentaram o gene mecA, porém não foi
detectada a resistência à cefoxitina. O setor “outros”, onde o laboratório está
incluído, apresentou a maior taxa de isolamento de S. aureus resistentes à meticilina
(22,8%). Em alguns pacientes da hemodiálise que tiveram amostras recoletadas foi
observada a mudança de status de colonização por S. aureus ao longo do tempo,
incluindo a genotipagem das amostras resistentes à meticilina. Os genes que
codificam a leucocidina de Panton e Valentine foram observados em 34 das 294
amostras de S. aureus analisadas. Destas, 17 eram resistentes à meticilina. Foram
identificados 20 SPA types distintos, agrupados em oito Sequence Types. A cepa
ST5 t002 foi a mais dispersa entre as unidades de saúde e distritos do município.
Conclusão: A frequência de indivíduos portadores de S. aureus e S. aureus
resistente à meticilina foi determinada pela primeira vez nesta área de estudo ; a não
concordância entre o padrão resistência fenotípica e genotípica observada em
algumas amostras sugere a presença de outros tipos de resistência à meticilina que
não somente o gene mecA.
Palavras Chaves: Staphylococcus aureus, resistência à meticilina, epidemiologia
molecular

ABSTRACT
Introduction: Nosocomial infections can be caused by a large variety of
microorganisms, incluiding Staphylococcus aureus. The higher prevalence of
Methicillin Resistant S. aureus in hospital environments has been associated with the
increased patient mortality and the higher costs to public health programs. Though
Brazil has laws aimed at controlling nosocomial infections prevention, there should
be more extensive researcher aimed at the immediate identification of patients that
have more Methicillin Resistant S. aureus acquired risk and genotyping methods,
involving surveillance and molecular epidemiology complex studies to monitor
infections. Only cases of S. aureus nosocomial infections are reported by the health
authorities, so, there is no sure way to find how many individuals are colonized and/
or infected by this microorganisms among the general population. Therefore, there is
a likelihood that may be encountered higher S. aureus colonization and infection
occurrence in different Nova Friburgo health sectors since is phenotypic and
genotypic correlation between these samples collected from colonized and infected
patients. Main goal: The main goal of this study is develop a molecular epidemiologic
study of the colonizations and infections caused by S. aureus in public health
facilities in Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brazil. Methods: Were analyzed 1002
samples, collected from patients seen at Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital
Maternidade de Nova Friburgo and Policlínica Norte. After the phenotypic
identification and the antibiotics susceptibility tests, the S. aureus samples were
submitted to genotypic testing to detect mecA and Panton Valentine leucocidine gene
and analysis of profiles of Multi Locus sequencing Typing and SPA typing. Results: Of
the 1002 samples collected, 294 (29.3%) were phenotypically identified as S. aureus
and 91 (9.1%) as MRSA. From MRSA samples, 76 were genotypically and
phenotypically identified as MRSA, four samples showed resistance to methicillin on
the phenotypic testes, but without show a mecA gene and there were found 11
samples with phenotypic methicillin sensibility and showed mecA gene. The ward
“others”, where laboratory is included, presented the highest rate of isolation of
Methicillin Resistant S. aureus (22.8%). In some hemodialysis patients, who had
recollected samples, the colonization S. aureus status changed over time including
genotyping classification. The Panton Valentine leucocidine gene was observed in 34
out of 294 strains of S. aureus analyzed. Of these, 17 were Methicillin Resistant S.
aureus. Were identified 20 distinct SPA types grouped into eight Sequencing Types.
The ST5 t002 strain was the most dispersed among health units and municipal
districts. Conclusion: The frequency of patients with S. aureus and Methicillin
Resistant S. aureus was determined for the first time in this studied area. The noncorrelation between the pattern phenotypic and genotypic resistance observed in
some samples suggests the presence of other methicillin resistance mechanism that
not only the mecA gene.
Key words: Staphylococcus aureus, methicillin resistant, molecular epidemiology
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1

INTRODUÇÃO
Infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) pode ser definida como

infecção local ou sistêmica que resulta das reações adversas à presença de agentes
infecciosos ou às suas toxinas e que não é evidenciada na admissão do paciente,
sendo portanto adquirida durante o período de internação. (GARNER et al. 1996)
A fim de monitorar as IRAS no Brasil, a Lei n° 9.431 de 06 de janeiro de 1997
(BRASIL, 1997) dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais em manterem um
Programa de Controle de Infecções Hospitalares e criarem uma Comissão de
Controle de Infecções Hospitalares (CCIH). As CCIHs são regulamentadas pela
Portaria no 2616 de maio de 1998 (BRASIL, 1998) que define as diretrizes e as
normas para a prevenção e controle dessas infecções. Além disso, estabelece que a
composição das CCIH deva ser constituída de consultores e executores, sendo
estes últimos representantes do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e
responsáveis pela operacionalização das ações de controle programadas.
Entre as atividades voltadas para o controle de infecções, consta a
implantação do Sistema Nacional de Informação para o Controle de Infecções em
Serviços de Saúde (SINAIS) e a formação de uma rede de Monitoramento da
Resistência Microbiana em Serviços de Saúde. O objetivo deste sistema é auxiliar a
identificação e o monitoramento das infecções, contribuir para a priorização das
ações de controle e organizar as diretrizes políticas nas esferas municipal, estadual
e federal. (BRASIL, 1990)
As IRAS têm sido uma das maiores preocupações em saúde pública em
função da sua alta taxa de mortalidade em pacientes hospitalizados em todo o
mundo. O ambiente hospitalar é inevitavelmente um grande reservatório de
microrganismos virulentos e oportunistas, de modo que as IRAS podem ser
adquiridas não apenas por pacientes, que apresentam maior susceptibilidade, mas
também, embora menos frequentemente, por visitantes e funcionários do próprio
hospital. Os patógenos implicados nas IRAS são tanto os endógenos, da própria
microbiota do paciente, quanto os de origem exógena, através das mãos, saliva,
fluidos corpóreos, ar e materiais contaminados. (A DAR et al. 2006)
Dentre os vários microrganismos que podem causar IRAS, a grande
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prevalência de Staphylococcus aureus resistentes à metilicina (MRSA) em hospitais
tem sido associada com o aumento da mortalidade dos pacientes e aos grandes
custos de saúde. (DEURENBERG et al. 2007; WEBB et al. 2009)
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
CARACTERÍSTICAS GERAIS DE Staphylococcus aureus
O gênero Staphylococcus foi descrito pela primeira vez em 1882 pelo Dr. Alex

Ogston, que ao observar uma série de achados clínicos e laboratoriais, descreveu
doenças provocadas por cocos dispostos em cachos de uva designados
Staphylococcus e seu papel na formação de abscessos e sepse. (OGSTON, 1882)
Ainda em 1884, o médico alemão Friedrich Julius Rosenbach diferenciou as
bactérias deste gênero em função das cores de suas colônias: Staphylococcus
aureus (do latim aurum, ouro) e Staphylococcus albus (do latim, branco). (LICITRA,
2013)
A espécie S. aureus, inserida no domínio Bacteria, Filo Firmicutes, Classe
Bacilli, Ordem Bacillales e Família Staphylococcaceae (SCHLEIFER & BELL, 2015),
é caracterizada por bactérias Gram-positivas, dispostas em cachos de uva,
coagulase e catalase positivas, anaeróbias facultativas, imóveis, não esporuladas e
com alta resistência no meio ambiente, podendo sobreviver por meses em amostras
clínicas secas. Estes microrganismos são relativamente resistentes ao calor, podem
tolerar uma concentração aumentada de sal e suas colônias possuem uma
pigmentação amarela que confere alguma proteção aos efeitos antimicrobianos do
sol. (DEURENBERG et al. 2007; TORTORA et al. 2005; DEURENBERG &
STOBBERINGH, 2008)
O genoma estafilocócico é formado por um cromossomo circular, de
aproximadamente 2.800.000 pares de bases (pb), albergando profago, plasmídeos e
transposons. Os genes responsáveis por codificar fatores de virulência e resistência
a antimicrobianos podem ser encontrados no cromossomo, assim como nos
elementos genéticos extra-cromossomiais. (LOWY, 1998)
A parede celular dos Staphylococcus é formada, em peso, por 50% de
peptideoglicano. A molécula de peptideoglicano é formada por uma ligação β 1-4
entre subunidades alternadas dos polissacarídeo N- acetilglucosamina e ácido Nacetilmurâmico. As cadeias de peptideoglicano são interligadas por cadeias de
tetrapeptídeos legadas pelo ácido N- acetilmurâmico e por pontes de penta-glicina
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específicas para S. aureus. O ácido ribitolteicóico, covalentemente ligado ao
peptideoglicano, é o maior constituinte da parede celular. O ácido lipoteicóico é um
polímero de glicerol-fosfato ligado a uma terminação glicolipídica ancorada na
membrana plasmática. O peptideoglicano pode ter atividade semelhante à
endotoxina, estimulando a liberação de citocinas por macrófagos, ativação do
complemento e agregação plaquetária. Diferenças na estrutura dos peptideoglicanos
de cepas de Staphylococcus podem contribuir para variações na capacidade de
causar coagulação intravascular disseminada. (LOWY, 1998)
A maioria dos estafilococos produzem microcápsulas. Dos 11 sorotipos de
polissacarídeos microcapsulares identificados, os tipos cinco e oito são encontrados
em 75% das cepas causadoras de infecções em humanos. Muitas proteínas de
superfície de membrana dos estafilococos possuem características em comum,
incluindo uma sequência de sinal secretório na porção N-terminal, aminoácidos
positivamente carregados que se estendem até o citoplasma, um domínio de
membrana hidrofóbico, uma região de ancoramento da parede celular e uma porção
carboxila terminal. O domínio N-terminal ligante exposto na superfície da bactéria faz
com que muitas destas proteínas tenham função de adesinas. Uma delas, a proteína
A, possui atividade anti- fagocítica em função da capacidade de se ligar à porção Fc
(fragment crystallizable) das imunoglobulinas. Muitas destas proteínas possuem a
capacidade de se ligarem à matriz extracelular, tendo um importante papel na
habilidade dos estafilococos na colonização do tecido hospedeiro. (LOWY, 1998)
S. aureus é considerado tanto um microrganismo comensal quanto um
patógeno. Esta espécie é capaz de produzir muitas toxinas que contribuem para a
patogenicidade da bactéria, aumentando sua habilidade de invadir o corpo humano
e danificar tecidos. (TORTORA et al. 2005)
A colonização por S. aureus pode ser definida como a presença e
multiplicação do microrganismo na ausência de infecção ou doença. Em humanos,
as fossas nasais anteriores são as áreas mais comuns de colonização por S. aureus
e a prevalência da colonização nasal é particularmente alta entre a população em
geral. (XU & MCCORMICK, 2012) S. aureus pode também ser encontrado em outros
sítios anatômicos como garganta, mucosa vaginal, trato intestinal e pele. (GORDON
& LOWY, 2008)
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Os indivíduos podem ser tipicamente classificados em três grupos separados
baseados no seu estado de colonização: persistente, intermitente e não portador.
(XU & MCCORMICK, 2012) Cerca de 20% da população geral é persistentemente
colonizada por S. aureus nas fossas nasais, 30% possui colonização intermitente e
50% é de não portador. A definição de colonização persistente ou transitória,
geralmente, é descrita como a obtenção de uma cultura positiva a partir de swab
nasal (transitória) versus pelo menos duas culturas consecutivas em uma semana
de intervalo (persistente). (LIU, 2009)
Os portadores de S. aureus possuem alto risco de infecção e são importantes
fontes de disseminação deste microrganismo. O modo primário de transmissão de S.
aureus é o contato direto, normalmente através da pele entre um indivíduo
colonizado e outro não. (CHAMBERS & DeLEO, 2009) A colonização nasal é
provavelmente o mais importante reservatório de S. aureus em função da
capacidade do hospedeiro de disseminar esta bactéria após tocar o nariz. (LIU,
2009) Entretanto, objetos e superfícies contaminados também podem representar
fontes de disseminação da bactéria. Vários fatores do hospedeiro, como perda da
barreira normal da pele, presença de doenças crônicas como diabetes ou AIDS ou
defeitos na função dos neutrófilos tornam o indivíduo predisposto à infecção.
(CHAMBERS & DeLEO, 2009; LIU, 2009)
As infecções de pele e tecidos moles são as mais comuns em crianças e
adultos, perfazendo de 85 a 95% das infecções causadas por S. aureus. Alguns
fatores de virulência podem apresentar funções diversas na patogênese de algumas
doenças provocadas por este microrganismo, ao mesmo tempo em que múltiplos
fatores de virulência podem executar uma mesma atividade. (GORDON & LOWY,
2008; MILLER & KAPLAN, 2009)
2.2

FATORES DE VIRULÊNCIA DE Staphyloccocus aureus
Para estabelecer uma infecção, as bactérias precisam expressar uma série de

moléculas que determinam sua patogenicidade. Estas moléculas são conhecidas
coletivamente como fatores de virulência. (KONG, VUONG & OTTO, 2006) A
dificuldade em tratar com sucesso algumas infecções causadas por S. aureus
resistentes à meticilina (MRSA) os têm caracterizado como microrganismos
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altamente virulentos ou patogênicos. (RUDKIN et al. 2012)
S. aureus produz uma variedade de determinantes de virulência que permitem
provocar infecções em humanos que variam em gravidade de abscessos cutâneos,
pneumonia necrosante à sepse com risco de morte. Entre os fatores de virulência, a
α-hemolisina (HLA), β-toxina, PSM-α (Phenol-soluble modulins) e proteína A (SPA)
apresentam um potencial altamente agressivo (FIG.1). (BUBECK WARDENBURG et
al. 2007; GRUMMAN et al. 2014)

Figura 1- Figura esquemática de Staphylococcus aureus ilustrando estruturas
básicas e alguns fatores de virulência

Fonte: Adaptado Morell & Bakin (2010).

O potencial virulento de S. aureus é definido por uma série de fatores de
virulência que são, frequentemente, redundantes em sua função. Esta bactéria tem,
por exemplo, inúmeras proteínas de superfície que facilitam a adesão ao tecido
hospedeiro e muitos mecanismos para evasão da resposta imune. A composição
dos fatores de virulência pode variar significativamente de cepa para cepa em
função da perda e aquisição de elementos genéticos móveis que codificam estes
fatores. (OTTO, 2010)
Cerca de 75% dos genes de S. aureus são compartilhados por mais de 95%
de todas as cepas e, portanto, podem ser considerados o principal segmento do
genoma da espécie. Além disso, dois tipos de variações gênicas podem ser
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observados: o primeiro tipo inclui os genes principais que estão altamente
conservados em cada complexo clonal de S. aureus (aproximadamente 10% dos
genes) e são responsáveis pela sua composição constitutiva. Neste grupo
encontram-se os principais genes associados à superfície como as microbial surface
components recognizing adhesive matrix molecules (MSCRAMMs) e genes
regulatórios. Estes genes estão presentes no cromossomo bacteriano e sua
transmissão é feita de maneira vertical. (GRUMMAN et al. 2014)
O segundo é o dos elementos geneticamente móveis (MGEs), que
corresponde a 15% dos genes. Neste grupo estão incluídos os bacteriófagos, os
plasmídeos, as ilhas de patogenicidade de S. aureus (SaPI), os transposons e o
cassete cromossomial estafilocócico (SCCmec). Eles codificam principalmente
mecanismos de resistência, genes de virulência e superantígenos. Os MGEs podem
ser transmitidos tanto de maneira vertical para as células filhas como por
transferência horizontal. Apenas poucas toxinas de S. aureus, como a α- toxina (Hla)
e PSMs, são codificadas pelo genoma principal da célula, enquanto a maioria das
outras toxinas está no MGEs. (GRUMMAN et al. 2014)
O genoma completo de S. aureus pode codificar uma variedade de fatores de
virulência que atuam principalmente nos seguintes mecanismos: adesão celular ao
tecido danificado, matriz celular ou superfície da célula do hospedeiro; destruição do
tecido e propagação; promoção da absorção de ferro; evasão da resposta imune;
lise da célula do hospedeiro; manipulação da resposta imune inata e adaptativa.
(GRUMMAN et al. 2014)
2.2.1 Adesão celular ao tecido danificado, matriz extracelular ou superfície da
célula do hospedeiro e destruição do tecido e propagação
Muitos fatores de virulência dos estafilococos estão ligados à parede celular e
são geralmente mencionados como fatores de superfície ou somáticos. Tais fatores
são importantes, principalmente, na interação do microrganismo com o hospedeiro
durante o processo inicial de colonização (adesão e invasão), nos mecanismos de
evasão das defesas do hospedeiro e na modulação da resposta imune. Além disso,
esses microrganismos podem secretar uma ampla variedade de proteínas
conhecidas como exotoxinas. (SALYERS & WHITT, 2002)
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Como exemplo de um produto de superfície, pode-se citar as diversas
proteínas que medeiam a adesão da bactéria aos componentes da matriz
extracelular, as quais são agrupadas sob a sigla MSCRAMM, (TON-THAT &
SCHNEEWIND, 1999) fazendo com que o microrganismo seja capaz de se aderir
não só a tecidos como os do coração, da cartilagem e de feridas (a fim de iniciar a
colonização) como também à dispositivos médicos inseridos no hospedeiro. (GÖTZ,
2002)
Uma função importante das MSCRAMMs é promover a aderência bacteriana
às proteínas solúveis presentes no plasma, como fibrinogênio, fibronectina, colágeno
e outras. Como muitas proteínas plasmáticas podem se ligar a superfícies de
material plástico e outras superfícies lisas, a ligação da bactéria a estas proteínas
possibilita, por sua vez, sua fixação a biomateriais durante a infecção no hospedeiro.
Tal propriedade é importante em processos patogênicos associados a infecções de
natureza nosocomial, envolvendo, por exemplo, o uso de cateteres e próteses
médicas, podendo levar a processos infecciosos graves, como bacteremias e
infecções disseminadas, principalmente no caso de cateteres endovenosos. (TONTHAT & SCHNEEWIND, 1999)
S. aureus é um patógeno humano que forma biofilme em cateteres e
implantes médicos, sendo considerada esta habilidade outra forma de virulência e
uma grave condição em doenças crônicas. (LIN et al. 2012; REVDIWALA, RAJDEV
& MULLA, 2012) O biofilme é inicialmente formado por uma monocamada de
bactérias que se fixa e acumula células bacterianas, levando à formação de uma
matriz polimérica contendo bactérias e polissacarídeos extracelulares sobre uma
superfície sólida. (ATSHAN et al. 2012; LIN et al. 2012; REVDIWALA, RAJDEV &
MULLA et al. 2012)
Quando um dispositivo médico está contaminado por um microrganismo,
diversas variáveis determinam se ocorrerá a formação de biofilme. Primeiramente, o
microrganismo deve aderir à superfície exposta do dispositivo com tempo suficiente
para tornar esta ligação irreversível. Segundo, a quantidade e os tipos de células
presentes no líquido que passará pelo dispositivo determinam a taxa de ligação do
microrganismo

e

terceiro

as

características

(REVDIWALA, RAJDEV & MULLA, 2012)

físico-químicas

da

superfície.
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A presença e a expressão do operon icaADBC que codifica enzimas
necessárias para a produção do Polissacarídeo Adesina Intercelular (PIA) e poli-Nacetilglucosamina (PNAG) é essencial para a adesão célula-célula e formação do
biofilme. (ATSHAN et al. 2012) Outras proteínas de superfície também são
necessárias para a fixação e formação de biofilme. (ATSHAN et al. 2012; LIN et al.
2012; POZZI et al. 2012) O operon é composto pelo gene iCar (função reguladora) e
dos genes icaADBC (função de biossíntese). A expressão do gene iCar regula
negativamente a produção de PIA. Condições de anóxia aumentam a transcrição do
operon ica e, consequentemente, a produção de PIA em cepas de S. aureus e
Staphylococcus epidermidis.
A proteína de ligação à fibronectina A e B (FnBPA e FnBPB), a proteína ligante
de colágeno (Cna) e as proteínas de ligação e aglomeração de fibrinogênio A e B
(ClfA e ClfB) pertencem a família MSCRAMM. (GÖTZ, 2002)
S. aureus produz múltiplas proteases extracelulares com atividade catalítica
causando dano tecidual, expondo a matriz extracelular, favorecendo assim a adesão
das células bacterianas, iniciando a formação do biofilme. (KIEDROWSKI et al.
2011) Outras proteínas também identificadas envolvidas na síntese de biofilme são
proteína de superfície estafilocócica (SSP1) e proteína de biofilme associado (BAP).
(GÖTZ, 2002)
2.2.2 Promoção da absorção de ferro
Além de evasão de defesa imune, a sobrevivência bacteriana dentro do
hospedeiro

é

dependente

de

aquisição,

bem

sucedida,

de

nutrientes,

particularmente de ferro. Durante a infecção, 95% do ferro é sequestrado para
dentro das células hospedeiras e o ferro sérico, a maioria das vezes ligado a
proteínas, não é facilmente acessado. S. aureus secreta compostos de alta afinidade
para ligação com o ferro, (aureoquelante e staphyloferrina) durante a privação deste
íon. Além disso, ao detectar uma baixa de ferro, o S. aureus inicia a transcrição de
um programa de aquisição de ferro (ISD), que permite a captura do heme e
haptoglobina na superfície celular, o transporte do complexo de ferro através da
membrana de plasma e a subsequente degradação oxidativa do heme dentro o
citoplasma. (LIU, 2009)
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2.2.3 Evasão da resposta imune
Em uma infecção bacteriana severa, o sistema imune do hospedeiro é
induzido a montar uma resposta imune adaptativa de sete a dez dias para limitar a
infecção em curso e evitar re-infecções futuras. No entanto, uma das características
de S. aureus é sua capacidade de infectar o mesmo hospedeiro repetidamente ao
longo de sua vida. (LIU, 2009)
O sucesso das infecções ocasionadas por S. aureus depende, principalmente,
da eficiência de evasão da resposta imune humana. O principal mecanismo de
evasão é a produção de toxinas que matam os leucócitos. (OTTO, 2010)
Entretanto, outras moléculas desempenham importante função na evasão dos
mecanismos de ação do sistema imune. Por exemplo, as nucleases estafilocócicas
(SNase) clivam as moléculas de ácido nucleico (DNA e RNA) através da ligação dos
oligonucleotídeos em sítios específicos. As SNases são importantes na fuga das
armadilhas extracelulares dos neutrófilos (NETs), fazendo com que o microrganismo
seja capaz de escapar da liberação de proteases e peptídeos que provocariam a sua
morte. Juntamente com a adenosina sintetase estafilocócica, as SNases convertem
o DNA contido nas NETs em deoxiadenosina, que induz a apoptose mediada por
caspase-3 nos macrófagos. (KOYMANS et al. 2016)
S. aureus secretam dois tipos diferentes de coagulases, a coagulase
estafilocócia (SC) e o fator de ligação de proteína von Willebrand (vWbp), que são
altamente homólogos, principalmente na porção N-terminal onde estão os três
domínios de α-hélice tripla. Essa região é crucial para a função compartilhada destas
proteínas. Ambas podem se associar à protrombina para criar a estafilotrombina,
uma enzima complexa que pode clivar o fribrinogênio sem ativação do coágulo
sanguíneo, criando uma rede de fibrina que protege o microrganismo da fagocitose.
(KOYMANS et al. 2016)
A SPA é formada por cinco domínios homólogos de aproximadamente 6 KDa,
com uma sequência de identidade que possui a topologia de uma α-hélice tripla.
Após a sua secreção, a SPA é inicialmente ligada à parede celular através da porção
C-terminal, mas pode ser liberada por hidrólise. A SPA pode se ligar tanto a porção
Fc quanto a Fab das imunoglobulinas, inibindo a opsonização e a fagocitose. Duas
hélices de cada domínio da SPA estão relacionadas com a ligação à porção Fc.
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Através da interação entre Fab e SPA ocorre a ativação de linfócitos B, resultando
tanto na proliferação de células B e subsequente apoptose destas células, como
também na mudança de classe dos linfócitos, resultando na secreção de anticorpos
não específicos. (KOYMANS et al. 2016)
Além disso, SPA promove a lesão pulmonar aguda e a inflamação pulmonar
através da ativação do receptor de fator de necrose tumoral 1 (TNFR 1) de
sinalização em células de vias aéreas epiteliais. Cabe ressaltar que a HLA e a SPA,
e em menor grau a β-toxina, estão largamente distribuídas entre isolados de S.
aureus, e elas não têm sido associados a estirpes específicas de S. aureus
patogênicos (por exemplo, as estirpes de S. aureus resistentes à meticilina
adquiridos na comunidade- CA-MRSA) ou doença clínica específica (por exemplo,
pneumonia necrosante hemorrágica). (GÓMEZ et al. 2004)
2.2.4 Lise das células do hospedeiro
S. aureus produzem muitas toxinas que danificam a membrana da célula
hospedeira, podendo levar à lise celular. Em concentrações muito baixas, estas
toxinas formadoras de poros na membrana possuem a capacidade de causar
estresse celular. Em sinergia com outras moléculas sinalizadoras, como as
lipoproteínas que ativam os receptores toll-like, estas toxinas disparam a resposta
inflamatória, resultando na liberação das citocinas IL1, IL8, IL33. As α-hemolisina,
hemolisina-c e a leucocidina de Panton-Valentine (PVL) têm mostrado exercer um
forte efeito pro-inflamatório desta maneira. (GRUMMAN et al. 2014)
As toxinas superantigênicas podem ser detectadas em clones de S. aureus
resistentes à meticilina adquiridos em ambiente hospitalar (HA-MRSA) (FERRY et al.
2005) e funcionam como fatores que garantem a patogenicidade destes
microrganismos. Entre este grupo de toxinas, há um destaque para a PVL, uma
toxina citolítica que atinge células mononucleares e polimorfonucleares, causando
morte celular por necrose ou apoptose. (BOYLE-VAVRA & DAUM, 2007; DIEP, et al.
2010)
A PVL foi descrita pela primeira vez por Van deVelde em 1894 devido a sua
habilidade de lisar leucócitos. Em 1932, Panton e Valentine associaram, pela
primeira vez, esta leucocidina a infecções de pele e tecidos moles. (NASTALY et al.
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2010)
Esta toxina resulta do sinergismo de duas proteínas, LukS-PV e LuKF-PV,
codificadas pelos genes lukS e lukF, respectivamente, sendo ambos os genes
carreados por bacteriófagos. (SAID-SALIM et al. 2005)
Os dois componentes da PVL, LukS-PV e LukF-PV, são secretados por S.
aureus

no

meio

antes

de

formarem

um

heptâmero

na

membrana

do

polimorfonuclear. Primeiramente, LukS- PV se liga a um receptor não identificado na
superfície do polimorfonuclear e se une a LukF-PV até que o heptâmero esteja
montado. (KANEKO & KAMIO, 2004)
Dependendo da concentração da PVL, ela pode causar tanto a lise quanto a
apoptose do leucócito. Altas concentrações da PVL podem levar à lise do leucócito
devido à montagem de poros na membrana dos polimorfonucleares, o que promove
um influxo de substâncias extracelulares, como os íons de etídeo. Além disso,
quando LukS -PV se liga à membrana do polimorfonuclear, há a abertura dos canais
de cálcio da célula, levando ao influxo deste íon, contribuindo para a produção de
interleucinas e mediadores inflamatórios. Por outro lado, em baixas concentrações, a
PVL se liga aos receptores de membrana formando poros que favorecem a entrada
de outras moléculas de PVL que permitem que a toxina se ligue à membrana
mitocondrial. Desta forma, as moléculas de citocromo C são liberadas, induzindo a
proteínas apoptóticas, as caspases 3 e 9, que levam à fragmentação do DNA e a
apoptose da célula. (GENESTIER et al. 2005)
Desta forma, a PVL é responsável pela necrose do tecido pulmonar e
inflamação rara, frequentemente fatal e causadora da pneumonia necrosante.
(LABANDEIRA-REY et al. 2007; DIEP, et al. 2010)
Outras moléculas responsáveis pela lise de leucócitos são as α- toxinas.
Estas moléculas são produzidas por muitas cepas de S. aureus e são consideradas
o principal fator de virulência desta espécie. Esta toxina é capaz de promover a lise
de diversos tipos celulares como macrófagos, eritrócitos, e linfócitos. Além disso,
promove o fluxo de neutrófilos para pulmões infectados por S. aureus além da
adesão dos neutrófilos às células endoteliais. (OTTO, 2010)
A HLA é o fator de virulência mais caracterizado dos S. aureus. Através da
ligação com a superfície da célula, os monômeros de HLA se polimerizam e montam
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um heptâmero, formando um pré-poro na superfície da célula. Este pré-poro evolui
para um poro transmembranar desencadeando a formação de um canal aquoso
através da membrana plasmática da célula, permitindo a saída de dos íons K + e
Ca2+, o que provoca a morte da célula alvo. (VANDENESH, LINA & HENRY, 2012)
As HLA possuem uma especificidade celular e de espécie. Enquanto nos
coelhos, os eritrócitos são altamente sensíveis à ação desta toxina, em humanos
estas células não são tão susceptíveis. Além disso, enquanto nos humanos os
linfócitos e monócitos são mais sensíveis às HLAs, granulócitos e células epiteliais
pulmonares precisam de altas concentrações da toxina para sofrer lise.
(VANDENESH, LINA & HENRY, 2012)
A especificidade por espécie e tipo celular sugere a presença de um receptor
de alta afinidade. Wilke e Bubeck-Wardenburg (2010) identificaram a desintegrina e
metaloprotease 10 (ADAM-10) que interage com HLA e é requerida para a
maturação da toxina. A ligação da HLA a diferentes tipos celulares está
correlacionada à expressão de ADAM-10.
A β-hemolisina atua como uma esfingomielinase neural, hidrolisando
moléculas de esfingomielina, um fosfolipídeo de membrana. A atividade enzimática
da β- hemolisina é necessária para sua atividade hemolítica. (VANDENESH, LINA &
HENRY, 2012) Estudos de lesão pulmonar aguda em um modelo de pneumonia em
rato demonstraram que a β-toxina foi determinante na infiltração de neutrófilos
levando a destruição tecidual (HAYASHIDA et al. 2009)
Já para a δ- hemolisina, foram propostos três diferentes mecanismos de ação:
ligação com a superfície celular e a agregação para formação de poros na
membrana; ligação à superfície celular e a desestabilização da membrana celular e,
em altas concentrações, atua como detergente solubilizando a membrana.
(VANDENESH, LINA & HENRY, 2012)
As PSM são um grupo de peptídeos bacterianos, inicialmente descritos em S.
epidermidis, que induzem a inflamação e a lise de polimorfonucleares. (LIU, 2009).
Sua função lítica é eficaz intracelularmente em vez de extracelularmente, em
contraste com a maioria das leucocidinas, uma vez que a função das PSM é
neutralizada por proteínas séricas. (KOYMANS et al. 2016)
Além

disso,

em

pequenos

compartimentos

intracelulares

a

elevada
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concentração de PSM necessária para a lise celular é alcançada. Uma vez que S.
aureus consegue lisar a célula a partir do interior, ele consegue escapar da
fagocitose. Em baixas concentrações, PSM ativa células e estimula a quimiotaxia.
Além disso, PSM também tem a função de afetar a resposta imune adaptativa ao
alterar as funções das células dendríticas e a indução da secreção de IL-10 e células
T regulatórias, além de atuarem na formação do biofilme. (KOYMANS et al. 2016)
2.2.5 Manipulação da resposta imune inata e adaptativa
Os super-antígenos são uma família de exotoxinas e imunoestimulatórios
produzidos por alguns patógenos bacterianos, incluindo S. aureus. Mais de 20
super-antígenos distintos foram caracterizados neste grupo, sendo que 80% das
amostras clínicas albergam pelo menos um gene de super-antígeno, embora a
maioria codifique vários. (XU & MCCORMICK, 2012)
Dentre

os

super-antígenos

estafilocócicos

(SAgs),

pode-se

citar

as

enterotoxinas estafilocócicas (SEs), as enterotoxinas estafilocócicas like (SEls), as
proteínas e toxinas do choque tóxico- 1 (TSST-1). As SEs foram originalmente
definidas pela habilidade de causar intoxicação alimentar com vômito e incluem os
tipos A, B, C, D, E G, H I, R e T. As SEls, apesar de possuírem estrutura semelhante
às SEs, não induzem o vômito e incluem os tipos J, K, L, M, N, O, P, Q, S, U, V e X.
(KOYMANS et al. 2016; XU & MCCORMICK, 2012)
A resposta imune mediada por célula T normal é iniciada através da interação
do receptor αβ da célula T (TCR) com o peptídeo processado e apresentado pelo
complexo principal de histocompatibilidade (MHC). Se o TCR reconhece
especificamente o antígeno como estranho, esta interação ativa a tirosina quinase
(Lck), associada aos co-receptores CD4 e CD8, que por sua vez ativa o
desencadeamento da sinalização celular resultando na transcrição de fatores que
induzem a proliferação e diferenciação de células T. (KOYMANS et al. 2016; XU &
MCCORMICK, 2012)
Como as moléculas de TCR são extraordinariamente diversas, somente cerca
de 0,01% das células T virgens serão ativadas pelo reconhecimento de um antígeno
específico. A ativação das células T mediadas por SAg é tanto quantitativamente
quanto qualitativamente diferente da ativação da célula T normal. Como a
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característica definidora da toxina SAg é a sua capacidade de ativar os linfócitos T
em um domínio variável da cadeia β de TCR permitindo que um número muito
grande de células T seja ativado através da exposição do SAg. Embora TCR seja
uma molécula extraordinariamente diversa, esta diversidade está concentrada nas
regiões do CDR3 devido à recombinação somática no desenvolvimento da célula T.
Entretanto, existe um número relativamente limitado de recombinações na região β
do TCR e assim SAg pode ativar as células T em ordens de magnitude muito
maiores que no processo normal. Um número muito grande de células T ativadas
por SAgs pode provocar a liberação de citocinas pro-inflamatórias, que em casos
mais severos podem levar a uma hipersecreção de citocinas, fenômeno
característico por exemplo na TSST. Desta forma, SAgs representam os únicos
fatores de virulência microbianos conhecidos cujo papel principal é deliberadamente
forçar a ativação da resposta imune adaptativa. (KOYMANS et al. 2016; XU &
MCCORMICK, 2012)
2.3

PATOGÊNESE
As infecções ocasionadas por S. aureus podem ser classificadas em

endógenas ou exógenas. São exógenas quando originadas através da aquisição do
microrganismo a partir de uma fonte externa ou, mais comumente, são endógenas
quando o hospedeiro é infectado pela mesma bactéria que coloniza sua pele ou
mucosas. A colonização da mucosa nasal representa um grande desafio que requer
não apenas a aderência às células epiteliais, mas também a habilidade de lidar com
os mecanismos de defesa do hospedeiro e a competição com os outros
microrganismos da microbiota. (LIU, 2009) A quebra da barreira normal da pele
assim como condições de imunossupressão (HIV, desordens genéticas, uso de
corticoides) predispõe o indivíduo colonizado para a infecção. (MORELL & BAKIN,
2010)
S. aureus aderem e invadem a célula hospedeira comumente utilizando as
MSCRAMM. Um número de moléculas bacterianas, incluindo as MSCRAMMs tem
sido apontado como importante para a adesão às células do epitélio nasal, mas dois
fatores (o fator clumping B e o ácido teicóico) têm desempenhado papel importante
na colonização nasal. Durante a colonização, muitos genes de virulência podem ser
reprimidos. Dentre os genes que regulam a colonização e a virulência de S. aureus,
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o mais conhecido é o gene acessório regulador (agr). Este gene possui um locus
quorum sensing que controla diretamente a expressão de muitos fatores de
virulência e de colonização. A repressão do agr é associada à colonização e a
ativação à invasão do hospedeiro. (LIU, 2009)
A comunicação bacteriana ocorre através de moléculas sinais designadas
como autoindutores (AI). Estas moléculas são produzidas em níveis basais e se
acumulam durante o crescimento. Uma vez, atingindo uma concentração crítica, os
AI podem ativar ou reprimir genes alvo. Em função deste controle na expressão
gênica ser dependente da densidade celular, e consequentemente dos AIs, este
fenômeno é conhecido como quorum sensing (QS). O QS controla a expressão de
genes de virulência em diversos microrganismos, além de genes importantes na
comunicação entre as células e consequentemente na patogênese bacteriana.
(KONG et al. 2006; ANTUNES et al. 2010; RUTHERFORD & BASSLER, 2012)
O sistema QS controla processos como a bioluminescência, a esporulação, a
produção de antibióticos, a formação de biofilme e a expressão de fatores de
virulência e de toxinas. (KIEDROWSKI et al. 2011; THOENDEL et al. 2011) Apesar
das diferenças nos componentes regulatórios e nos mecanismos moleculares dos
QS de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, todos os sistemas QS
conhecidos dependem de três princípios básicos: (RUTHERFORD & BASSLER,
2012)
a. Todos os componentes da comunidade bacteriana produzem AIs. Quando a
densidade celular é baixa, os AIs se difundem no meio e as concentrações
destas moléculas acabam se tornando inferiores às necessárias para a
detecção das outras células. Quando a densidade celular é alta, a produção
cumulativa de AIs torna a concentração local alta, permitindo a detecção
destas moléculas e a consequente resposta.
b. Os AIs são detectadas pelos receptores existentes na membrana ou no
citoplasma das células.
c. Além de ativar a expressão de genes necessários para comportamentos
cooperativos, as moléculas de AIs atuam na própria ativação da produção de
AI.
As bactérias Gram-positivas produzem peptídeos, denominados peptídeos
auto- indutores (PAI) como moléculas sinalizadoras. Uma vez produzidas na célula,
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PAI é secretado e processado. Quando a concentração extracelular de PAI é alta, o
que ocorre em alta densidade celular, a molécula se liga a receptores de membrana
histidina quinase formados por dois componentes. Normalmente, esta ligação ativa o
receptor-quinase, que se auto-fosforila e transfere um fosfato a um regulador
citoplasmático. A fosforilação deste regulador ativa a transcrição de genes do
sistema QS. Em alguns casos, PAIs são novamente transportados para o citoplasma
onde interagem com fatores de transcrição, modulando a atividade da transcrição e
com isso, a mudança da expressão gênica. (KONG et al. 2006; RUTHERFORD &
BASSLER, 2012)
S. aureus apresentam dois sistemas de QS codificados pelo locus agr.
(KONG et al. 2006) O locus agr está localizado no cromossomo de S. aureus e é
considerado parte do genoma e não uma ilha de patogenicidade. O locus apresenta
dois diferentes fatores de transcrição RNAII e RNAIII. A transcrição de RNAII é um
operon de quatro genes agrB, agrD, agrC e agrA que codificam fatores para a
síntese de PAI. (THOENDEL et al. 2011)
O promotor P2 é responsável pela expressão do transcrito RNAII. O gene
agrD codifica pro-PAI que é processado a PAI e secretado pela proteína
transportadora transmembrana-AgrB. Quando PAI se acumula, ele se liga à proteína
de ligação transmembrana proteína-quinase, AgrC, que se autofosforila em uma
histidina conservada e transfere um fosfato para o grupo aspartato na resposta ao
regulador AgrA. O AgrA fosforilado se liga na região anterior do promotor P2 e autoinduz o operon agr. (KONG et al. 2006; RUTHERFORD & BASSLER, 2012)
Além disso, o AgrA fosforilado ativa de modo divergente o promotor P3, que
controla a expressão de RNAIII. RNAIII tem a dupla função de ativação da produção
de α-toxina e repressão da expressão de rot, proteínas de ligação à fribronectina A e
B, SPA, coagulase e outras proteínas de superfície. Desta forma, a cascata
regulatória formada pelo sistema QS reprime fatores de virulência de superfície
(como a SPA) e estimula a secreção de fatores de virulência (como a α-toxina).
(KONG et al. 2006; RUTHERFORD & BASSLER, 2012)
A maioria dos efeitos da regulação de QS na virulência de S. aureus é
mediada através da regulação direta, ou indireta, de RNAIII, entretanto AgrA
fosforilado também ativa, pelo menos, dois genes de virulência adicionais que
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codificam PSM. (RUTHERFORD & BASSLER, 2012)
Em S. aureus, o sistema agr inibe a formação de biofilme. Quando um
biofilme é estabelecido em baixa densidade celular de S. aureus há a proliferação
celular, gerando um ambiente de alta densidade celular e nesse momento há a
secreção dos fatores de virulência. Desta forma, para facilitar a sua dispersão, S.
aureus interrompe a formação de biofilme e diminui a produção de proteínas de
superfície e adesão. (KONG et al. 2006)
A capacidade de formar biofilmes incorpora às células uma proteção contra o
sistema imune do hospedeiro e ao tratamento com antimicrobianos, sendo então
necessária a busca de novos materiais biocompatíveis que dificultem a proliferação
e a formação de biofilme. (GÖTZ, 2002)
O controle dos sistemas de QS em estafilococos é um importante alvo para o
desenvolvimento de novos antimicrobianos. (KONG et al. 2006).
2.3.1 Infecções ocasionadas por Staphylococcus aureus
Infecções podem ocorrer frequentemente como consequência da inoculação
da bactéria em feridas abertas. Alternativamente, nas vias aéreas superiores, os
danos destas mucosas provocados por infecções virais tornam o hospedeiro mais
predisposto à pneumonia causada por S. aureus, o que pode ocorrer normalmente
uma semana após o início da gripe. A exposição inicial do S. aureus aos tecidos do
hospedeiro funciona como gatilho para a ativação dos genes de virulência. Ao
mesmo tempo, fagócitos e células epiteliais da pele e da mucosa respondem aos
produtos bacterianos e aos danos teciduais através da ativação do sistema imune.
(LIU, 2009)
O peptideoglicano e a lipoproteína do S. aureus são reconhecidos pelo
hospedeiro através de moléculas liberadas pelo tecido necrótico durante a infecção,
aumentando ainda mais a liberação de moléculas pró-inflamatória o que leva à
ativação da resposta imune celular local e o recrutamento de neutrófilos e de
macrófagos. (LOWY, 1998; LIU, 2009)
S. aureus tem sido reconhecido por sobreviver tanto dentro quanto fora da
célula hospedeira. No meio extracelular, S. aureus estimula a opsonização através
da ativação do complemento e de anticorpos, que leva à morte do microrganismo
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pelos fagócitos através dos receptores para a fração Fc dos anticorpos ou do
sistema complemento. (LIU, 2009)
S. aureus pode se abrigar dentro de células epiteliais, endoteliais, e até
mesmo de macrófagos. Entretanto, para resistir à ação dos polimorfonucleares, S.
aureus desenvolveram um grande número de estratégias. Inicialmente, o
microrganismo secreta duas moléculas, CHIP (chemotaxis inhibitory protein) e Eap
(proteína de aderência extracelular), que inibem, respectivamente, o reconhecimento
dos neutrófilos pelos fatores quimiotáticos e a ligação do neutrófilo às moléculas de
adesão do endotélio ICAM-1. A inibição da expressão desta molécula previne a
adesão dos leucócitos, a diapedese e a passagem dos mesmos da corrente
sanguínea para o local de infecção. Quando chegam ao local de infecção, os
neutrófilos liberam uma bateria de substâncias antimicrobianas como espécies
reativas de oxigênio (ROS), espécies reativas de nitrogênio (RNS), proteases e
lisozimas. A defesa contra as ROS e RNS é mediada por S. aureus através da
liberação de um grande número de enzimas antioxidantes (como a catalase,
pigmentos, superóxido dismutase) que neutralizam ROS e RNS (FIG. 2). (LOWY,
1998; LIU, 2009)
2.4

RESISTÊNCIA À METICILINA

2.4.1 Histórico da resistência à β-lactâmicos
Em 1928, em seu laboratório em Londres, o farmacêutico e biólogo escocês
Alexander Fleming descobriu que havia deixado aberta a tampa de uma placa de
Petri contendo Staphylococcus. Ele observou, dentro da placa, o crescimento de um
fungo azul-esverdeado e que o crescimento das colônias de Staphylococcus
próximos a este fungo havia sido inibido. Fleming postulou que este fungo secretava
uma substância que promovia lise das bactérias vizinhas a ele. Foi descoberto o
fungo Penicillium notatum e a substância que ele secretava, a penicilina, rendeu a
Alexander Fleming o prêmio Nobel de Medicina em 1945. (MORREL & BALKIN,
2010)
No início da década de 1940, antes da introdução de antimicrobianos na
prática clínica, as infecções causadas por S. aureus eram responsáveis por cerca de
80% dos óbitos da população e pelo desenvolvimento de infecções metastáticas em
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cerca de 70% dos indivíduos infectados. (LOWY, 2003)

Figura 2- Patogênese da invasão tecidual por Staphylococcus aureus

Fonte: Adaptado Lowy (1998). Legenda: Sequência de eventos da esquerda para a direita.
Estafilococos circulantes se ligam a sítios específicos do endotélio danificado. A adesão do
microrganismo pode ocorrer através das MSCRAMMS. Alternativamente, ele pode se aderir ao
endotélio diretamente, utilizando os receptores para adesinas ou por ligantes que formam uma ponte
entre o microrganismo e o tecido, como constituintes do soro, por exemplo a fibronectina. As
mudanças no endotélio sinalizam mudanças celulares de suscetibilidade à infecção. Após a
fagocitose pelas células endoteliais, o microrganismo libera enzimas proteolíticas que facilitam a sua
disseminação e a sua liberação na corrente sanguínea. Fatores teciduais são expressos facilitando a
deposição de fibrina. Uma vez nos tecidos adjacentes, a bactéria provoca uma reação inflamatória
indutora de formação de abscessos, estabelecendo focos metastáticos. Depois da fagocitose, células
endoteliais expressam receptores de membrana e liberam interleucinas. Como resultado, os
leucócitos migram para o local da infecção e liberam mais citocinas, que chegando na corrente
sanguínea, contribuem para a manifestação de sepse e de vasculite associada a estafilococos.

Logo após o uso da penicilina na prática clínica, em 1942, surgiram relatos de
resistência associadas a cepas produtoras de β-lactamases, inicialmente em
hospitais e em seguida em comunidades. As β-lactamases são enzimas capazes de
quebrar os anéis β-lactâmicos presentes nas penicilinas, inviabilizando assim a
atividade destes medicamentos (RAMMELKAMP & MAXON, 1942; LOWY, 2003)
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Em S. aureus, o gene que confere a resistência à penicilina é o blaZ, gene
responsável pela síntese de β-lactamases. Este gene é regulado por dois genes
reguladores adjacentes, o antirepressor blaR1 e o repressor blal. A via de
sinalização responsável pela síntese de β-lactamase requer clivagem sequencial das
proteínas regulatórias BlaR1 e Blal. (LOWY, 2003; MORREL & BALKIN, 2010)
Em 1950, cientistas de uma indústria farmacêutica sediada no Reino Unido
descobriram que colocando substituintes volumosos na cadeia lateral da molécula
de penicilina havia a proteção da molécula contra a ação de penicilinases devido a
impedimento estérico. Subsequentemente em 1959 a meticilina (FIG. 3) foi
produzida em escala industrial como uma classe de penicilinas resistentes à βlactamase. (MORREL & BALKIN, 2010)

Figura 3- Antimicrobianos β-lactâmicos. Estrutura química da penicilina (A) e
meticilina (B). Em B, a porção esquerda indica a modificação da cadeia lateral do
grupo carbonila do núcleo da penicilina que facilita a resistência à β-lactamase

Fonte: Adaptado Morrel & Balkin (2010).

O uso de penicilinas semissintéticas como a meticilina se tornou promissor
para o tratamento de doenças infecciosas causadas por cepas produtoras de β-
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lactamases. Apenas um ano após o início da terapia por estes antimicrobianos
surgiram cepas resistentes denominadas Staphylococcus aureus Resistentes a
Meticilina (MRSA). (RAMMELKAMP & MAXON, 1942; JEVONS, 1961; LOWY, 2003;
IPPOLITO et al. 2010)
A fim de evadir das propriedades bactericidas da meticilina, S. aureus
desenvolveram alguns mecanismos de resistência. Desde 1960, mais de 80% das
cepas de S. aureus isoladas da comunidade e de ambiente hospitalar são
resistentes à penicilina. Um dos mecanismos desenvolvidos foi a expressão de uma
β-lactamase capaz de hidrolisar a meticilina. (MORREL & BALKIN, 2010) Em 1961,
dois anos após a introdução da meticilina, S. aureus desenvolveram a resistência à
meticilina devido a aquisição do gene mecA. (JEVONS, 1961; DEURENBERG &
STOBBERINGH, 2008)
Dados sugerem que o mecA se originou a partir do Staphylococcus sciuri,
através de proteínas recombinases capazes de excisar DNA de um lugar e integrá-lo
a outro (KATAYAMA, ITO & HIRAMATSU, 2000; WU, LENCASTRE & TOMASZ,
2001). Investigando 472 isolados de MRSA, Kreiswirth et al. (1993) determinaram
que esta realocação ocorreu uma vez e que todos os MRSA estudados eram
descendentes de um único clone.
Em 1975, Sjöströn et al. demonstraram a localização do gene mec no DNA
cromossomial de MRSA. Em 1980, foi verificado que o gene mec está localizado em
uma região do cromossomo de MRSA que não está presente no cromossomo de S.
aureus Sensível à Meticilina (MSSA). (STEWARD & ROSEBLUM, 1980) No início da
década de 1980, foi verificado que uma nova proteína, denominada de PBP2’ ou
PBP 2a (penicillin-binding protein) é produzida somente por cepas de MRSA.
(HARTMAN & TOMAZS, 1984). Também na década de 1980 o gene mecA foi
clonado, sendo observado que o gene estava ligado à uma sequência de
nucleotídeos similar ao promotor de um homólogo do regulador do gene blaR1 do
complexo gênico da beta-lactamase (bla). (MATSUHASHI et al. 1986)
2.4.2 Síntese da parede celular e mecanismo de ação dos β-lactâmicos
A principal função da parede celular é conferir forma, rigidez ao
microrganismo além de manter a hipertonicidade do meio interno. As bactérias Gram
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positivas possuem uma pressão osmótica interna de 10 a 30 vezes maior que a
existente no meio externo. A parede celular é formada por 60% de peptideoglicano e,
nas bactérias Gram positivas, se situa externamente à membrana plasmática
possuindo em sua composição, além do peptideoglicano, moléculas de ácido
teicóico, ribonucleato de magnésio e carboidratos. Entre a membrana plasmática e a
parede celular existe um espaço onde se encontram enzimas, como as βlactamases, que inativam alguns tipos de antimicrobianos. (TAVARES, 2002)
As moléculas de N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurâmico, que compõem
a parede celular, se dispõem de maneira alternada, formando longas cadeias
peptídicas que se intercruzam, fazendo a ligação das cadeias dos açúcares
aminados. (TAVARES, 2002)
A síntese da molécula de peptideoglicano ocorre em três etapas: (TAVARES,
2002)
a. Formação, no citoplasma celular, de monômeros compostos de um
dissacarídeo formado pelo ácido N-acetilmurâmico e a N-acetilglucosamina
ligados à um pentapeptídeo.
b. Transporte, através da membrana celular, dos monômeros de dissacarídeo
para o espaço extracelular com o auxílio de um transportador fosfolipídico.
c. Polimerização dos monômeros de dissacarídeos para formação das cadeias
e reações de transpeptidação, isto é, entrecruzamento dos segmentos
peptídicos

das

cadeias

polissacarídicas

formadas,

formando

o

peptideoglicano.
A reação de transpeptidação é catalisada por transpeptidases e também pelas
carboxipeptidases, que se encarregam de retirar os resíduos de D-alanina e de
endopeptidases que provocam o rompimento das cadeias polipeptídicas. (TAVARES,
2002)
Na face externa da membrana celular, existem as proteínas ligadoras de
penicilina (PBP) que se ligam às DD-peptidases que evoluíram a partir das serinas
proteases

e

que

possuem

atividade

enzimática

de

transglicosidases,

transpeptidases, carboxipeptidases e endopeptidases. (CHAMBERS, 1997; ITO &
HIRAMATSU, 1998) Estas moléculas têm papel fundamental na biossíntese de
novas moléculas do peptideoglicano e sua incorporação na parede celular da
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bactéria em divisão. As PBPs são divididas em sete frações de acordo com seu peso
molecular. As PBPs de alto peso molecular (PBPs 1A, 1B, 2 e 3) são as encontradas
em menor quantidade na célula, porém são as principais enzimas envolvidas na
síntese da parede celular. As PBPs 4, 5 e 6 são as de baixo peso molecular e mais
presentes na célula bacteriana. Entretanto, seu papel na síntese do peptideoglicano
é secundário. (CHAMBERS, 1997; ITO & HIRAMATSU, 1998)
As PBPs 1A e 1B possuem atividade de transpeptidase e transglicosidase
participando do alongamento da molécula de peptideoglicano na bactéria em
divisão. A PBP 2 catalisa reações de transpeptidases e carboxipeptidases
responsáveis pela manutenção do formato celular. A PBP 3 é responsável pela
formação do peptideoglicano que constitui o septo que divide a bactéria durante a
multiplicação. (TAVARES, 2002)
Antibióticos

β-lactâmicos

são

substratos

análogos

que

se

ligam

covalentemente ao sítio ativo das PBPs, inativando as DD-peptidases, impedindo
assim a síntese da parede celular. As PBPs 1, 2 e 3 possuem alta afinidade a
maioria dos β-lactâmicos e são essenciais para o crescimento e para a
sobrevivência das cepas. Assim, a ligação de antibióticos β-lactâmicos a estas
proteínas é letal para a célula. (CHAMBERS, 1997; ITO & HIRAMATSU, 1998)
2.4.3 SCCmec e o mecanismo de resistência da PBP2a ou PBP2’
O gene mecA codifica a proteína de ligação da penicilina 2’ (PBP2’ ou
PBP2a), uma proteína com 76KDa que determina a resistência à meticilina. Não
existe homólogo do gene mecA em cepas sensíveis à meticilina, entretanto, tanto as
cepas resistentes quanto as susceptíveis produzem quatro classes principais de
PBP, as PBP 1, 2, 3 e 4 com massa molecular aproximada de 85, 81, 75 e 45 kDa,
respectivamente. Nas células resistentes à meticilina, a PBP2’, codificada pelo gene
mecA, possui uma pequena afinidade para antibióticos β- lactâmicos, permitindo o
crescimento da bactéria na presença destes. (CHAMBERS, 1997; ITO &
HIRAMATSU, 1998)
O gene mecA é altamente conservado entre as espécies de estafilococos e é
parte de um elemento genético móvel denominado staphylococcal chromosomal
cassette mec (SCCmec). O SCCmec é flanqueado pelo complexo gênico mec e
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pelos genes de recombinação cromossomial (cassette chromosome genes:
ccrA/ccrB ou ccrC) que permitem uma transmissão horizontal intra e interespecífica
do SCCmec. (CHAMBERS, 1997; ITO & HIRAMATSU, 1998; ITO, KATAYAMA &
HIRAMATSU, 1999)
O complexo gênico mec é composto pelas sequências de inserção IS431 e/ou
IS1272, pelo gene mecA e pelos genes regulatórios mecR1 (que codifica uma
proteína transdutora de sinal MecR1) e mecI (codifica o repressor da proteína MecI).
O

complexo

gênico

ccr

codifica

recombinases

das

famílias

das

invertases/resolvases, as quais mediam a integração do SScmec e sua excisão do
cromossomo, sendo responsável pela mobilidade deste elemento. O restante do
elemento SCCmec é composto pela região J (J1,J2 e J3) que está localizada entre e
ao redor dos complexos mec e ccr e contém vários genes ou pseudogenes,
incluindo plasmídeos ou transposons com genes de resistência para antibióticos não
β- lactâmicos ou a metais pesados. (ZHANG, et al. 2009)
Segundo Zhang et al. (2009), existem cinco classes de complexos gênicos
mec (A, B, C1, C2, D) e cinco alótipos do complexo ccr (1, 2, 3, 4, 5).
A classe A do complexo gênico mec contém o gene mecA, os genes mecR1 e
mecI anterior ao gene mecA, a região hipervariável (HVR) e a sequência de inserção
IS431 posterior ao mecA. A classe B do complexo gênico mec é composta também
pelo mecA, um mecR1 truncado resultante da inserção de IS1272 anterior ao mecA,
HVR e IS431 posterior ao mecA. A classe C é similar à classe B, porém contém um
mecR1 truncado pela inserção do IS431 anterior ao mecA. Existem duas classes
distintas do complexo mec tipo C: na classe C, a sequência de inserção IS431
anterior ao gene mecA tem a mesma orientação que a IS431 posterior ao mecA
(perto do HVR), enquanto na classe C2, a orientação da sequência de inserção
IS431 anterior é reversa. C1 e C2 são considerados como complexos mec diferentes
uma vez que devem ter evoluído de forma independente. A classe D é composta do
gene mecA e mecR1 mas não possui sequência se inserção posterior ao mecR1.
(KATAYAMA, ITO & HIRAMATSU, 2001)
Diferentes combinações destas classes e alótipos geram vários tipos de
SCCmec. O elemento SCCmec é normalmente classificado em tipo I (combinação
do ccr tipo I com a classe B do gene mec- IB), II (2A), III (3A), IV (2B), V (5C2), VI
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(4B), VII (5C1) e VIII (4A) (FIG. 4) baseado na natureza dos complexos gênicos mec
e ccr e ainda classificado em subtipos de acordo com a diferença na região J.

Figura 4- Estrutura básica representativa dos SCCmec I a VIII

Fonte: Adaptado International Working Group on the Staphylococcal Cassetes Chromossome
elements (2009). Legenda: A estrutura representativa das cepas é ilustrada baseada nas seguintes
sequências nucleotídicas depositadas no banco de dados: NCTC10442 (AB033763), N315 (D86934),
85/2082(AB037671), CA05 (AB063172), ZH47 (AM292304), WIS (AB121219), TSGH17 (AB512767),
PM1 (AB462393), HDE288 (AF411935), JCSC6082 (AB373032), e C10684 (FJ390057).
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A região J1 (antigamente L-C) se localiza entre a junção cromossomial direita
e o complexo ccr, J2 (C-M) está entre os complexos ccr e mec e J3 (I-R) está entre o
complexo mec e a junção cromossomial esquerda. Dentro da região J, além das
diferenças já descritas, também são encontradas sequências de inserção e
tranposons. Os polimorfismos da região J dentro do mesmo complexo ccr-mec é que
são usadas para definir os subtipos de SCCmec. (INTERNATIONAL WORKING
GROUP ON THE STAPHYLOCOCCAL CASSETES CHROMOSSOME ELEMENTS,
2009)
Recentemente, foram ainda descritos três novo tipos de SCCmec, entretanto
a nomenclatura e classificação destes novos tipos ainda é controversa. Segundo o
International Working Group on the Staphylococcal Cassetes Chromossome
elements (IWG-SCC), que estabelece padrões de critérios da classificação do
SCCmec, os novos tipo são SCCmec tipo, IX (1C2), X (7C1) e XI (8E). (LI et al.
2011;

TURLEJ,

HRYNIEWICZ

&

EMPEL,

2011;

SHORE

et

al.

2011;

INTERNATIONAL WORKING GROUP ON THE STHAPYLOCOCCAL CASSETES
CHROMOSSOME ELEMENTS, 2012)
A primeira cepa de MRSA (NCTC 10442), isolada em 1961 no Reino Unido,
abrigava o SSCmec tipo I e este clone se disseminou mundialmente durante a
década de 1960. Em 1982, uma cepa de MRSA (N315) tipo II foi descoberta no
Japão (clone New York/Japão) e em 1985 a cepa 85/2082, que carreava SCCmec
III, na Nova Zelândia. (DEURENBERG et al. 2007; BERGLUND et al. 2008;
DEURENBERG & STOBBERINGH, 2008; ZHANG et al. 2009)
A disseminação das cepas que portavam SCCmec IV ocorreu na década de
1990 e no início do século XXI a primeira cepa de MRSA (WIS) com o SCCmec V foi
descrita na Austrália. O SCCmec tipo VI foi observado entre isolados de MRSA em
Portugal e a cepa protótipo identificada como HDE288. O tipo VII do SCCmec (5C1)
foi identificado, em 2008, a partir de isolados de um abscesso subcutâneo abdominal
de uma paciente de 42 anos no ano de 2002 na Suécia. Em 2009, foi descrito pela
primeira vez o SCCmec tipo VIII (A4) a partir de amostras epidêmicas de MRSA no
Canadá. (DEURENBERG et al. 2007; BERGLUND et al. 2008; DEURENBERG &
STOBBERINGH, 2008; ZHANG et al. 2009)
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Em 2011 foram descritos o SCCmec tipo IX, X e XI. Os tipos IX e X foram
isolados a partir de indivíduos que trabalhavam na pecuária na Tailândia e no
Canadá, respectivamente, e o tipo XI a partir de uma amostra Irlandesa. (LI et al.
2011; SHORE et al. 2011)
2.5

GENOTIPAGEM DE MRSA
Entre os métodos primários de genotipagem se S. aureus, PFGE (eletroforese

em gel de campo pulsado) e MLST (multilocus sequence typing) têm sido utilizados
para inúmeras espécies bacterianas e fúngicas, enquanto spa typing e SCCmec
typing são específicos para estafilococos. (KALE & DHAWAN, 2016)
O PFGE é considerado o método padrão ouro para investigações de surtos
que

envolvem

cepas

estreitamente

relacionadas.

O

método

consiste

na

determinação de uma “impressão digital” do microrganismo estudado, pois compara
padrões de banda de todo o genoma microbiano após uma macro-digestão feita por
enzimas de restrição de cortes raros. (UDO, PEARMAN & GRUB, 1993; STEFANI et
al. 2012)
A técnica é altamente discriminatória e reprodutível e a maioria das cepas
podem ser tipadas por este método. A seleção das enzimas de restrição é
importante, uma vez que gera padrões mais simples que consistem em menos
números de bandas, tornando mais fácil a interpretação. A enzima de restrição SmaI
tem sido muito utilizada para investigação de amostras MRSA por PFGE. A base de
dados americana de PFGE, por exemplo, classifica grandes clones de S. aureus
como USA100, USA200, USA300 e assim por diante, enquanto que as outras
designações internacionais incluem EMRSA (Reino Unido), WA e CMRSA (Canadá).
(UDO, PEARMAN & GRUB, 1993; DELEO et al. 2010; STEFANI et al. 2012)
O PFGE é o método mais frequentemente utilizado para identificação de
MRSA, entretanto continua a ser um procedimento tecnicamente exigente e de
intenso esforço com uma duração de dois a quatro dias. Os resultados de PFGE são
de difícil comparação entre os laboratórios e ao longo do tempo, por isso estudos de
macro-epidemiologia muito longos têm sido questionados. Desta maneira, outras
técnicas de tipagem molecular têm sido desenvolvidas. (KALE & DHAWAN, 2016)
O MLST é um método de tipagem baseado em sequência nucleotídicas
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caracterizada por uma nomenclatura universal, com um banco de dados de forma
inequívoca com curadoria. O projeto de MLST para S. aureus é baseado em sete
genes constitutivos (arcC, aro, glpF, gmk, pta, tpiA, yqiL) dispersos ao longo do
genoma. Estes fragmentos são sequenciados e submetidos ao banco de dados
MLST de S. aureus para identificação. (STEFANI et al. 2012) Para cada variante
conhecida dos genes são atribuídos números alélicos que são então concatenados
para formar perfis alélicos únicos referidos como sequence typing (ST) ST
relacionados podem ser visualizados prontamente usando o programa eBURST
(http://eburst.mlst.net), que agrupa STs que compartilham pelo menos cinco a sete
alelos em "complexos clonais” (CCs), que destacam a estrutura básica daquela
população nas espécies. (UDO, PEARMAN & GRUB, 1993; DAVID & DAUM, 2010;
DELEO et al. 2010; STEFANI et al. 2012)
O MLST também se mostrou benéfico na identificação de LA-MRSA (S.
aureus resistente à meticilina associado à pecuária) e sua transmissão entre seres
humanos e espécies animais. (NICHOL et al. 2011) No entanto, a técnica também é
cara, trabalhosa e demorada devido à análise de vários genes alvos. (KALE &
DHAWAN, 2016)
O Spa typing é outra técnica baseada no sequenciamento nucleotídico que
tem como alvo o polimorfismo na sequência da região variável (região X) do gene da
proteína A (spa) de S. aureus. As repetições de spa possuem 24 pb de comprimento,
com duplicações presumíveis, deleções e rearranjos que contribuem para a
identificação de mais de 10.000 padrões únicos conhecidos como 'tipos' de SPA.
(SHOPSIN et al. 1999; DEURENBERG & STOBBERINGH, 2008; STEFANI et al.
2012) A técnica de Spa typing pode ser usada para conjecturar CCs, uma vez que
está de acordo com MLST, além de ser mais rentável. Tal como acontece com MLST,
os a maioria dos dados do Spa typing são inequívocos e portáteis. Erros de
classificação de um pequeno número de linhagens é uma desvantagem deste
método. (DeLEO et al. 2010; STEFANI et al. 2012)
A tipagem do SCCmec classifica alótipos distintos dos elementos SCCmec
horizontalmente adquiridos presentes em cepas de MRSA. Onze tipos de SCCmec
tipos foram descritos até agora, com clones tradicionais de HA-MRSA (S. aureus
resistente à meticilina adquiridos em ambiente hospitalar) caracterizado pelos tipos I,
II e III, enquanto que as cepas de CA-MRSA possuem os tipos IV e V, tipicamente os
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menores elementos. A nomenclatura de MRSA conta com a justaposição de MLST
(ou CC) e o tipo de SCCmec (por exemplo ST5-II, ST8-IV), com resolução de
adicional fornecido por outros métodos moleculares, tais como o spa typing. (DeLEO
et al. 2010; STEFANI et al. 2012)
2.6

TRATAMENTO DE INFECÇÕES PROVOCADAS POR MRSA
O tratamento para infecções bacterianas deve ser orientado por fatores locais,

prováveis fontes de infecção e fatores de risco relacionados com os pacientes de um
hospital ou o meio em que eles vivem. Dados epidemiológicos sobre a incidência
local e cepas resistentes devem ser adotados para auxiliar na escolha da terapia
inicial. Para a escolha da terapia definitiva, exames laboratoriais de identificação do
patógeno e exames fenotípicos de resistência são necessários. (LUNA et al. 2010)
A dificuldade dos recursos necessários para a identificação correta do
microrganismo causador da infecção e a indisponibilidade dos antimicrobianos em
hospitais públicos são fatores que contribuem para um uso indevido de
medicamentos. Colaborações com grandes laboratórios devem ser feitas para a
escolha do medicamento específico para os diferentes clones de MRSA. (LUNA et
al. 2010)
O uso racional de antimicrobianos para as infecções ocasionadas por MRSA
deve ser feito sabendo-se a terapia correta para o tratamento destas infecções de
grande importância na comunidade científica. Para uma terapia eficaz deve-se
aplicar o medicamento de acordo com as necessidades e tipo de desenvolvimento
do processo patológico, adequando-se a quantidade de medicamento, forma
posológica e vias de administração. (LUNA et al. 2010)
A mupirocina é um agente antimicrobiano de uso tópico, inicialmente isolado
de Pseudomonas fluorescens e utilizado para o tratamento de infecções de pele e
feridas de pós-operatório. (PARK, KIM & PARK, 2012) A mupirocina também é
empregada para descolonização da mucosa nasal por cepas de S. aureus.
Entretanto, o uso extensivo deste medicamento é denominado como fator de risco
para a resistência bacteriana à mupirocina, já detectada por alguns autores.
(SHITTU, UDO & LIN, 2009; LUNA et al. 2010;) Em 2009, foram identificados altos
índices de resistência de S. aureus à mupirocina na Nigéria e na África do Sul.
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(SHITTU, UDO & LIN, 2009)
Um estudo revelou que isolados de MRSA resistentes à mupirocina eram
sensíveis à vancomicina e a rifampicina, porém eram resistentes a ciprofloxacina, a
tetraciclina e a clindamicina. (PARK, KIM & PARK, 2012)
Cepas de bactérias resistentes à mupirocina podem ser classificadas em dois
grupos de acordo com a CIM (concentração inibitória mínima): baixo nível de
resistência (CIM=8, aproximadamente 256 µg/mL) e alto nível de resistência (CIM >
256 µg/mL). (PARK, KIM & PARK, 2012) Estas cepas ditas de alto nível de
resistência são de grande importância clínica visto que são capazes de transferir
resistência a outras cepas bacterianas por conjugação. (SHITTU, UDO & LIN, 2009)
Antimicrobianos β-lactâmicos como a oxacilina e outros quimioterápicos
utilizados para o tratamento de doenças infecciosas relacionadas a dispositivos
médicos com formação de biofilme são limitados. (POZZI et al. 2012)
A vancomicina é um glicopeptídeo tricíclico complexo que foi isolado pela
primeira vez em meados dos anos de 1950, demonstrando atividade contra cepas
de bactérias Gram positivas. Em 1958, foi introduzida na prática clínica como opção
de tratamento para MRSA. Após 25 anos da introdução da mesma, seu uso passou
a ser limitado devido aos seus efeitos nefrotóxicos e ototóxicos. (DHAND &
SAKOULAS, 2012)
Casos de S. aureus resistente à vancomicina (VRSA) são raros. Fatores
como colonização por MRSA, infecções causadas por enterococos resistentes à
vancomicina e longo tratamento com vancomicina são fatores de risco para o
desenvolvimento da resistência a este antimicrobiano. (DHAND & SAKOULAS,
2012)
A vancomicina é praticamente aceita por todo o mundo como opção de
tratamento para MRSA, porém demonstra algumas deficiências como, ação
bactericida menor que a de alguns β-lactâmicos, pouco poder invasivo intracelular,
falta de atividade contra organismos que formam biofilme, falta de interferência com
a produção de toxinas. (HAGIHARA et al. 2012)
Com a diminuição da sensibilidade a vancomicina e o aumento do CIM, novas
alternativas de tratamento devem existir, sendo elas oxazolidinona, linezolida,
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daptomicina, arbecacina. (DHAND & SAKOULAS, 2012) Para casos não invasivos
de infecções por S. aureus, usa-se a quinupristina-dalfopristina, trimetoprimsulfametoxazol, a clindamicina, a eritromicina, a tetraciclina, a rifampicina e as
fluoroquinolonas. (HAGIHARA et al. 2012)
A teicoplanina tem espectro de ação semelhante à vancomicina e também
mecanismo de ação similar. Além disso, possui um tempo de meia vida maior que o
da vancomicina, porém tem menor taxa de penetração no tecido. A vantagem do uso
da teicoplanina é que ela é menos nefrotóxica que a vancomicina. (HAGIHARA et al.
2012)
A linezolida tem boa penetração nos tecidos, não precisa de monitoramento
terapêutico e pode ser usada via intravenosa ou via oral. O principal evento adverso
associado com o tratamento com linezolida é a mielossupressão reversível e mais
comumente a trombocitopenia. (HAGIHARA et al. 2012)
A daptomicina é uma droga lipoglicopeptídica que possui ação bactericida
para MRSA e para outras bactérias Gram-positivas. Foi aprovada pelo Ministério de
Saúde, Trabalho e Bem-estar do Japão para o tratamento de bacteremia,
endocardite do lado direito e infecções de pele causadas por MRSA desde julho de
2011. Os efeitos adversos ainda estão sendo avaliados. (HAGIHARA et al. 2012)
O tratamento de infecções crônicas com formação de biofilme é dificultado. A
resistência aos antimicrobianos permanece desconhecida (GÖTZ, 2002), entretanto
moléculas como o 1,2,3,4,6-penta-O-galoil-bD-glucopirose (PGG), um ativo de
plantas, tem sido testadas e se mostrado capazes de inibir a formação de biofilme
por cepas de S. aureus. (LIN et al. 2012)
2.7

EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE MRSA

2.7.1 Distribuição geográfica de MRSA
A definição de CA-MRSA é toda cepa de MRSA isolada a partir de pacientes
previamente saudáveis atendidos em ambulatórios ou pacientes com menos de 48
horas de admissão hospitalar. Além disso, estes pacientes não devem possuir
histórico médico de infecção ou colonização por MRSA, não possuir, no ano anterior,
nenhum histórico de internação em hospitais, casa de repouso ou hemodiálise. O
paciente não deve possuir também nenhum dispositivo de longa permanência como
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catéteres, ou outros dispositivos médicos que atravessem a pele íntegra. CA- MRSA
também pode ser definido com base nos marcadores genéticos, como a presença
de SSCmec tipo IV, V ou VII e a presença de PVL. (TRISTAN et al. 2007)
A primeira cepa de CA-MRSA foi identificada na Austrália em 1993 em
pacientes de comunidades remotas que não apresentavam nenhum fator de risco
para a colonização por MRSA. No final de década de 1990 o Center of Disease
Control and Prevention (CDC) relatou a morte de crianças nos estados de Dakota do
Norte e Minessota (Estados Unidos) em função de infecções provocadas por CAMRSA. Desde então, infecções associadas à CA-MRSA têm sido verificadas em
todo mundo, alcançando níveis de pandemia (UDO, PEARMAN & GRUBB, 1993;
O´BRIEN et al. 2009; OTTO, 2010)
O CA-MRSA é fenotipica e genotipicamente distinto de HA- MRSA. Ao
contrário do CA-MRSA, o HA-MRSA é normalmente sensível a outros antibióticos
que não são β-lactâmicos. Além disso, a grande diversidade de clones de CA-MRSA
comparadas as de HA-MRSA sugerem que mais linhagens de S. aureus têm a
habilidade de se tornar CA- MRSA. (DEURENBERG et al. 2007)
Grande parte das doenças provocadas por CA-MRSA em todo o mundo é
normalmente causada por cinco linhagens clonais. A maioria dos clones de MRSA
têm evoluído a partir de cinco grupos de CCs tendo um genótipo ancestral distinto.
Relatórios mundiais de CA-MRSA estão associados com mais de 20 linhagens
genéticas distintas das quais cinco são globalmente predominantes, incluindo ST1IV (WA-1, USA400), ST8-IV (USA300), ST30-IV (clone South West Pacific [SWP]),
ST59-V (clone Taiwan) e ST80-IV (clone europeu). (HAMILTON et al. 2007; DAVID E
DAUM, 2010)
A maioria destas cinco cepas CA-MRSA têm em comum a produção de PVL.
Na região Sudoeste do Pacífico, a cepa predominante de CA-MRSA pertence ao
ST30. (NIMMO et al. 2000; AIRES DE SOUSA et al. 2003; DIEP et al. 2004;
VELAZQUEZ-MEZA et al. 2004; PAN et al. 2005; ROBINSON et al. 2005) Esta
linhagem é descendente do tipo de fago 80/81 PVL positivo, S. aureus sensível à
meticilina da década de 1950 que causou sepse em 30% daqueles que foram
colonizados. Na Ásia e na Europa, as cepas CA-MRSA predominantes pertencem às
linhagens clonais ST59 e ST80, que têm sido associados às doenças endêmicas.
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(AIRES DE SOUSA et al. 2003; HUANG et al. 2006)
As linhagens ST8-IV e ST30-IV têm sido consideradas pandêmicas, uma vez
que foram isoladas em todos os continentes. ST8-IV está principalmente associada
com a propagação global de USA300. ST30-IV, comumente conhecido como SWP,
já foi considerado um descendente da pandemia de cepas de S. aureus resistentes
à meticilina do fagotipo 80/8. O USA400, ST1-MRSA-IVa (CC1) foi o clone
predominante até 2001 nos Estados Unidos, substituídos pelo USA300 ST8-MRSAIVa (CC8). Por outro lado, ST1-IV, principalmente associada com as comunidades
americanas nativas do Alasca e nas regiões centro-oeste dos Estados Unidos
(USA400) e do Canadá (CMRSA-7), é positiva para PVL e com as comunidades
aborígenes (WA-1) é negativa para estes genes. (SOLA et al. 2008; NICHOL et al.
2011) ST1-IV foi considerada a principal causa de CA-MRSA no Estados Unidos e
Canadá devido à sua virulência aumentada caracterizada pela super expressão de
α- toxinas, PSMs e muitas proteases. (SOLA et al. 2008)
Nos Estados Unidos, as duas cepas de CA-MRSA predominantes são
USA400 e USA300, embora o USA300 seja mais prevalente. Nunca relatado antes
do ano 2000, USA300 já foi descrito nas comunidades dos Estados Unidos, Canadá,
e mais nove países europeus. (MILLER & DIEP, 2008) A pandemia do clone USA300
tem sido implicada em doenças humanas excepcionalmente graves, incluindo
endocardite, sepse, fascite necrosante, e pneumonia necrosante. (FRANCIS et al.
2005) Em muitas localidades, o clone USA300 responde sozinho por mais de 50%
de todas as doenças causadas pela espécie S. aureus, apontando assim para a
capacidade única deste clone de se espalhar facilmente entre humanos. (MORAN et
al. 2006)
CA-MRSA é geralmente menos prevalente na Europa que nos Estados
Unidos e caracteriza-se pela considerável heterogeneidade genética, em contraste
com a difusão predominante de USA300 nos Estados Unidos. O chamado clone
Europeu (ST80-IV) destaca-se por ter sido isolado em quase todos os países
europeus. Acredita-se que o ST80-IV tenha sido originado a partir de imigrantes
africanos. (WITTE, 2009; MONECKE et al. 2011) O ST30-IVa (CC3, USA1100) e
EUA400 são a principal causa de infecção na Austrália. ST93-IV (clone Queensland)
foi considerada a principal cepa da Austrália e raramente é encontrada em outros
locais. ST5-IV foi considerada uma potencial subespécie de S. aureus e é restrita a
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comunidades remotas da Austrália. (MONECKE et al. 2011)
Na África, CC5 foi considerado o principal complexo clonal encontrado nos
ambientes de saúde. O HA-MRSA ST239/ST241III (3A) foi identificado em nove
países africanos. Esse clone foi também descrito com SCCmec IV (2B) na Argélia e
Nigéria e tipo V (5C) no Níger. Na África, o clone europeu (ST80-IV) (2B) foi limitado
a Argélia, Egito e Tunísia. Os tipos clonais ST22-IV (2B), ST36-II (2A) e ST612-V
(2B) foram encontrados apenas na África do Sul. Os clones comunitários ST8-IV
(2B) e ST88-IV (2B) foram descritos tanto em hospitais quanto na comunidade em
Angola, Camarões, Gabão, Madagascar, Nigéria, e São Tomé e Príncipe.
(ABDULGADER et al. 2015)
ST59-IV e ST59-V (EUA 1000) são as cepas mais comuns de CA-MRSA em
Taiwan, China e outros países asiáticos. Esses clones também são observados nos
Estados Unidos, Europa e Austrália. ST72-IV (USA700) foi descrita como a principal
cepa encontradana na Coreia do Sul e ST88-IV (ou ST88-V) na África e na Ásia
(WITTE, 2009; MONECKL et al. 2011; CHUANG & HUANG, 2013; ABDULGADER et
al. 2015;)
Na Índia, MRSA é uma causa comum de infecções relacionadas à assistência
à saúde (IRAS). A tipagem molecular de cepas de MRSA oriundas de IRAS
recuperadas de hospitais indianos mostrou um cenário semelhante onde o clone
brasileiro e húngaro (ST239-MRSA-III) era dominante. (ARAKERE et al. 2005;
GADEPALLI et al. 2009; SHABIR et al. 2010; ABIMANYU, MURUGESAN &
KRISHNAN, 2012)
Rodriguez-Noriega et al. (2010) realizaram uma pesquisa bibliográfica na
base de dado do PubMed para avaliar a história e distribuição dos clones de MRSA
na América Latina. O banco de dados do PubMed foi avaliado de 1966 a agosto de
2008 através da procura dos termos “MRSA clones”, “Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus clones”, “Latin America” e o nome do país. Os autores
verificaram 29 publicações relevantes e relacionaram a primeira descrição de cada
clone em cada país (FIG. 5). A maioria dos clones de MRSA circulantes pertencia
aos cinco maiores clones internacionais (NYJ, pediátrico, brasileiro, ibérico e
húngaro)
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Figura 5- Evolução dos clones de MRSA na América Latina: linha do tempo mostra
quando e onde os clones foram isolados pela primeira vez

Fonte: adaptado de Rodriguez-Noriega et al. (2010). Legenda: B= clone brasileiro e variantes; C=
clone Cordobes/Chileno; CA= CMRSA-6 (clone canadense); H= clone húngaro; I= clone relacionado
ao ibérico; M= clone mexicano; MW2= clone relacionado ao MW2; NY/J= clone New York/Japão; P=
relacionado ao clone pediátrico; O= clone Oceania Southwest Pacific; U= clone hospitalar uruguaio;
UR6= clone de surto comunitário uruguaio; U3= clone USA-300; U8= clone USA-800; W= clone
Western Australia 1 MRSA. *Primeira identificação do clone brasileiro com resistência heterogênia à
vancomicina e teicoplanina (1996-1998).

CA-MRSA está se disseminando no Brasil como um agente com grande
potencial para causar infecções graves. A primeira infecção causada por CA-MRSA
foi descrita por Ribeiro et al. (2005) em três pacientes da comunidade: dois deles
com infecções de pele e um com artrite séptica.
Rozenbaum et al. (2009) relatam que a linhagem mais comum observada em
casos de infecções causadas por CA- MRSA no Brasil é o clone ST30- SCCmec IV,
produtora de PVL e previamente detectada na Austrália. Esta linhagem parece ser
bem adaptada para causar doenças invasivas na comunidade.
Entretanto, alguns estudos demonstram a variedade de clones de CA-MRSA
circulantes no Brasil. Ribeiro et al. (2007) relatam a diversidade de clones isolados
nas cidades de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Os autores observaram a presença
dos

clones

USA 300,

Ocean

South

Pacific

Clone

(OSPC)

e

USA400,

correspondendo a três complexos ST8, ST30 e ST1, respectivamente. Fortes et al.
(2008) relataram o primeiro caso de endocardite causado por CA-MRSA no Brasil. A
análise molecular por PCR (polymerase chain reaction) demonstrou a presença de
PVL e SCCmec IV, sem no entanto demonstrar o subtipo do mesmo.
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Lamaro-Cardoso et al. (2009) encontraram uma prevalência de 1,2% de
casos de colonização por CA- MRSA em um estudo realizado em 1192 crianças em
creches na cidade de Goiânia. O clone de MRSA mais presente neste estudo foi o
ST239-III (SCCmec III), conhecido como um importante clone responsável por
infecções hospitalares em todo o mundo, não sendo observado comumente na
comunidade. Os autores detectaram também a presença de uma única amostra com
o clone ST1120 (SCCmec V), classificado como um variante do clone ST45.
Uma pesquisa, realizada entre estudantes da área de saúde em uma
universidade em Maringá- PR, demonstrou que 2,4% dos participantes da pesquisa
eram portadores de CA- MRSA. No entanto, a pesquisa não demonstrou qual era o
tipo de clone circulante entre os estudantes. (PRATES et al. 2010)
Estudo semelhante foi realizado com 500 crianças atendidas em 23 creches
públicas em Niterói, Rio de Janeiro. Foi verificado que 48% das crianças eram
colonizadas por S. aureus enquanto 6,2% por MRSA. O estudo também estabeleceu
que o uso prévio de antimicrobianos pelos participantes do estudo era um fator de
risco para colonização por S. aureus. Também não foi determinado qualquer tipo de
tipagem molecular das amostras MRSA encontradas. (BRAGA et al. 2014)
Um estudo de caso controle foi realizado durante um ano com pacientes
menores de 24 anos atendidos em dois centros de referência para HIV na cidade do
Rio de Janeiro. Foi verificada uma alta diversidade genética entre as amostras de
MRSA identificadas, sendo t002/ST5 e t318/ST300 os mais frequentes. (VIEIRA et
al. 2016)
Caboclo et al. (2013) avaliaram 99 isolados de MRSA oriundos de hospitais
públicos e particulares do Rio de Janeiro. Eles verificaram a emergência dos clones
de MRSA USA400/ST1, USA800/ST5, ambos SCCmec IV e USA100/ST5 SCCmec
II em ambos os hospitais.
Em 2014, foram avaliadas 178 profissionais de saúde que trabalhavam em
um hospital pediátrico. Foi observado que a taxa de colonização para S. aureus foi
de 33% e de MRSA 5,1%. O contato prolongado da equipe de enfermagem com os
pacientes foi considerado um fator de risco para a colonização por MRSA. Neste
estudo não foram avaliados os ST circulantes. (GOMES et al. 2014)
As cinco maiores linhagens de MRSA (CC5, CC8, CC2, CC45 e CC30)
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circulam internacionalmente e causam a maioria das IRAS associadas a MRSA em
todo o mundo. (RODRIGUEZ-NORIEGA et al. 2010) Dentro de cada linhagem,
supostos caminhos evolutivos foram propostos por Robinson e Enright (2003) com
base nas sequências (ST) caracterizada por MLST. Um número relativamente
pequeno de clones pandêmicos de MRSA (clones brasileiro, ibérico, húngaro,
pediátrico e New York/ Japan (NYJ) foram identificados entre 3000 amostras
coletadas em um estudo de vigilância e investigação de surtos entre os anos de
1994 e 2000. O PFGE foi usado para caracterizar estas cepas. Estes clones foram
responsáveis por 68% dos isolados. Os autores elaboraram a hipótese de que estes
clone possuem a habilidade única de se adaptarem às mudanças dos ambientes
clínicos.
2.7.2 Fatores de risco associados à MRSA
Infecções por MRSA acarretam maior mortalidade, maior tempo de
hospitalização e aumento dos custos quando comparados a infecções por MSSA.
(HAGIHARA et al. 2012)
Houve uma rápida disseminação das cepas MRSA pelos hospitais,
restringindo o tratamento destas aos antimicrobianos glicopeptídeos vancomicina e
teicoplanina (SANTOS et al. 2007). Entretanto, uma diminuição na sensibilidade de
S. aureus para vancomicina vem sendo observada. Casos de resistência
intermediária foram detectados e um aumento crescente da CIM de vancomicina
vem sendo verificado. (HAGIHARA et al. 2012)
Se a patogenicidade for considerada dependente de fatores ambientais, as
cepas HA-MRSA são mais patogênicas no ambiente hospitalar uma vez que podem
sobreviver apesar da intensa pressão seletiva provocada pelo uso de antibióticos.
Entretanto, na comunidade, HA-MRSA são menos patogênicos, pois sua capacidade
diminuída de expressar toxinas não é compensada pela resistência a diversos
antibióticos. (RUDKIN et al. 2012) A virulência, no entanto, se mostra independente
do meio ambiente e Rudkin et al. (2012) mostraram que cepas HA-MRSA são menos
virulentas como uma consequência direta da expressão do gene mecA em níveis
elevados. Cepas de HA-MRSA tinham uma CIM de oxacilina mais elevada (> 256
g/mL), alta expressão de PBP2a no entanto a sobrevivência de células T á ação
citolítica de S. aureus foi entre 28,6% e 88%. Já as cepas de CA-MRSA tiveram um
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CIM menor (12-32 g/mL), menor expressão de PBP2a e alta toxicidade (células T
com sobrevivência de 0%-13%).
Durante a última década, CA- MRSA tem se disseminado mundialmente, não
só na comunidade, mas também nas unidades de saúde. Em geral, CA-MRSA é
mais virulento comparado ao HA-MRSA devido à presença de vários fatores de
virulência. Os clones virulentos de CA-MRSA, caracterizados pela presença da
toxina PVL, se propagaram em todo o mundo, primeiramente na comunidade e
posteriormente também em instituições de saúde. CA-MRSA é, pelo menos em
parte, responsável pelo aumento da prevalência de MRSA em países que possuíam,
tradicionalmente, baixa prevalência de HA-MRSA. (LOWY, 2003; DEURENBERG &
STOBBERINGH, 2008; MILLER & KAPLAN, 2009)
A proporção de infecção relacionada à MRSA em relação à MSSA em
unidades de terapia intensiva aumentou de 2% em 1974 para 22% em 1995 e 64%
em 2004. (MORELL & BALKIN 2010)
Alguns fatores de risco associados à colonização com CA-MRSA têm sido
identificados. Entre eles estão as doenças gastrintestinais, uso de drogas
intravenosas, contato direto com indivíduos que possuem infecções provocadas por
CA-MRSA, contato indireto com superfícies ou objetos contaminados, falta de
higiene, pele com a integridade comprometida, habitação em locais com grande
aglomeração de pessoas (presídios, quartéis militares), duração prolongada da
terapia, internação em unidades de terapia intensiva ou em unidades de queimados,
feridas cirúrgicas ou queimaduras e colonização nasal com CA-MRSA. (MILLER &
KAPLAN, 2009)
2.8

NOVA FRIBURGO E O CENÁRIO DAS IRAS
Nova Friburgo é um município da região serrana do estado do Rio de Janeiro

(FIG. 6) com cerca de 182.000 habitantes e conta com 27 estabelecimentos
municipais de saúde, sendo apenas três destes com internação (Hospital Municipal
Raul Sertã, Hospital Maternidade e Hospital Psiquiátrico Santa Lúcia), com um total
de 456 leitos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009).
Estas unidades de saúde atendem, além da população do município, pacientes
oriundos de outros 12 municípios do estado do Rio de Janeiro (Bom Jardim,
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Cantagalo, Cordeiro, Cachoeiras de Macacu, Duas Barras, Macuco, Santa Maria
Madalena, Trajano de Moraes, Sumidouro, Carmo, São Sebastião do Alto e Silva
Jardim), servindo como referência de saúde para a região. (SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO, 2011)

Figura 6- Mapa político do estado do Rio de Janeiro com determinação de regiões
de governo e municípios

Fonte: Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de
Janeiro, 2014.

A CCIH do Hospital Raul Sertã, divulgou em seu controle interno, que dos 46
casos de infecção hospitalar registrados no ano de 2010, 14 foram ocasionados por
MRSA. Entretanto, a tipagem molecular destas amostras de origem clínica, assim
como a identificação dos clones circulantes não são rotineiramente realizadas pelo
hospital. Por outro lado, não existe nenhum tipo de identificação da colonização por
MRSA dos pacientes que são atendidos nos ambulatórios do hospital e de outras
unidades de saúde do município nem da equipe de saúde destes locais.
Embora grande parte das IRAS seja de origem endógena e de difícil
prevenção, a implementação de medidas de controle contribuem para a redução da
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ocorrência de infecção nestes hospitais. O estudo e a prevenção de infecções por
MRSA deveriam incluir a identificação imediata de pacientes que apresentem um
maior risco de aquisição e a análise dos isolados por métodos de genotipagem
(SAIMAN et al. 2003), envolvendo estudos mais completos de vigilância e
epidemiologia molecular, visando o monitoramento das infecções e contribuindo para
uma rápida detecção de possíveis surtos epidêmicos de clones de MRSA. Por estes
fatores, é importante ressaltar a necessidade de se ter um completo controle na
disseminação deste microrganismo tanto nos ambientes hospitalares, quanto na
comunidade, assim como de uma caracterização molecular rápida e adequada, que
esteja associada com fatores fenotípicos e clínico-epidemiológicos.
Desta forma, espera-se que com este projeto seja estabelecida a epidemiologia
molecular dos clones MRSA circulantes e seus perfis de resistência a
antimicrobianos entre a comunidade e nas unidades de saúde para que medidas
educativas

e

preventivas

da

disseminação

destes

microrganismos

sejam

implantadas pelas autoridades de saúde a fim da diminuição de custos com
tratamento de infecções.
Com base no exposto acima, a hipótese deste trabalho é que há elevada
ocorrência de colonização e infecção por S. aureus nos diferentes setores das
unidades de saúde do município de Nova Friburgo e há correlação fenotípica e
genotípica entre essas amostras provenientes de pacientes com colonização e
infecção na referida região geográfica.
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3

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
 Desenvolver um estudo de Epidemiologia Molecular de colonizações e de
infecções causadas por S. aureus em unidades de saúde do município de Nova
Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar, fenotipicamente, a frequência de S. aureus nas amostras isoladas.



Determinar o padrão genético-epidemiológico de amostras de MRSA isoladas de
pacientes colonizados e/ou infectados em unidades de saúde de Nova Friburgo.



Identificar as possíveis correlações entre os dados demográficos obtidos no
questionário respondido pelos pacientes e a presença de colonização e/ou
infecção por S. aureus.



Comparar as características genotípicas e fenotípicas das amostras de S. aureus
avaliadas antes e após a catástrofe de janeiro de 2011 em Nova Friburgo e
verificar possíveis diferenças no percentual de colonização e infecção dos
pacientes nas unidades estudadas.
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4
4.1

MATERIAL E MÉTODOS
SELEÇÃO DE PACIENTES E CRITÉRIOS ÉTICOS
O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o CAAE
00887812.1.0000.5243 em 08/11/2012.
Os participantes assinaram duas cópias do termo de consentimento livre e
esclarecido (APÊNDICE 1) após explanação, pelo pesquisador, sobre o projeto e a
voluntariedade da participação da pesquisa, assim como a privacidade de cada
participante.
Os pacientes que optaram por participar da pesquisa responderam também a
um breve questionário (APÊNDICE 2) para indicar os fatores de risco potenciais
para colonização e infecção por S. aureus. (BEARMAN et al. 2010)
4.1.1 Critérios de Inclusão
Os critérios de inclusão dos participantes da pesquisa são todos os indivíduos
(que quiseram voluntariamente participar) atendidos nos Postos de Saúde da
Família ou Policlínicas do município de Nova Friburgo assim como pacientes
admitidos no Hospital Municipal Raul Sertã (HMRS) e no Hospital Maternidade de
Nova Friburgo (HMNF). Os pacientes deveriam ter idade igual ou superior a 18 anos,
independente de cor, classe e grupo social, e deveriam aceitar participar da
pesquisa através de consentimento formal. Não foram incluídos pacientes cujo
estado físico e/ou mental impossibilitaram a realização da coleta e/ou a execução do
questionário.
4.1.2 Cálculo do Número de Amostra
O cálculo do número amostral foi realizado levando-se em conta a frequência
de S. aureus descrita na população, de acordo com o seguinte cálculo:
n= z2p(1-p)
E2
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Onde: z= 1,96 para 95% de intervalo de confiança
p = proporção populacional estimada (0,3)
E= estimativa em 1%
Sendo assim, o número total de amostras estimadas a serem coletadas a fim
de que se observem diferenças significativas, caso existam, foi cerca de 1000.
4.2

UNIDADES DE SAÚDE PESQUISADAS
Dos 27 estabelecimentos públicos de saúde existentes no município de Nova

Friburgo, somente três deles possuem internação: HMRS, HMNF e Hospital
Psiquiátrico Santa Lúcia, os quais possuem juntos 456 leitos. (INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009)
Além do atendimento ambulatorial, o HMRS executa procedimentos de baixa,
média e alta complexidade. No Hospital Maternidade, juntamente com o
acompanhamento pré-natal, são realizados partos normais e cesarianas e
internações nas unidades de terapia intensiva (UTI) neonatal e para as mães.
O município conta ainda com quatro Policlínicas (distribuídas na área urbana),
uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 19 Postos de Saúde da Família
(localizados nas áreas urbanas e rurais).
Neste estudo, somente foram analisadas amostras de pacientes atendidos no
HMRS, HMNF e Policlínica Norte no município de Nova Friburgo.
4.3

DESENHO DE ESTUDO, COLETA DE AMOSTRAS E ISOLAMENTO
BACTERIANO
Trata-se de um estudo de corte transversal. Foram analisadas amostras de

pacientes atendidos nas três unidades de saúde públicas do município de Nova
Friburgo pesquisadas durante o período de 05/2010 a 11/2012 e 01/2014 a 08/2015.
Amostras coletadas anteriormente ao desastre ambiental ocorrido em janeiro
de 2011 e devidamente armazenadas no HMRS foram utilizadas para comparação
dos perfis fenotípicos e genotípicos com os isolados posteriores da tragédia.
A coleta dos pacientes colonizados foi realizada através de rotação de swab,
seco e estéril, no vestíbulo anterior das duas narinas de cada paciente. Os swabs
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coletados foram semeados, no momento da coleta, em placas de Petri contendo
Ágar Manitol Salgado (AMS) (HIMEDIA), os quais foram incubados em estufa
bacteriológica a 37C ± 0,5ºC por 24 horas.
A coleta nasal realizada com swab não representou risco ao paciente,
proporcionando apenas leve desconforto em alguns casos.
No caso dos pacientes com infecção ocasionadas por S. aureus, as diferentes
amostras clínicas, oriundas dos sítios infecciosos, foram coletadas pela equipe de
enfermagem do HMRS e do HMNF segundo os protocolos de rotina adotados por
ambas as instituições. Estas amostras foram para os laboratórios de ambos os
hospitais

onde

foram

realizados

alguns

testes

para

identificação

dos

microrganismos. Só então as amostras foram repicadas e doadas para a presente
pesquisa.
4.4

ISOLAMENTO BACTERIANO E IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA
Após o crescimento bacteriano das amostras em AMS, as colônias sugestivas

de pertencerem ao gênero Staphylococcus foram submetidas à coloração de Gram,
ao teste de catalase, ao teste de coagulase em tubo e ao teste de DNAse.
A coloração de Gram foi realizada através do esfregaço de uma colônia
bacteriana em lâmina de vidro para microscopia posterior coloração como descrito
por Koneman et al. (2001).
O teste da catalase foi feito colocando uma colônia do crescimento
bacteriano, em AMS, na superfície de uma lâmina de vidro. Sobre a colônia, foram
acrescentadas duas gotas de H2O2 3%. As amostras catalase positiva são as que
desprendem bolhas após a adição de H2O2. (KONEMAN et al. 2001)
A prova da coagulase em tubo foi realizada com kit Coagu-plasma®
(Laborclin). Uma colônia do crescimento bacteriano em AMS foi repicada em caldo
BHI (Brain Heart Infusion Broth) (HIMEDIA) e deixada em estufa bacteriológica por
24 horas a 36,5± 0,5ºC. Após a turvação do meio, uma alíquota de 500 µL foi
colocada em tubo de vidro esterilizado juntamente com 500 µL do plasma de
carneiro

liofilizado

(anteriormente

hidratado

em

NaCl 0,9%,

conforme as

especificações do produto). O tubo foi então incubado em estufa bacteriológica por
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36ºC ± 0,5ºC durante quatro horas. A leitura foi feita a cada uma hora. Decorrido o
tempo de incubação, o tubo foi retirado da estufa e colocado à temperatura ambiente
por 24 horas, quando então foi realizada a leitura final. O teste é dito positivo quando
é observada a formação de um coágulo incolor. Foram utilizados controles negativo
(Staphylococcus epidermidis INCQS 00016 Lote 0309016, ATCC 12228) e positivo
(Staphylococcus aureus INCQS 00015 Lote 1107015 ATCC 25923) no teste da
coagulase, assim como na catalase.
O teste de DNAse foi realizado através de semeadura das colônias que
cresceram em AMS sobre o meio Ágar DNAse (HIMEDIA). A semeadura é feita em
forma de um pequeno tapete circular. O meio então é incubado em estufa
bacteriológica por 36ºC± 0,5ºC por 24 horas. Havendo o crescimento bacteriano, o
teste é revelado gotejando-se solução de HCl 1N sobre o meio de cultura. A prova
da DNAse é considerada positiva quando se forma, ao redor do crescimento
bacteriano, um halo mais claro no meio de cultura. (KONEMAN et al. 2001)
As amostras catalase, coagulase e DNAse positivas, e com as características
morfotintorias desejadas (cocos gram-positivos dispostos em forma de cacho) foram
consideradas S. aureus e armazenadas em caldo BHI, acrescido de 10% (v/v) de
glicerol e mantidas a -20ºC.
4.5

TESTE DE SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS
Todas as amostras fenotipicamente identificadas como S. aureus foram

submetidas ao teste de suscetibilidade a antimicrobianos por disco difusão e ao
teste de indução a resistência à clindamicina, segundo o recomendado pelo CLSI.
(CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2015)
Uma suspensão de colônias bacterianas em solução de NaCl 0,9%, com
turbidez semelhante à 0,5 da escala MacFarland, foi semeada em forma de tapete
em meio Àgar Mueller-Hinton (HIMEDIA). Após a semeadura, discos de
antimicrobianos foram colocados, com a ajuda de uma pinça devidamente
esterilizada, sobre o meio semeado. As placas foram incubadas em estufa
bacteriológica a 36,5 ± 0,5ºC por 18 a 24 horas.
Os antibióticos (LABORCLIN) testados foram: ciprofloxacina (5 μg),
cloranfenicol (30 μg), clindamicina (2 μg), eritromicina (15 μg), nitrofurantoína (300
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μg), gentamicina (10 μg), cefoxitina (30 μg ), rifampicina (5 μg), sulfametoxazoltrimetroprim (23,75 μg/ 1,25 μg), tetraciclina (30 μg), penicilina (10U). (RIBEIRO et
al. 2005; VIVONI et al. 2006; ROZENBAUM et al. 2009; CLINICAL AND
LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2015)
Após o período de incubação, os halos de inibição de crescimento foram
medidos com o auxílio de uma régua e comparados com a tabela fornecida pelo
CLSI (2015) (TAB.1). O teste de indução a resistência à clindamicina foi realizado
apenas colocando os discos de clindamicina e eritromicina próximos um do outro e
observando a formação de um halo em forma da letra D ao redor do disco de
clindamicina. (CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2015)

Tabela 1- Listagem dos antimicrobianos utilizados, suas respectivas concentrações/
doses por disco, diâmetro do halo de inibição de crescimento microbiano em
milímetros e padrão de interpretação
Teste de suscetibilidade a antimicrobianos
Antimicrobiano

Concentração/
Dose por disco

(diâmetro do halo de inibição de
crescimento microbiano em mm)
Susceptível

Resistência
intermediária

Resistente

ciprofloxacina

5 μg

≥ 21

16 – 20

≤ 15

cloranfenicol

30 μg

≥ 18

13 – 17

≤ 12

clindamicina

2 μg

≥ 21

15 – 20

≤ 14

eritromicina

15 μg

≥ 23

14 – 22

≤ 13

nitrofurantoína

300 μg

≥ 17

15 – 16

≤ 14

gentamicina

10 μg

≥ 15

13 – 14

≤ 12

cefoxitina

30 μg

≥ 22

-

≤ 21

rifampicina

5 μg

≥ 20

17 – 19

≤ 16

≥ 16

11 – 15

≤ 10

sulfametoxazol-

23,75 μg

trimetoprim

1,25 μg

tetraciclina

30 μg

≥ 19

15- 18

≤ 14

penicilina

10 U

≥ 29

-

≤ 28

Fonte: Adaptado Clinical and Laboratory Standards institute (2015).

A cepa utilizada como controle negativo para resistência à meticilina foi a
Staphylococcus aureus INCQS 00015 Lote 1107015, ATCC 25923 e a utilizada como
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controle positivo a Staphylococcus aureus INCQS 00306 Lote 0507306, ATCC
33591.
4.6

EXTRAÇÃO DO DNA
As amostras identificadas como S. aureus foram semeadas em Ágar Nutriente

(HIMEDIA) e incubadas em estufa bacteriológica a 36 ± 0,5ºC por 24 horas. Das
amostras em que houve crescimento microbiano, foram suspensas de cinco a 10
colônias bacterianas em 1 mL de TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA, pH 7,8) e
homogeneizadas em agitador de tubos. Após a agitação, 500 µL da suspensão
foram transferidos para outro microtubo e este foi centrifugado a 13000 xg por um
minuto. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspenso com 200 µL da
solução de TE e novamente homogeneizado em agitador de tubos. Os microtubos
foram então aquecidos em banho-maria a 100ºC, por 10 minutos. Decorrido o
tempo, os microtubos forma colocados em banho de gelo por mais 10 minutos e
centrifugados a 13000x g por um minuto. O sobrenadante foi então recolhido e
armazenado em microtubo a -20ºC até a utilização. (SCHUENK et al. 2008)
4.7

TESTE MOLECULAR CONFIRMATÓRIO DE RESISTÊNCIA À METICILINA
Para a confirmação do teste fenotípíco de resistência à meticilina, foi

realizada a detecção do gene mecA por PCR. Foram adicionados, em um microtubo
de 250 µL, 2 µL da suspensão contendo DNA extraído de cada amostra, 2,5 µL de
tampão 10X; 1 μL de solução de MgCl2 a 50 mM; 1,5 μL de cada deoxinucleosídeo
trifosfatado a 2 mM, 1 μL de cada iniciador MecA P4 e MecA P7 (FIG.7) a 10 µM e
1,5 U de Taq DNA polimerase e água miliQ suficiente para completar os 25 µL de
reação. (OLIVEIRA & LENCASTRE, 2002)
Esta mistura foi colocada no termociclador (PTC-100®, Bio-Rad) e a reação foi
realizada com uma etapa inicial de desnaturação a 94oC por 5 minutos e 30 ciclos de
desnaturação a 94ºC por 30 segundos, anelamento a 55ºC por 30 segundos e
extensão a 72ºC por 1minuto, seguidos por um passo de extensão final de 72ºC por
7 minutos.
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Figura 7- Descrição das sequências dos iniciadores utilizados para a detecção do
gene mecA, sua posição de ligação no genoma de Staphyococcus aureus e o
tamanho do fragmento gerado
Iniciadores

Sequência (5’-3’)

Posição no
genoma

MecA P4

TCCAGATTACAACTTCACCAGG

1190-1211

MecA P7

CCACTTCATATCTTGTAACG

1351-1332

Tamanho do
fragmento
amplificado (pb)
162

Referência: Oliveira & Lencastre, 2002.

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de
agarose 1% em tampão TAE 0,5 X, pH 8,0 (condições da eletroforese: 100 V, 500
mA, 60 minutos), utilizando-se padrão de tamanho molecular de 100 pb e corados
com 3 µL de SYBR® Safe DNA gel Stain (Invitrogen), visualizados e fotodocumentados sob luz Ultra Violeta (UV).
Os controles utilizados foram as cepas S. aureus HU25 (SCCmec III e PVLnegativo), S. aureus WB45 (SCCmec IV e PVL-positivo), S. aureus US100 (SCCmec
II), S. aureus INCQS 00015 Lote 1107015, ATCC 25923, S. aureus INCQS 00306
Lote 0507306, ATCC 33591.
4.8

DETECÇÃO DOS GENES PARA LEUCOCIDINA DE PANTON E VALENTINE
Os genes que codificam a PVL (lukS-PV e lukF-PV) foram co-amplificados em

uma reação única através de reações de PCR como descrito por Lina et al. (1999).
Foram adicionados, em um microtubo de 250 µL, 2 µL da suspensão
contendo DNA extraído de cada amostra, 2,5 µL de tampão 10X; 1 μL de solução de
MgCl2 a 50 mM; 1,5 μL de cada deoxinucleosídeo trifosfatado a 2 mM, 1 μL de cada
iniciador LukPV1 e LukPV2 a 1 µM (FIG. 8) e 1,5 U de Taq DNA polimerase e água
miliQ suficiente para completar os 25 µL de reação.
A reação foi realizada em termociclador PTC-100®, Bio-Rad, nas seguintes
condições: um ciclo inicial de 94ºC por 2 minutos, seguido de 30 ciclos de 94oC por 1
minuto, 55oC por 1 minuto, 72oC por 1 minuto e um ciclo final de extensão de 5
minutos a 72oC.
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Figura 8- Descrição das sequências dos iniciadores utilizados para a detecção dos
genes lukS-PV e lukF-PV e o tamanho do fragmento gerado
Sequência (5’-3’)

Tamanho do fragmento
amplificado (pb)

LukPV1

ATC ATT AGG TAA AAT GTC TGG ACA TGA TCC A

433

LukPV2

GCA TCA AST GTA TTG GAT AGC AAA AGC

Primers

e/ou
468

Fonte: Lina et al. 1999

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de
agarose 1% em tampão TAE 0,5 X pH 8,0 (condições da eletroforese: 100 V, 500
mA, 60 minutos), utilizando-se padrão de tamanho molecular de 100 pb e corados
com 3 µL de SYBR® Safe DNA gel Stain (Invitrogen), visualizados e fotodocumentados sob luz UV. Dois fragmentos de 433 e/ou 468 pb podem ser
observados.
O controle positivo utilizado foi a cepa S. aureus WB45 (SCCmec IV e PVLpositivo).
4.9

TIPAGEM MOLECULAR
Após o teste molecular para a confirmação de resistência à meticilina, todas

as amostras de MRSA foram submetidas a uma PCR multiplex para a determinação
do tipo estrutural e SCCmec, além do sequenciamento da região SSR da proteína A
(SPA typing) de S. aureus e o MLST para tipagem do cassete SCCmec e
identificação do sequence type (ST) circulante.
4.9.1

Determinação do tipo estrutural do SCCmec
A determinação do tipo estrutural do elemento mec foi realizada por um

sistema de multiplex-PCR, como descrito por Oliveira e Lencastre (2002) e
Ghaznavi-Rad et al. (2010). A abordagem multiplex-PCR incluiu a utilização de oito
loci baseados nas diferentes estruturas dos SCCmec e um controle interno adicional
baseado na amplificação de um fragmento do gene mecA. A FIG.9 demonstra os
oito loci utilizados na aplicação do multiplex-PCR e os iniciadores.
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Figura 9- Iniciadores utilizados na abordagem multiplex-PCR para classificação do
SCCmec com a respectiva especificidade, e tamanho do respectivo fragmento
amplificado
Iniciadores

Seqüências (5’-3’)

CIF2 F2
CIF2 R2
MECI P2
MECI P3
RIF5 F10
RIF5 R13
IS431 P4
pUB110 R1
IS431 P4
pT181 R1
DCS F2
DCS R2

TTC GAG TTG CTG ATG AAG AAG G
ATT TAC CAC AAG GAC TAC CAG C
ATC AAG ACT TGC ATT CAG GC
GCG GTT TCA ATT CAC TTG TC
TTC TTA AGT ACA CGC TGA ATC G
GTC ACA GTA ATT CCA TCA ATG C
CAG GTC TCT TCA GAT CTA CG
GAG CCA TAA ACA CCA ATA GCC
CAG GTC TCT TCA GAT CTA CG
GAA GAA TGG GGA AAG CTT CAC
CAT CCT ATG ATA GCT TGG TC
CTA AAT CAT AGC CAT GAC CG

MECA P4
MECA P7

TCC AGA TTA CAA CTT CAC CAG G
CCA CTT CAT ATC TTG TAA CG

RIF4 F3
RIF4 R9
Type VF
Type VR

AAT CAT CTG CCA TTG GTG ATG C
CGA ATG AAG TGA AAG AAA GTG G
GTG ATT GTT CGA GAT ATG TGG
CGC TTT ATC TGT ATC TAT CGC

Tipo de SCCmec

Tamanho do
fragmento
amplificado
(pb)

I

495

II, III

209

III

414

IA

381

IIIA

303

I, II, IV

342

Controle interno (gene mecA)

162

II

284

III

243

GAACATTGTTACTTAAATGAGCG
V
TGAAAGTTGTACCCTTGACACC
Referência: Oliveira & Lencastre (2002) e Ghaznavi-Rad et al. (2010).
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Foram adicionados, em um microtubo de 250 µL, 2,5 µL da suspensão
contendo DNA extraído de cada amostra, 5,5 µL de tampão 10X; 4 μL de solução de
MgCl2 a 50 mM; 5 μL de cada deoxinucleosídeo trifosfatado a 2 mM, 200 nM dos
iniciadores RIF4 F3, RIF4 R9, KDP F1, KDP R1, 400 nM dos iniciadores CIF2 F2,
CIF2 R2, MECI P2, MECI P3, RIF5 F10, RIF5 R13, puB110 R1, pT181 R1, 800 nM
dos iniciadores DCS F2, DCS R1, IS431 P4, MECA P4, MECA P7, 1,5 U de Taq DNA
polimerase e água miliQ suficiente para completar os 50 µL de reação.
A reação foi realizada em termociclador (PTC-100®, Bio-Rad) nas seguintes
condições: um ciclo inicial de 94ºC por 2 minutos, seguido de 30 ciclos de 94oC por
30 segundos, 55oC por 30 segundos, 72oC por 1 minuto e um ciclo final de extensão
de 4 minutos a 72oC.
Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de
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agarose 2% em tampão TAE 0,5 X, pH 8,0 (condições da eletroforese: 100 V, 500
mA, 100 minutos), utilizando-se padrão de tamanho molecular de 100 pb e corados
com 3 µL de SYBR® Safe DNA gel Stain (Invitrogen), visualizados e fotodocumentados sob luz UV. Os diferentes tamanhos de fragmentos amplificados
podem ser observados na FIG.9.
Os controles positivos utilizados foram as cepas de S. aureus USA100
(SCCmec II), AV25 (SCCmec III), WB45 (SCCmecI V) e amostras sabidamente
SCCmec I e V.
4.9.2 Tipagem por sequenciamento do gene da proteína A- “SPA typing’’
A determinação da variação da sequência da região polimórfica X da proteína
A de S. aureus (SPA typing) tem se mostrado tão confiável quanto a PFGE ou MLST
para a determinação da evolução molecular e dos perfis clonais de surtos
hospitalares por MRSA. A diversidade do gene spa, que consiste principalmente em
repetições com 24pb de comprimento, é atribuída, principalmente a mutações
pontuais, deleções e repetições destas repetições. (SHOPSIN et al. 1999;
DEURENBERG & STOBBERINGH, 2008)
Todas as amostras identificadas como MRSA foram submetidas ao SPA
typing. A determinação da sequência da região SSR do gene spa foi realizada
através de uma reação de PCR. Foram adicionados, em um microtubo de 250 µL, 2
µL da suspensão contendo DNA extraído de cada amostra, 5µL de tampão 5X; 2 mM
de MgCl2; 200 µM de cada deoxinucleotídeo trifosfatado, 400 nM de cada iniciador
PA 1095F e PA 1517R (FIG. 10), 0,5 U de Ampli Taq DNA Polymerase e água miliQ
suficiente para completar os 25 µL de reação. (SHOPSIN et al. 1999)
Esta mistura foi colocada no termociclador (PTC-100®, Bio-Rad) e a reação foi
realizada com uma etapa inicial de desnaturação a 95oC por 10 minutos e 30 ciclos
de desnaturação a 95ºC por 30 segundos, anelamento a 60ºC por 30 segundos e
extensão a 72ºC por 45 segundos, seguidos por um passo de extensão final de 72ºC
por 10 minutos.
Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de
agarose 1% em tampão TAE 0,5 X, pH 8,0 (condições da eletroforese: 100 V, 500
mA, 60 minutos), utilizando-se padrão de tamanho molecular de 100 pb e corados
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em com 3 µL de SYBR® Safe DNA gel Stain (Invitrogen), visualizados e fotodocumentados sob luz UV. Foram esperados fragmentos com aproximadamente 500
pares de base (FIG. 10).

Figura 10- Descrição das sequências dos iniciadores utilizados para a detecção do
gene spa e o tamanho do fragmento gerado
Iniciadores
PA 1095F

Sequências dos iniciadores (5’-3’)

Tamanho fragmento
amplificado (pb)

AGACGATCCTTCGGTGAGC
556

PA 1517R

GCTTTTGCAATGTCATTTACTG

Referência: SHOPSIN et al. (1999)

Os produtos de PCR foram purificados utilizando o kit Wizard SV Gel and
PCR Clean-up System (Promega Biosciences Inc., Madison, Wisconsin, EUA), de
acordo com as especificações do fabricante. Foi adicionado a 18 µL do produto
amplificado o mesmo volume da solução de Membrane Binding Solution. A mistura
foi transferida para a coluna com membrana de filtro, contida no kit, e incubado por
um minuto. Decorrido o tempo, o tubo foi centrifugado a 13000 x g por um minuto. O
filtrado foi descartado e sobre a membrana foram acrescentados 700 µL de Wash
Solution. O tubo foi então centrifugado por um minuto a 13000 xg. O filtrado foi
descartado, e foram acrescidos mais 500 µL de Wash Solution. Novamente o tubo
foi centrifugado a 13000 xg por cinco minutos. O filtrado foi mais uma vez
descartado e a coluna foi centrifugada por mais um minuto a 13000 x g para que
todo o resíduo de etanol contido na solução evaporasse. A coluna foi transferida
para um microtubo de 1,5 mL e foram adicionados 50 µL de água livre de nucleases.
A coluna foi incubada por mais um minuto e centrifugada a 13000 x g por um minuto.
O filtrado contendo DNA foi então armazenado a -20ºC até a etapa de
sequenciamento nucleotídico.
O

sequenciamento

nucleotídico

foi

realizado

pela

Plataforma

de

Sequenciamento de DNA localizada no Laboratório de Multiusuário de Microbiologia
e Parasitologia do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense. Os
produtos purificados foram, então, submetidos à reação de sequenciamento com
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dideoxi-nucleotídeos marcados através do ‘kit’ BigDye Terminator Cycle Sequencing
versão 3,1 (Applied Biosystems). Na reação de sequenciamento, com 10 L de
volume final, foram utilizados de 2 a 4 L de produto de PCR, dependendo da
intensidade da banda após purificação. Foram adicionados 1,5 L do tampão de
sequenciamento 5 X, 1,0 L do Big Dye e 3,2 pmol de somente um iniciador (foward
ou reverse) utilizado na PCR, completando com água MiliQ estéril o volume de 10
L. A reação foi realizada com um ciclo inicial de 96C por 1 minuto, seguidos de 25
ciclos de 96C por 10 segundos, 50C por 5 segundos e 60C por 4 minutos em
termociclador Applied Biosystems.
Após a reação de sequenciamento, os produtos foram precipitados. Em cada
amostra, foram adicionados 80 L de isopropanol 75%. A placa foi então incubada
por 15 minutos ao abrigo da luz e centrifugada a 4200 x g por 45 minutos. A placa
contendo as amostras foi cuidadosamente vertida e virada de cabeça para baixo a
fim de que todo o sobrenadante escorresse e centrifugada a 1100 xg por 1 minuto. A
placa foi então colocada no termociclador a 75º C por 10 minutos a fim de que todo
o o isopropanol evaporasse. Decorrido o tempo, 10 L de formamida HiDi
foram colocados em cada poço. A placa foi centrifugada a 1100 x g por 1 minuto,
levada ao termociclador a 95º C por 5 minutos e após, colocada em gelo para
choque térmico e só então levadas para sequenciamento.
Para o envio ao sequenciador ABI- Prism 3130 (Applied Biosystems), os
produtos foram ressuspensos com 10 L tampão TE. Após o sequenciamento, as
sequências foram agrupadas no Software SeqMan Pro (LASERGENE-DNASTAR,
WINSCONSIN), analisadas, editadas quando necessário e submetidas ao site Ridon
Spa Serving para verificação dos diferentes grupos de tipagem por SPA typing.
4.9.3 Tipagem por sequenciamento multilocus (MLST)
A tipagem de MRSA por MLST tem se mostrado um excelente método para
estudo da evolução molecular de S. aureus, juntamente com o SPA typing. O
método é baseado na análise da sequência de sete genes constitutivos de S.
aureus: carbamato quinase (arcC), chiquimato desidrogenase (aroE), glicerol
quinase (glpF), guamilato quinase (gmk), fosfato acetil transferase (pta), triose
fosfato isomerase (tpi) e acetil coenzima A acetiltransferase (yqiL). Um alelo distinto
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é atribuído a cada sequência diferente dos genes constitutivos. A combinação dos
alelos dos setes genes define a linhagem de S. aureus, resultando em um tipo de
perfil alélico para cada tipo de sequência (ST). (DEURENBERG & STOBBERINGH,
2008)
As reações de amplificação dos sete genes foram realizadas segundo o
descrito por Enrigth et al. (2000) nas amostras identificadas como MRSA. Em um
microtubo de 250 µL, foram adicionados 2 µL da suspensão contendo DNA extraído
de cada amostra, 5µL de tampão 5X; 2 μL de solução de MgCl2 a 25 mM; 2,5 μL de
cada deoxinucleosídeo trifosfatado a 2 mM, 1 μL de cada iniciador a 10 μM, 1,5 U
de Taq DNA polimerase e água miliQ suficiente para completar os 25 µL de reação.
Cada amostra foi submetida a uma reação utilizando cada um dos pares de
iniciadores separadamente.
Todos os sete genes foram submetidos às mesmas condições de amplificação
em termociclador (PTC-100®, Bio-Rad): uma etapa inicial de desnaturação a 95oC
por 5 minutos e 30 ciclos de desnaturação a 95ºC por 1 minuto, anelamento a 57ºC
por 1 minuto e extensão a 72ºC por 1 minuto, seguidos por um passo de extensão
final de 72ºC por 5 minutos.
Os produtos de amplificação (8µL) foram submetidos à eletroforese em gel de
agarose 1% em tampão TAE 0,5 X, pH 8,0 (condições da eletroforese: 100 V, 500
mA, 40 minutos), utilizando-se padrão de tamanho molecular de 100 pb e corados
em com 3 µL de SYBR® Safe DNA gel Stain (Invitrogen), visualizados e fotodocumentados sob luz Ultravioleta (UV). Os diferentes tamanhos de fragmentos
amplificados podem ser observados na FIG. 11.
Os produtos restantes 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,
submetidos à reação de sequenciamento e precipitados em isopropanol como
descrito acima. Para o envio ao sequenciador ABI 3700 (Applied Biosystems) os
produtos foram ressuspensos com 10 L tampão TE. Para cada gene de cada
amostra, foi realizado sequenciamento nos sentidos 5’-3’ (Foward) e 3’-5’ (Reverse)
para a obtenção de uma sequência consenso e a confirmação das recombinações
pontuais. Os cromatogramas obtidos foram analisados, editados e alinhados através
do software SeqMan (DNAstar Inc., Madison, Wisconsin, USA). As sequências foram
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submetidas ao banco de dados de MLST (“site” http://saureus.mlst.net) para
determinação dos alelos e perfil de combinação alélica (denominado “sequence
type”) de cada amostra

Figura 11- Descrição das sequências dos iniciadores utilizados nas análises por
Mutilocus Sequence Typing (MLST) e o tamanho do fragmento gerado
Tamanho do fragmento
Locus
Sequências (5’-3’)
amplificado (pb)
TTGATTCACCAGCGCGTATTGTC
ArcC
570
AGGTATCTGCTTCAATCAGCG
AroE
GlpF
Gmk
Pta
Tpi
YqiL

ATCGGAAATCCTATTTCACATTC
GGTGTTGTATTAATAACGATATC
CTAGGAACTGCAATCTTAATCC
TGGTAAAATCGCATGTCCAATTC
ATCGTTTTATCGGGACCATC
TCATTAACTACAACGTAATCGTA
GTTAAAATCGTATTACCTGAAGG
GACCCTTTTGTTGAAAAGCTTAA
TCGTTCATTCTGAACGTCGTGAA
TTTGCACCTTCTAACAATTGTAC
CAGCATACAGGACACCTATTGGC
CGTTGAGGAATCGATACTGGAAC

536
543
488
575
475
598

Fonte: ENRIGTH et al. (2000) e DIEP et al. (2003). LEGENDA: arcC – Carbamatoquinase;
aroE – Chiquimatodesidrogenase; glpF - Glicerol quinase; gmk –Guanilatoquinase; pta Fosfato acetiltransferase; tpi – Triosefosfatoisomerase; yqiL - Acetil-CoAacetiltransferase.

4.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os dados foram plotados em um banco de dados no Microsoft Excel com todas
as informações obtidas dos questionários, além de todos os resultados das análises
fenotípicas e genotípicas. Foi utilizado o Teste de Qui-quadrado para avaliar
associação entre esses resultados e fatores de risco, apresentados como dados
categóricos, utilizando o programa SPSS Statistic 17.0. Foram considerados com
significância estatística valores de p≤0,05.
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5

RESULTADOS
Foram aleatoriamente coletadas 1002 amostras de pacientes atendidos nas

unidades de saúde do município de Nova Friburgo entre os períodos de 05/2010 a
11/2012 e 01/2014 a 08/2015. Do total de amostras, 71 foram obtidas a partir de
assistidos no Hospital Maternidade de Nova Friburgo (HMNF) (7%), 907 no Hospital
Municipal Raul Sertã (HMRS) (91%) e 24 na Policlínica Norte (2%) (GRAF. 1).

Gráfico 1- Distribuição das amostras segundo o local de coleta

As amostras coletadas no HMNF foram somente de pacientes atendidos na
unidade de pré-natal. No HMRS foram coletadas amostras em 12 setores. Os sete
setores do HMRS onde houve um maior número de coletas foram: hemodiálise (237
amostras-26%), ortopedia (177 amostras-20%), Central de Tratamento de Urgência
(CTU) feminino (132 amostras- 15%) e masculino (116 amostras-13%), clínica
médica (102 amostras–11%) e clínica cirúrgica (85 amostras-9%). Como as
amostras foram coletadas de forma aletaória em todos os setores, para facilitar a
confecção de gráficos e análises estatísticas, optou-se por agrupar os cinco setores
restantes na categoria “outros”. Desta forma, as amostras oriundas do laboratório
(35 amostras), da cardiologia (10 amostras), clínica neurológica (três amostras),
urologia (três amostras) neurocirurgia (duas amostras), unidade intermediária (uma
amostra) e as amostras sem identificação de local de coleta, foram agrupadas em
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“outros” (58 amostras, 5%) (GRAF. 2).

Gráfico 2- Distribuição das amostras segundo os setores de coleta no Hospital
Municipal Raul Sertã

Legenda: outros- grupo de amostras coletadas na cardiologia, clínica neurológica, urologia,
neurocirurgia e unidade intermediária além das amostras cedidas pelo laboratório e as amostras sem
identificação de local de coleta

As amostras oriundas do laboratório (35 amostras) foram coletadas pela
equipe do hospital em sítios anatômicos infecciosos. Todas as demais (967
amostras) foram originadas da coleta por swab nasal feitas pela equipe de pesquisa
em pacientes sem sinal aparente de infecção por S. aureus. Todos os pacientes
cadastrados para serem atendidos na hemodiálise tiveram amostras coletadas.
A média de idade de todos pacientes cujas amostras foram coletadas foi de
51,1 anos (± 17,8) sendo 517 amostras (52%) de indivíduos do sexo feminino e 454
(45%) do masculino. Somente 31 amostras não tiveram determinação do sexo, pois
foram as fornecidas pelo laboratório do HMRS sem estes dados.
As amostras que foram positivas para todas as provas bioquímicas e
apresentaram características morfotintoriais de cocos corados em roxo dispostos
sob a forma de cacho de uva foram identificadas com S. aureus (294 amostras29,3%). Esta indicação da espécie foi feita a partir dos seguintes testes fenotípicos:
crescimento de colônias no AMS com observação de fermentação no mesmo,
coloração de Gram, testes da catalase, coagulase e DNAse.
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A distribuição de isolados de S. aureus segundo o local de coleta mostra que
25 amostras foram obtidas no HMNF (8,5% de todas as amostras identificadas como
S. aureus), 266 no HMRS (90,5%) e 3 na Policlínica Norte (1%) (TAB. 2).
A identificação dos isolados MRSA foi feita com base nos testes fenotípicos
de suscetibilidade ao antimicrobiano cefoxitina e/ou pelo teste genotípico de
observação do fragmento correspondente ao gene mecA pela PCR. Desta forma,
foram observadas 91 amostras (9,1% do total coletado) de S. aureus classificadas
fenotípica e/ou genotipicamente como MRSA.
Dos isolados identificados como MRSA, 88 (96,7% de todos os MRSA
isolados) foram coletados em pacientes atendidos no HMRS, dois (2,2%) no HMNF
e um (1,1%) na Policlínica Norte (TAB. 2).

Tabela 2- Distribuição dos isolados de Staphylococcus aureus segundo o local de
coleta
S. aureus
Local da Coleta

Negativo

MSSA

MRSA

Total

HMRS

641 (70,7%)

178 (19,6%)

88 (9,7%)

907 (100%)

HMNF

46 (64,8%)

23 (32,4%)

2 (2,8%)

71 (100%)

Policlínica Norte

21 (87,5%)

2 (8,3%)

1 (4,2%)

24 (100%)

Total

708 (70,7%)

203 (20,1%)

91 (9,1%)

1002 (100%)

LEGENDA: HMRS- Hospital Municipal Raul Sertã, HMNF- Hospital Maternidade de Nova Friburgo,
MSSA- Staphylococcus aureus sensível à meticilina, MRSA- S. aureus resistente à meticilina

De acordo com a classificação epidemiológica, 81 (89%) amostras foram
classificadas como HA-MRSA (mais de 48 horas de internação, uso de dispositivos
intra-corporais, realização de hemodiálise) e 10 (11%) como CA-MRSA.
Das amostras MRSA, 75 (7,5% da população total de amostras coletadas)
apresentaram o fragmento correspondente ao gene mecA (162pb) e resistência à
cefoxitina (halo ≤ 21mm) no antibiograma; quatro delas (0,4% da população total e
4,4% de MRSA) mostraram resistência fenotípica à cefoxitina (halo ≤ 21mm), mas
não foi detectada a presença do gene mecA e 12 amostras (1,1%da população total
e 12,1% de MRSA) apresentaram o gene mecA, porém não foi detectada a
resistência à cefoxitina (halo ≥ 21mm) no antibiograma (GRAF. 3).
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Gráfico 3- Distribuição das amostras de MRSA de acordo com o perfil de resistência
à cefoxitina observado no antibiograma e a detecção molecular do gene mecA
4- (4%)

12 (12%)

75 (84%)

Resistente à cefoxitina e
mecA positivo
Sensível à cefoxitina e
mecA Positivo
Resistente à cefoxitina e
mecA negativo

Dentre as 907 amostras coletadas no HMRS, foram observados isolados de
MRSA provindos dos pacientes atendidos nos seguintes setores: CTU masculino
(nove amostras-10% do total de MRSA isolados), CTU feminino (seis amostra–
6,6%), hemodiálise (13 amostras-14,3%), ortopedia (22 amostras-21,2%), clínica
médica (20 amostras-22%), clínica cirúrgica (cinco amostras-5,5%) e outros (13
amostras-14,3%).
Comparando o número de amostras coletadas com o número de MRSA
identificados em cada setor, observou-se diferença estatisticamente significante
(p=0,00004) entre o total de amostras coletadas em cada setor e o número de MRSA
isolados. O “setor” outros foi o que apresentou o maior índice de isolamento de
MRSA, com 13 amostras para 58 coletas realizadas (22,8%) em função das
amostras cedidas pelo laboratório, seguido pela enfermaria da clínica médica, 20
MRSA para 102 coletas (19,6%), e ortopedia (22 MRSA para 177 coletas- 12,4%).
CTU masculino apresentou taxa de isolamento de 7,7% (nove MRSA em 116
coletas). Clínica cirúrgica e hemodiálise apresentaram índices de MRSA bem
próximos (5,9% e 5,5% respectivamente). As taxas de isolamento nas demais
unidades foram de 4,5% no CTU feminino, 4,2% na Policlínica Norte e 2,8% no
HMNF (GRAF. 4).
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Gráfico 4- Distribuição dos isolados de Staphylococcus aureus e MRSA segundo o
setor de coleta do Hospital Municipal Raul Sertã
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Legenda: outros- grupo de amostras coletadas na cardiologia, clínica neurológica, urologia,
neurocirurgia e unidade intermediária além das amostras cedidas pelo laboratório e as amostras sem
identificação de local de coleta.

Quando estabelecida a relação entre o percentual de MRSA e S. aureus em
cada setor, verifica-se que no setor “outros” 61,9% das amostras S. aureus eram
MRSA (21 S. aureus para 13 MRSA) e na clínica médica esta relação foi de 55,6%
(36 amostras S. aureus e 20 MRSA), indicando que nestes setores a porcentagem
de MRSA é mais frequente que MSSA.
Dentre os dados pesquisados no questionário, estava o uso de antibióticos
nos últimos 30 dias antes do momento da coleta. Declararam fazer uso de qualquer
antimicrobiano neste período de tempo 490 pacientes. Destes, 49 (10%) estavam
colonizados por MRSA. Houve relação estatística significativa entre o isolamento de
MRSA e o uso de antibióticos pelos pacientes (p=0,04). Dos pacientes colonizados
por MRSA que fizeram uso de antimicrobiano, somente oito souberam declarar o tipo
de antimicrobiano usado, sendo estes amoxicilina e clindamicina (ambos utilizados
por dois pacientes cada), ampicilina, ciprofloxacina, cefalotina e sulfametoxazol/
trimetopin (todos utilizados por apenas um paciente cada).
Analisando os resultados do antibiograma das amostras de MRSA, foi
verificado que somente nove delas (9,9%) não apresentaram resistência a outro
antimicrobiano senão à cefoxitina, o que as caracteriza como MRSA. Em nenhuma
amostra foi observada a resistência a todos os antimicrobianos utilizados (TAB. 3).
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Tabela 3- Distribuição do número de amostras MRSA em relação à resistência a
diferentes antimicrobianos
Combinação de antimicrobianos onde
verificada resistência
FOX
FOX, CIP, CC, ERY, GM, PEN
FOX, CIP, CC, ERY, GM, RIF, SXT, TE, PEN
FOX, CIP, CC, ERY, PEN
FOX, CIP, CC, PEN
FOX, CIP, CHL, CC, ERY, GM, RIF, PEN
FOX, CIP, CHL, CC, ERY, GM, TE, PEN
FOX, CIP, CHL, CC, ERY, PEN
FOX, CIP, CHL, CC, ERY, TE, PEN
FOX, CIP, CHL, CC, PEN
FOX, CIP, CHL, CC, SXT, PEN
FOX, CIP, CHL, ERY, RIF, SXT, TE, PEN
FOX, CIP, CHL, GM, SXT, PEN
FOX, CIP, CHL, NIT, SXT, PEN
FOX, CIP, ERY, PEN
FOX, CIP, PEN
FOX, CIP, RIF, TE, PEN
FOX, CIP, SXT, PEN
FOX, CIP, CC, ERY, PEN
FOX, CIP, CHL, CC, ERY, GM, PEN
FOX, CC, ERY, NIT, GM, RIF, PEN
FOX, CC, ERY, NIT, RIF, TE, PEN
FOX, CC, ERY, NIT, TE, PEN
FOX, CC, ERY, PEN
FOX, CC, ERY, SXT, PEN
FOX, CC, PEN
FOX, CC, RIF, SXT, PEN
FOX, CC, RIF, TE, PEN
FOX, CHL, PEN
FOX, CHL, SXT, PEN
FOX, ERY
FOX, ERY, PEN
FOX, ERY, RIF, PEN
FOX, ERY, TE, PEN
FOX, NIT, PEN
FOX, PEN
FOX, SXT
FOX, SXT, PEN
FOX, SXT, TE, PEN
FOX, TE, PEN
CC, SXT, PEN
CHL, PEN
ERY
ERY, PEN
NIT, SXT, TE, PEN
PEN
TE
Sensível a todos os antimicrobianos
TOTAL

foi

Número de amostras
MRSA com resistência
3
1
1
6
4
1
1
6
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
9
1
1
1
10
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
91

Porcentagem de amostras
MRSA com resistência
3,3%
1,1%
1,1%
6,6%
4,4%
1,1%
1,1%
6,6%
1,1%
2,2%
2,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
2,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
2,2%
1,1%
2,2%
1,1%
1,1%
2,2%
1,1%
1,1%
9,9%
1,1%
1,1%
1,1%
11%
1,1%
1,1%
2,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
2,2%
1,1%
2,2%
2,2%
2,2%
100%

LEGENDA: CC- clindamicina, CHL- cloranfenicol, CIP- ciprofloxacina, ERY- eritromicina, FOX- cefoxitina, GMgentamicina, NIT- nitrofurantoína, PEN- penicilina, RIF- rifanpicina, SXT- sulfametoxazol/ trimetropin, TEtetraciclina.
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Das 91 amostras de MRSA analisadas pelo antibiograma, 48 (52,7%) forma
multirresistentes (MDR), ou seja, apresentaram resistência a três ou mais classes de
antimicrobianos.
O antimicrobiano que apresentou o maior percentual de resistência foi a
penicilina (87,8% das amostras), seguido por eritromicina (76,4%), clindamicina
(55,1%),

ciprofloxacina

(49,3%),

cloranfenicol

(26,6%),

tetraciclina

(22,5%),

sulfametoxazol/ trimetropin (18,6%), gentamicina (8,8%) e nitrofurantoína (8,6%). Em
seis amostras foi observada à resistência induzida à eritromicina (teste D). Em onze
amostras não foi observada a resistência à cefoxitina.
Em relação ao sexo, foram observadas 43 amostras MRSA (47,2%) oriundas
de pacientes do sexo masculino e 37 (40,7%) do sexo feminino. Somente em 11
amostras (12%) não foi possível identificar o sexo do paciente. Não houve diferença
estatística significativa entre o isolamento de MRSA e o sexo dos pacientes (p=0,19).
Durante a entrevista, foi indagado a cada paciente o bairro/município da sua
residência. Foram declaradas 106 localidades diferentes de moradia. No total, 152
pacientes não souberam ou não quiseram declarar o local de residência. Neste
número, estão incluídas as amostras oriundas do laboratório. Para facilitar a análise,
estas localidades foram agrupadas, primeiramente, de acordo com os distritos a que
cada bairro do município de Nova Friburgo pertence (TAB. 4).

Tabela 4- Distribuição das amostras coletadas e taxa de isolamento de MRSA
segundo o distrito do município de Nova Friburgo onde os pacientes residem
Distrito
Total Coletado
MRSA
Taxa de MRSA (%)
Sede
418
42
9,8
Riograndina
36
2
5,6
Campo do Coelho
58
4
6,9
Amparo
46
7
15,2
Lumiar
29
4
13,8
Conselheiro Paulino
193
14
7,3
São Pedro da Serra
7
0
0,0
Mury
24
1
4,2
Total
811
73
9,0
Observa-se que apesar de mais amostras terem sido coletadas de pacientes
que habitam o distrito Sede, a maior taxa de isolamento observada foi no distrito de
Amparo (15,2%).
Em seguida, as amostras foram agrupadas de acordo com os municípios de
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origem dos pacientes, sendo observado um total de 23 municípios, incluindo Nova
Friburgo (TAB. 5).
Tabela 5- Distribuição das amostras coletadas e taxa de isolamento de MRSA
segundo o município de residência dos pacientes
Município
Araruama
Bom Jardim
Brasília
Cachoeiras de Macacu
Cambuci
Cantagalo
Carmo
Casimiro de Abreu
Cordeiro
Duas Barras
Iguaba
Itaguaí
Itaocara
Macuco
Nova Friburgo
Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Santa Maria Madalena
São Sebastião do Alto
Sumidouro
Teresópolis
Trajano de Moraes
Vazio*
Total

Total Coletado
1
28
1
11
1
14
7
1
11
6
1
1
1
13
811
2
1
5
1
22
7
7
49
1002

MRSA
2
1
1
1
1

73

2
1
11
91

Taxa de MRSA (%)
0
7,1
0
10
0
7,1
14,3
0
9,1
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
9,1
0
14,3
22,4
9,1

LEGENDA: * Pacientes que não souberam ou não declararam seu local de residência .

O maior número de amostras coletadas foi de pacientes oriundos de Nova
Friburgo (811 amostras totais, 73 MRSA-9%), seguido por Bom Jardim (28 amostras
coletadas, duas MRSA-7,1%) e Sumidouro (22 amostras totais, duas de MRSA9,1%). Contudo, a maior taxa de isolamento foi observada em pacientes
provenientes de Carmo e Trajano de Moraes, ambos com uma taxa de isolamento
de 14,3%.
As idades dos pacientes foram agrupadas em intervalos a fim de se verificar a
influência da mesma sobre a colonização por S. aureus e MRSA (GRAF. 5).
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Gráfico 5- Distribuição das amostras coletadas, isolados de Staphylococcus aureus
e MRSA segundo a faixa etária dos pacientes
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A menor idade encontrada foi de 18 anos e a maior de 97. Foi observada relação
estatística significante somente entre a presença de S. aureus (p=0,01) e a faixa
etária dos pacientes.
A maior taxa de isolamento de S. aureus foi observada na faixa etária de 18 a 28
anos (46 S. aureus em 124 coletas- 37,1%) e a menor entre os indivíduos de 69 a 78
anos (19 S. aureus em 106 coletas-17,9%). Entretanto, o isolamento de MRSA foi
maior entre os indivíduos de 79 e 98 anos (68 coletas, 11 MRSA-16,2%), e a menor
taxa de isolamento foi na faixa etária de 18 a 28 anos e 39 a 48 anos, ambos com
5,6% (sete MRSA em 124 coletas e nove MRSA e 162 coletas, respectivamente).
Foi verificada a presença dos genes que codificam a PVL em todas as 294
amostras identificadas como S. aureus. Destas, 34 (11,6%) foram positivas para os
referidos genes e 260 (88,4%) negativas. Relacionando a presença do gene da PVL
e de MRSA, observou-se que 17 amostras que foram positivas para os genes da
PVL eram também MRSA (TAB. 6). Foi observada diferença estatística significante
entre a presença de PVL e o isolamento de MRSA (p=0,01).
Tabela 6- Distribuição das amostras de Staphylococcus aureus quanto a presença
ou ausência dos genes da PVL
PVL
Positivo
Negativo
Total

MSSA
17 (8,4%)
186 (91,6%)
203 (100%)

MRSA
17 (18,7%)
74 (81,3%)
91 (100%)

Total
34 (11,6%)
260 (88,4%)
294 (100%)
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Foram identificadas nove amostras (9,9%) contendo o SCCmec tipo I, 32
(35,2%) o SCCmec II, seis (6,6%) o SCCmec tipo III, 22 (24,2%) o SCCmec IV e
somente em uma amostra (1,1%) foi verificada a presença do SCCmec tipo V. Em
21 amostras (23%) não possível determinar o tipo de SCCmec com a metodologia
utilizada, uma vez que os iniciadores utilizados só determinadavam os SCCmec dos
tipos I ao V.
A distribuição do tipo de SCCmec em relação à classificação epidemiológica
de MRSA (HA-MRSA ou CA-MRSA) pode ser observada na TAB. 7. Não foi
observada relação estatística significativa entre o tipo de SCCmec identificado em
cada amostra e sua classificação epidemiológica (p=0,26).

Tabela 7- Distribuição do tipo de SCCmec em função da classificação
epidemiológica de amostras MRSA em HA-MRSA ou CA-MRSA
SCCmec
I
II
III
IV
V
Não determinado
Total

HA-MRSA
8 (88,9%)
31 (96, 9%)
5 (83,3%)
17 (77,3%)
1 (100%)
19 (90,5%)
81 (89%)

CA-MRSA
1 (11,1%)
1 (3,1%)
1 (16,7%)
5 (22,7%)
0
2 (9,5%)
10 (11%)

Total
9
32
6
22
1
21
91

O tipo de SCCmec também foi associado à presença dos genes da PVL (TAB.
8). Das 17 amostras identificadas como albergando os genes da PVL, quatro
carreavam o SCCmec II, nove o SCCmec IV e em quatro não foi possível determinar
o tipo de SCCmec.

Tabela 8- Distribuição dos SCCmec em função da presença dos genes que
codificam a Leucocidina de Panton e Valentine nas amostras MRSA
PVL
SCCmec SCCmec SCCmec SCCmec SCCmec
Não
Total
I
II
III
IV
V
determinado
Positivo
0
4
0
9
0
4
17
Negativo

9

28

6

13

1

17

74

Total

9

32

6

22

1

21

91

Foram determinados 20 SPA types distindos e reconhecidos, sendo o mais
presente o t002 em 34 das 91 amostras analisadas (37,4%), seguido pelo t1451
(seis amostras, 6,6%) e t008 (quatro amostras, 4,4%). Em 18 amostras não foi
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possível identificar o SPA type, uma vez que as sequências nucleotídicas não foram
reconhecidas pelo SPA Ridom.
Os 20 SPA types determinados foram agrupados em oito Sequence Types
identificáveis (TAB. 9).
Tabela 9- Relação entre os SequenceTypes, SPA types e SCCmec das amostras de
MRSA isoladas
Sequence type

Spa Type

ST01

T127

T002

ST05

T067
T084
T349
T837
T975
T1442
T 2167
T2168
Não determinado

ST07
ST08
ST30
ST59

T091
T008
T190
T292
T318
T433
T539
T 548
Não determinado

ST188

189

ST398

T1451

Não determinado

Não determinado

TOTAL

SCCmec
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Não determinado
II
Não determinado
V
Não determinado
Não determinado
Não determinado
IV
II
IV
IV
I
II
III
Não determinado
IV
Não determinado
IV
IV
II
II
Não determinado
I
Não determinado
II
Não determinado
I
II
IV
Não determinado

Número de amostras
2
2
1
1
1
18
4
8
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
4
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
4
4
1
3
4
91
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Em 12 amostras também não foi possível a identificação de ST já
determinados. A relação entre os ST, SPA types e SCCmec está demonstrada na
TAB. 9. Verifica-se que o ST05 é o Sequene Type mais presente (51 amostras, 56%)
e com a maior variedade de SPA types dentre todos (nove SPA types determinados
e um indeterminado), seguido pelo ST08 (seis amostras- 6,9%, três SPA types
determinados) onde estão inseridas as amostras t008 e PVL positivas.
Realizando a distribuição dos ST em função das unidades onde as amostras
foram coletadas (TAB. 10) é possível verificar que o ST5 está distribuído em todas
as unidades pesquisadas. Os setores de hemodiálise e ortopedia foram os que
apresentaram a maior variedade de ST. A unidade “outros” é composta pelas
amostras oriundas do laboratório (10 amostras ST5, uma ST 59 e uma amostra ST
não determinado), Policlínica Norte (uma amostra ST1), HMNF (duas amostras ST
não determinado) e Cardiologia (uma amostra ST5).

Tabela 10- Distribuição dos Sequence Types de acordo com o local de coleta de
amostras
Sequence
Types

Clínica
cirúrgica

Clínica
médica

ST1

2

2

ST5

2

14

CTU
feminino

3

CTU
masculino

5

Hemodiálise

Outros

1

1

7

11

ST7
ST8
ST30

1

1

1

ST59

1

ST188

1

ST398

1

1

não
determinado

2

1

2

20

6

9

Total Geral

2

5

1

Ortopedia

Total

6
9

51

1

1

2

6

2

3

1

3

1

1

3

1

3

6

3

4

12

15

22

91

13

.
Relacionando o ST com o padrão de resistência genotípico e fenotípico à
meticilina, verifica-se que apenas o ST5 apresentou ambos os padrões (resistência à
cefoxitina sem a presença do gene mecA e sensibilidade à cefoxitina com a
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presença do gene mecA). As demais relações podem ser observadas na TAB. 11.

Tabela 11- Distribuição dos Sequence Types em função da resistência genotípica e
fenotípica à meticilina
Sequence
Resistência à cefoxitina,
Sensibilidade à cefoxitina,
Type
mecA negativa
mecA positiva
ST1
1 (25%)
0
ST5
2 (50%)
5 (45,5%)
ST7
0
0
ST8
0
0
ST30
0
1 (9,1%)
ST59
0
0
ST188
0
1 (9,1%)
ST398
0
2 (18,2%)
Não
1 (25%)
2 (18,2%)
determinado
Total
4 (100%)
11 (100%)
Ao verificar a distribuição dos ST nos distritos de residência dos pacientes,
observa-se novamente que o ST5 é o mais disperso entre as regiões geográficas
(TAB. 12).

Tabela 12- Distribuição dos Sequence Types de acordo com o distrito de moradia
dos pacientes
ST1

ST5

ST7

ST8

ST30

ST59

ST188

ST398

Sede
Riograndina
Campo do
Coelho
Amparo
Lumiar
Conselheiro
Paulino
São Pedro
da Serra
Mury
Outros
Municípios
Vazio

3
-

24
1

1
-

3
-

2
-

1
-

1
-

4
-

Não
Determinado
2
1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

4

1

4
1

-

1

-

-

-

1
-

2
1

7
4

2

7

-

-

-

-

2

-

4

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

3

-

2

-

-

-

-

-

5

10

-

-

-

1

-

-

1

12

Total

6

51

1

6

3

3

3

6

12
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Distrito

Total
41
2

O distrito Sede, o mais populoso do município, foi o que apresentou uma
maior variedade de ST, sendo a maior quantidade de ST5 (24 amostras; 51,8% do
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isolado neste distrito). O ST5 também foi descrito nos municípios de Bom Jardim
(duas amostras) e Trajano de Moraes (uma amostra). Nos municípios de Cantagalo
e Cordeiro (ambos com uma amostra cada), foi observado o ST8.
Para verificar a existência de relação entre o isolamento das amostras de
indivíduos colonizados por MRSA e a tragédia que se abateu sobre a região serrana
em janeiro de 2011, foram realizadas três associações estatísticas a fim de comparar
o tempo decorrido após a tragédia e o número de isolamentos de MRSA e S. aureus.
Na primeira, foram comparadas as proporções de todas as amostras coletadas
antes de janeiro de 2011 com todas as obtidas depois desta data. Do período entre
5/2010 a 12/2010 foram coletadas 266 amostras (26,5%) e de 03/2011 a 08/2015
obteve-se 736 (73,5%). Antes de 2011, 69 (25,9%) delas foram identificadas como S.
aureus e destas, 14 (5,3%) como MRSA. No segundo período de coletas, foram
observadas 225 (30,6 %) isolados de S. aureus e 77 (10,5%) de MRSA (GRAF. 6).
Foi encontrada relação estatística significante somente quando comparados estes
períodos de coleta e o número de MRSA (p=0,01).

Gráfico 6- Distribuição de todas amostras coletadas antes e após a catástrofe
ambiental de 2011
800

736

700

Número de amostras

600
500
400

MRSA
266

300

225

Total

200
100

S. aures

14

77

69

0
Antes de 2011

Depois de 2011

Período de coleta

Na segunda, foram comparadas as 266 amostras obtidas no ano de 2010
com as 211 coletadas (18 de MRSA- 8,5% e 76 de S. aureus- 36%) ao longo do ano
de 2011 (GRAF. 7). Foi observada relação estatística significante somente entre a
presença de S. aureus e este período de tempo (p=0,02).
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Gráfico 7- Distribuição das amostras coletadas durante o ano de 2010 (antes da
catástrofe ambiental) e durante o ano de 2011 (após a catástrofe ambiental)
300
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211
200
150

MRSA
S. aures

100
50

76

69
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14

0
2010

2011
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A última associação foi feita utilizando as amostras em 2010 com as obtidas
no primeiro semestre de 2011 (159 amostras, 12 de MRSA- 7% e 55 de S. aureus34,6%) (GRAF. 8). Mais uma vez só foi observada diferença estatística significante
entre o isolamento de S. aureus e este período de tempo (p=0,04).

Gráfico 8- Distribuição das amostras coletadas durante o ano de 2010 (antes da
catástrofe ambiental) e seis meses após a catástrofe ambiental
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Quando verificado o padrão de ST antes e depois da tragédia, observam-se
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algumas modificações quanto à variabilidade dos mesmos. Antes de janeiro de 2011,
notou-se a presença dos ST5, ST59, ST1 e ST188. Depois de seis meses, os STs
circulantes foram, predominantemente, o ST5, ST1 e ST8 (t008 SCCmec IV PVL
positivo).
Ao observar a distribuição dos ST nos intervalos de idade, nota-se que,
novamente, o ST5 se encontra disperso em todas as faixas etárias, estando em
maior frequência (70% de amostras na faixa etária) entre os indivíduos de 79 a 98
anos de idade (TAB. 13).

Tabela 13- Distribuição dos Sequence Types de acordo com o intervalo de idade dos
pacientes
Sequence
Types
ST1
ST5
ST7
ST8
ST30
ST59
ST188
ST398
Total

18 a 28
anos
1
3
1
1
1
7

29 a 38
anos
3
1
2
1
7

39 a 48
anos
4
1
2
7

49 a 58
anos
2
16
1
1
1
21

59 a 68
anos
2
3
2
1
1
1
10

69 a 78
anos
5
1
6

79 a 98
anos
1
7
2
10

Somente no setor da hemodiálise foi realizada uma análise separada dos
dados, uma vez que foi coletado um total de 237 amostras oriunda de todos os 180
pacientes atendidos na unidade durante o período entre 05/2010 e 11/2012. Alguns
indivíduos tiveram mais de uma amostra coletada aleatoriamente, pois não se
lembravam que já haviam feito parte da pesquisa. Ao todo, foram realizadas 31
duplas coletas (foi realizada uma primeira coleta e depois de um ou dois anos, outra)
e 13 triplas coletas (uma coleta no ano de 2010, outra em 2011 e a última em 2012).
Todas as re-coletas foram feitas de maneira aleatória, bastando apenas o
consentimento do paciente.
Do total de indivíduos coletados, 100 (55,6%) eram do sexo masculino e 80
(44,4%) do sexo feminino.
Como estes pacientes representam o universo dos atendimentos na
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hemodiálise, foi possível tentar estabelecer uma relação de frequência da S. aureus
e MRSA antes e depois da tragédia de 2011. Do total de pacientes, 95 (52,8%) deles
tiveram amostras coletadas antes de 01/2011 e 85 (47,2%) a partir de 09/2011.
Dos 95 pacientes coletados antes de 2011, 21 (21,1%) tiveram amostras
identificadas com S. aureus e cinco (5,3%) como MRSA. Daqueles cuja coleta se
realizou depois de 09/2011, 22 (25,9%) também foram identificados como
colonizados por S. aureus, e destes, oito (9,4%) como MRSA. Não foi observada
diferença estatística significativa entre o período de coleta e a frequência de
colonização por S. aureus (p= 0,95) e por MRSA (p=0,28).
Do total de 180 pacientes que tiveram amostras coletadas entre 6/2010 e
11/2012, 44 deles foram recoletados entre 08/2011 e 11/2012. Destes pacientes, oito
(18,2%) obtiveram amostras identificadas como S. aureus e quatro (9,1%) destas
eram MRSA na primeira coleta. Na segunda coleta, 14 pacientes (61,6%)
apresentaram colonização por S. aureus e três (6,8%) eram positivos para MRSA.
Em 13 destes 44 pacientes foi realizada, ainda uma terceira coleta. Foram
identificadas duas amostras (15,4%) como S. aureus e nenhuma como MRSA.
Analisando individualmente cada paciente da hemodiálise que teve amostras
recoletadas ao longo de todo o período de estudo, observou-se que cinco indivíduos
foram, na primeira coleta, identificados como não colonizados e na segunda
apresentaram colonização por S. aureus. No entanto, em três pacientes foi
verificada a presença de S. aureus na primeira amostra e na segunda não. Em
somente um paciente foi verificada a presença de colonização somente na terceira
amostra coletada (FIG. 12).
Evento similar ocorreu na frequência de MRSA. Em um indivíduo foi
observada a presença de MRSA na primeira coleta e a ausência na segunda. Em
outro indivíduo, verificou-se o padrão de mudança na resistência: a primeira amostra
era MRSA e a segunda MSSA. A intermitência de colonização também foi observada
em outro paciente, onde a primeira e a terceira coleta foram negativas para
colonização e a segunda positiva para MRSA (FIG. 12).
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Figura 12- Demonstração das colonizações intermitentes observadas nas amostras
com coletas múltiplas no setor de hemodiálise
Total de amostras
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-
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-

1
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MRSA

Negativo

1

MRSA

MRSA

Negativo

2

observadas

Em dois pacientes, foram observadas que nas duas primeiras coletas houve o
isolamento de MRSA e na terceira não. Entretanto, houve a mudança de perfil
genotípico do microrganismo. Em um dos pacientes, a na primeira coleta, identificouse uma amostra de MRSA ST5, SPA type indeterminado, SCCmec III e PVL
negativa. Na segunda coleta deste mesmo paciente, houve o isolamento de uma
amostra MRSA, ST398, t1451, SCCmec II e PVL negativa. No outro paciente onde
este evento também foi observado, foi verificado que na primeira coleta o isolado de
MRSA era ST188, t189, SCCmec não determinado e PVL negativa enquanto na
segunda coleta, a amostra de MRSA foi identificada como ST05, t2167, SCCmec IV
e PVL negativa.
Das 13 amostras MRSA isoladas nos pacientes atendidos na hemodiálise,
identificou-se duas carreando o SCCmec I, SCCmec II e SCCmec III e cinco o
SCCmec IV. O ST mais presente nestas amostras foi o ST5 (t002) (sete amostras),
seguido pelo ST8 (duas amostras). Foi verificada também a presença dos ST1,
ST59, ST 188 e ST398.
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6

DISCUSSÃO
A resistência antimicrobiana é uma ameaça crescente à saúde pública e

motivo de grande preocupação para os países. Cada vez mais, os governos de todo
o mundo estão começando a prestar atenção a um problema tão grave que ameaça
as conquistas da medicina moderna. A era pós-antibiótico, em que infecções comuns
e lesões menores podem matar, longe de ser uma fantasia, pode se tornar uma
possibilidade muito real para o século 21. Determinar o escopo do problema se torna
imprescindível para a formulação e acompanhamento de uma resposta eficaz às
IRAS. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014)
Apesar de vários microrganismos serem responsáveis pelas IRAS, MRSA
ainda são os principais causadores destas infecções. (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2014)
Frente a esta necessidade mundial de monitoramento das IRAS, e o
consequente estudo epidemiológico sobre a dispersão, dos fatores de risco e das
características moleculares dos microrganismos causadores destas infecções, cada
vez mais se faz necessário um acompanhamento das cepas, clones e Sequence
Types de bactérias circulantes.
Neste contexto, as pesquisas não devem ser desenvolvidas apenas em
grandes centros, como vem ocorrendo no Brasil. A maior parte dos estudos
realizados no país é feita nas grandes capitais. Pouco se sabe sobre a
epidemiologia de MRSA, e outros microrganismos causadores de IRAS, no interior
dos estados e do país. Desta forma, o desenvolvimento de uma pesquisa no
município de Nova Friburgo se torna fundamental para uma maior vigilância sobre os
casos de MRSA.
O município de Nova Friburgo conta com apenas um hospital público,
municipal, para atendimento. Além de atender a população da cidade, o HMRS
acaba servindo como referência para atendimento na Região. Muitos são os
pacientes de outros municípios que são encaminhados para o sistema público de
saúde do município. Desta forma, além de se fazer um estudo sobre as
características epidemiológicas de MSSA e MRSA em Nova Friburgo, acaba-se,
indiretamente, realizando um estudo sobre o interior do estado do Rio de Janeiro.
A inclusão de amostras e pacientes é algo a se considerar neste estudo. Ele
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deveria ser um estudo contínuo, com coleta de amostras ao longo dos anos. No
entanto, em janeiro de 2011 a região serrana fluminense foi acometida por um
grande desastre natural, e seguido a ele uma grande crise política se instalou no
município. Esta crise, com alterações constantes de prefeito, secretário de saúde e
diretores de hospitais e postos de saúde, acabou gerando um impacto nesta
pesquisa. Durante o ano de 2013 foi impossível realizar qualquer tipo de coleta.
Assim, acabou-se criando dois grupos de amostras: o primeiro coletado até
dezembro de 2012 e o segundo com as coletas iniciadas em janeiro de 2014. Este
fator foi considerado em determinadas análises epidemiológicas.
A taxa de isolamento de S. aureus (29,3%) verificada neste estudo se
encontra de acordo com o descrito na literatura. Alguns autores descreverem a taxa
de colonização nasal por S. aureus em cerca de 30%, (CHAMBERS & DELEO,
2009; NASTALY, GRINHOLC & BIELAWSKI, 2010). No entanto, o presente estudo,
assim como os citados, se baseia na identificação clássica da espécie, utilizando os
meios de cultura e as provas bioquímicas mais utilizados na prática clínica. Técnicas
de identificação microbiológica mais modernas, como a Matrix Assisted Laser
Desorption Ionization Time-of-Flight (MALDI-TOF), permitem uma maior precisão na
determinação das espécies bacterianas. Nestes casos, a taxa de isolamento de S.
aureus em indivíduos colonizados pode chegar até a 41%. (KÖCK et al. 2015)
A colonização nasal por MRSA aumenta em paralelo com o aumento do
MRSA como patógeno comunitário. (CHAMBERS & DELEO, 2009) Neste estudo
considerou-se como MRSA toda cepa que apresentasse resistência fenotípica à
cefoxitina ou em que houvesse a presença do gene mecA. Do total de amostras
coletadas, 9,1% (91 amostras) foram identificadas como MRSA. Analisando
individualmente os isolados, observou-se que uma parcela dos mesmos não
apresentou o padrão de resistência fenotípica e resistência genotípica esperado. Em
12,1% das amostras de MRSA foi verificada a presença do gene mecA mas a
ausência de resistência no teste de susceptibilidade a antimicrobinanos.
A expressão fenotípica de resistência depende das condições de crescimento
do microrganismo (temperatura de crescimento, osmolaridade e pH do meio),
fazendo com que os testes de suscetibilidade para MRSA em condições padrão se
tornem potencialmente problemáticos. (SAKOULAS et al. 2001) Além de fatores
associados à execução da técnica, estão também atrelados fatores de pressão
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seletiva. Muitas cepas só demonstram fenotipicamente a resistência quando
submetidas a concentrações crescentes de antibióticos. (ARAJ et al. 1999)
Andrade-Figueiredo

&

Leal-Balbino

(2016)

testaram

fenotípica

e

genotipicamente 89 amostras para a resistência à meticilina. As autoras observaram
que cerca de 33% das amostras testadas foram sensíveis à cefoxitina porém
carreavam elementos do SCCmec. Elas explicam que este fenômeno também pode
ocorrer pela excisão parcial de componentes do SCCmec nos isolados
multirresistentes de MRSA ou pela integração do cassete cromossômico em cepas
MSSA que contém segmentos de SCCmec.
Oliveira & Lencastre (2011) sugerem que o controle transcricional do gene
mecA é mediado tanto direta quanto indiretamente por outros determinantes não
identificados (outros além do mecRI e mecI do complexo mec) resultando na
expressão da resistência a β-lactâmicos. Desta maneira, alterações nestes
elementos acarretariam na expressão de sensibilidade a esta classe de
antimicrobianos, mesmo havendo a presença do gene mecA.
O outro padrão de resistência foi observado em 4,4% dos isolados de MRSA
(quatro amostras). Nestas amostras, foi verificada a resistência fenotípica à
cefoxitina no antibiograma, mas não foi detectado o gene mecA. A resistência à
meticilina observada nos testes fenotípicos e não confirmada pelos testes
moleculares pode ser justificada pela presença de um gene homólogo divergente ao
mecA, denominado mecC, presente no SCCmec XI descrito por Ito et al. (2012).
Esta variação do gene mecA não é detectada pelas reações moleculares em função
da inespecificidade de ligação dos iniciadores em seus sítios específicos, conferindo
à PCR o resultado negativo. (ITO et al. 2012)
Além da PBP2a e da β-lactamase, cinco outras proteínas (PBP2, PBP4,
GdpP, YjbH e AcrB) foram associadas à resistência a β-lactâmicos em S. aureus.
(BA et al. 2014) Amostras de S. aureus isoladas com outros tipos de resistência aos
β-lactâmicos são conhecidas como BORSA (bordeline oxacilin-resistant S. aureus).
A resistência em alguns isolados BORSA é atribuída à presença da super expressão
de β-lactamase enquanto em outros é mediada por mutações cromossomiais. Ba et
al. (2014) identificaram quatro amostras mecA e mecC negativas, sem super
expressão de β-lactamase que apresentaram resistência à oxacilina/cefoxitina dos
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testes de suscetibilidade à antimicrobianos. Análises moleculares destas amostras
confirmaram que nenhum dos homólogos apresentava qualquer tipo de sequência
homóloga aos genes mecA e mecC. Os autores encontraram novas substituições de
aminoácidos nos domínios transpeptidases das PBPs 1, 2 e 3.
Em função desta variação entre testes fenotípicos e testes genotípicos e aos
diversos mecanismos de resistência à meticilina conhecidos, a detecção real de
MRSA não pode ser feita somente utilizando as técnicas moleculares nem, muito
menos, só utilizando os testes fenotípicos como vem sendo feito, rotineiramente, em
muitos laboratórios. O ideal é que haja uma combinação entre as duas técnicas para
que os mecanismos de resistência à meticilina sejam detectados de forma mais
abrangente.
A introdução de métodos moleculares no diagnóstico de MRSA reduz o tempo
necessário para obter a informação sobre a etiologia da infecção e melhora a
identificação

de

portadores

do

microrganismo.

(NASTALY,

GRINHOLC

&

BIELAWSKI, 2010)
Uma importante questão, do ponto de vista terapêutico e epidemiológico, é a
identificação dos portadores de HA-MRSA e CA-MRSA. A identificação dos
indivíduos colonizados é um ponto crítico pra o controle da dispersão de cepas
multirresistentes e para a redução do risco de desenvolvimento de infecção. Uma
rápida avaliação da etiologia da infecção é também relevante para a aplicação do
tratamento adequado, pois nos casos de MRSA é fundamental no tratamento
empírico não começar com antibióticos β-lactâmicos. (NASTALY, GRINHOLC &
BIELAWSKI, 2010)
Wu et al. (2013) descreveram que amostras CA-MRSA normalmente eram
isoladas a partir de pacientes sem fatores de risco. Os autores também relataram
que existem diversas diferenças entre HA-MRSA e CA-MRSA, incluindo o perfil de
PFGE, o tipo de SCCmec, a suscetibilidade a outros antimicrobianos não βlactâmicos e a presença dos genes que codificam a PVL. (WU et a. 2013)
Alguns autores relatam que cepas CA-MRSA são geralmente mais
susceptíveis a antibióticos não β-lactâmicos, crescem significativamente mais rápido,
possuem diferentes origens clonais, carreiam pequenos SCCmec (normalmente
SCCmec IV e V), possuem alta expressão de fatores de virulência e albergam os
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genes que codificam a PVL (OKUMA et al. 2002; VANDENESCH et al. 2003;
O’BRIEN et al. 2005; KOBAYASHI & DELEO, 2009)
Entretanto, os resultados observados demonstraram que estas cepas antes
consideradas como CA-MRSA circulam amplamente em ambientes de saúde.
Apesar de 89% das amostras de MRSA serem epidemiologicamente consideradas
HA-MRSA de 32% serem SCCmec II, foi verificado que não houve relação
estatística que comprovasse a relação entre o tipo de SCCmec e a classificação
epidemiológica. De todas as amostras MRSA coletadas, 24,2% carreavam o
SCCmec tipo IV, tradicionalmente associado a CA-MRSA. Entretanto, destas 22
amostras de SCCmec IV, 17 (77,3%) foram identificadas em cepas ditas HA-MRSA.
Em sua revisão sobre as mudanças de padrão de cepas CA-MRSA, Kale &
Dhawan (2016) descrevem que as cepas que antes eram responsáveis por causar
infecções associadas à comunidade agora são causas de surtos de IRAS,
observados desde 2003 nos Estados Unidos, Israel, Alemanha, Grécia, Reino Unido
e Suíça.

Foram relatados pelos autores estudos que encontraram cepas ST30,

SCCmec IVc t019 PVL positivas, ST5 SCCmec IVa t311 PVL positiva, USA300
(ST8, t008, SCCmec IV PVL positivas), o clone SWP (ST30-IV), USA100 (t002/ST5),
ST72-IV e ST772-V, dentre outras.
O aparecimento de cepas CA-MRSA em ambientes de saúde tem sido
atribuído, não só ao transporte aos ambientes de saúde pelos visitantes, mas
também à presença de um número significativo de animais (incluindo o gado), que
carreiam MRSA. CA-MRSA possui a capacidade de causar infecções em indivíduos
anteriormente

saudáveis

na

ausência

de

pressão

seletiva

de

agentes

antimicrobianos. Um aumento da prevalência de cepas produtoras de PVL em
hospitais pode aumentar a virulência de IRAS causadas por MRSA. (KALE &
DHAWAN, 2016)
A PVL já foi descrita como o principal fator de virulência associado a CAMRSA. Apesar das altas taxas de infecções de pele causadas por MRSA estarem
associadas normalmente à sua produção (OTTO, 2011), os clones de S. aureus que
combinam a produção de PVL com a resistência à meticilina estão rapidamente
emergindo. Esta associação requer o aumento da vigilância, reforçando o
gerenciamento

das

infecções

provocadas

por

cepas

produtoras

de

PVL
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(SHERESTHA et al. 2014). As taxas de isolamento de cepas produtoras de PVL
variam ao redor do mundo, de 1,7% na Irlanda até 97% nos Estados Unidos
(SHERESTHA et al. 2014). No Brasil, foram isoladas 13 amostras de MRSA em um
hospital do Rio de Janeiro. Todas eram produtoras de PVL e possuíam o SCCmec
III. (BRUST et al. 2013)
No presente estudo, todas as amostras de S. aureus foram submetidas a uma
PCR para detecção dos genes da PVL. Destas, 34 (11,6%) foram identificadas como
PVL positivas, sendo 17 delas oriundas de cepas MSSA e 17 de MRSA. Houve
relação estatística entre a presença dos genes da PVL nas amostras MRSA. A partir
destas, foram identificados SCCmec tipos II e predominantemente o tipo IV e
associadas a cepas classificadas epidemiologicamente como HA-MRSA e CAMRSA. As amostras produtoras de PVL são normalmente ligadas a quadros de
pneumonia necrosante, osteomielite, infecções em articulações e infecções de pele
e tecidos moles, sendo frequentemente associadas aos SCCmec dos tipos IV e V,
característicos de CA-MRSA. Neste estudo, foram detectadas amostras albergando
os genes de PVL o que é corroborado pelo trabalho de Adler et al. (2006), que
reportam cepas MSSA carreando os genes da PVL em amostras oriundas de
infecções de pele. Desta forma, verifica-se que essa toxina não é exclusiva de CAMRSA. (MUNCKHOF et al. 2008; MUTTAIYAH et al. 2010) Outros estudos
verificaram também a presença de cepas de HA-MRSA carreando genes da PVL,
reforçando a ideia de que esse não é um marcador exclusivo para cepas de CAMRSA que possuem SCCmec IV ou V. (SONG et al. 2011; MARIEM et al. 2013; HU
et al. 2015)
Fatores de risco para colonização por MRSA incluem exposição anterior a um
ou vários antibióticos, duração prolongada da terapia, estar internado em unidades
de terapias intensivas ou unidade de queimados, possuir doença grave subjacente,
ter sido submetido a procedimentos invasivos, sofrer de feridas cirúrgicas ou
queimaduras, estar submetido à hemodiálise e estabelecer contato com pacientes
colonizados por MRSA. (DEURENBERG et al. 2007)
A distribuição dos isolados de MRSA em função do local de coleta mostra que
o setor “outros” foi o que apresentou maior índice de isolamento (22,8%), além da
maior proporção entre MRSA e S. aureus (61,9% das amostras S. aureus eram
MRSA). Esta alta frequência pode se dever ao fato das amostras oriundas do

98

laboratório estarem agrupadas neste setor. As amostras do laboratório são
coletadas, rotineiramente, pela equipe de enfermagem e do laboratório do HMRS, a
partir de pacientes com infecção ou suspeita da mesma, internados na Unidade de
Terapia Intensiva ou na unidade coronariana. Estes pacientes representam um
elevado risco de colonização/infecção por MRSA, uma vez que possuem um ou
mais fatores de risco relatados (submetidos à cirurgia, possuir algum dispositivo
como sondas e/ou cateteres, internados a mais de 48 horas). (BEKTAS et al. 2016)
Desta forma, um elevado isolamento de cepas MRSA nas amostras do laboratório
era esperado.
As enfermarias da clínica médica e ortopedia também tiveram índices de
isolamento de MRSA maiores que o índice geral (19,6% e 12,4% respectivamente).
Os pacientes da clínica médica, em geral, são portadores de doenças crônicas e
ficam muito tempo internados esperando a conclusão do tratamento. Estas
condições, atreladas às condições ambientais de infra-estrutura da própria unidade
(proximidade dos leitos, falta de materiais básicos para higiene pessoal da equipe de
enfermagem como papel toalha para enxugar as mãos), elevam o risco de
colonização por MRSA. Os pacientes ortopédicos normalmente são submetidos a
procedimentos que requerem a colocação de próteses e a internação por vários
dias. Todos estes fatores, aliados a uma higiene insuficiente (OTTO, 2010; BEKTAS
et al. 2016) (como a maior parte destes pacientes fica imobilizada, eles têm a
higiene feita nos leitos) pode fazer com que estes índices sejam maiores nesta
enfermaria.
Em função de todos estes fatores de risco já descritos, tentou-se estabelecer
uma relação entre os mesmos e os pacientes que participaram do estudo. Dos
fatores de risco pesquisados (grau de escolaridade, convivência com animais
domésticos, compartilhamento de objetos pessoais, uso de antimicrobianos,
profissão, moradia e faixa etária), foi encontrada relação estatística em somente dois
deles.
O primeiro fator de risco observado foi a utilização de antimicrobiano até 30
dias antes do momento da coleta. Ao serem indagados sobre o uso de
antimicrobianos, muitos pacientes relataram que não utilizavam os mesmos.
Entretanto, apesar de 49,8% dos participantes dessa pesquisa terem declarado o
uso consciente de antimicrobianos, acredita-se que este percentual seja maior. A
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maioria dos pacientes submetidos à hemodiálise no HMRS faz uso de mupirocina
constantemente como forma de prevenir possíveis infecções. (YOUN et al. 2015)
Pacientes internados por muito tempo ou submetidos a cirurgias, também fazem uso
de antimicrobianos (COLLIGNON, 2015) sem, muitas vezes, terem consciência
deste fato.
Apesar de um estudo recente realizado na Turquia com cerca de 1800
pacientes não demonstrar o uso de antimicrobianos como fator de risco para MRSA
(OGUZKAYA-ARTAN, ARTAN & BAYKAN, 2016), vários outros mostram que o uso
recente de antimicrobianos em relação ao momento da coleta atua como fator de
risco para a colonização por MRSA, pois pode promover a seleção dos
microrganismos sensíveis, favorecendo a proliferação dos resistentes. (HIDRON et
al. 2005; KARABAY et al. 2006; DEURENBERG et al. 2007; LU et al. 2011)
Foi verificada também a resistência a diversas drogas (da mesma classe e/ou
de classes diferentes) na maioria absoluta das amostras identificadas como MRSA.
Esta ampla resistência observada pode ser explicada pela utilização irracional de
antimicrobianos ao longo do tempo. Antibióticos estão entre as drogas mais
prescritas

em

todo

mundo,

sendo

que

50%

das

doses

são

prescritas

desnecessariamente. (PENCHOVSKY & TRAYKOVSKA, 2015) A proliferação de
cepas resistentes não está apenas atrelada à pressão seletiva pelo uso humano de
antimicrobianos, mas também pelo seu emprego amplo, e muitas vezes
desnecessário, na pecuária. Mais de 80% do antibiótico usado no mundo é usado
em ração animal, muitas vezes como profilaxia e não como tratamento de infecções.
(COLLIGNON, 2015) Desta forma, as cepas resistentes podem ser disseminadas
através da alimentação, contato com animais ou em água contaminada.
(PENCHOVSKY & TRAYKOVSKA, 2015). Apesar do presente estudo não
demonstrar estatisticamente a relação entre a convivência próxima com animais e a
disseminação de cepas MRSA, este fato não pode deixar de ser considerado um
fator de risco para populações que vivem muito próximas às criações animais.
A disseminação da resistência também está relacionada a forma de
propagação dos genes, que pode ser vertical (através da transmissão dos genes da
célula parental para seus descendentes) ou horizontal (entre microrganismos de
uma mesma espécie ou de espécies diferentes). Malachowa & DeLeo (2010)
relatam a importância dos elementos genéticos móveis na transferência horizontal
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de genes de resistência inter e intra-espécie. Estes elementos consistem em
sequências de inserção, transposons, plasmídeos, ilhas de patogenicidade e
cassetes cromossômicos. Os autores relatam que uma grande variedade de
condições ambientais, incluindo a competição entre os microrganismos por nichos
ecológicos e a pressão seletiva pelo uso de antimicrobianos, acabam selecionando
os microrganismos que adquiriram os elementos genéticos móveis favorecendo a
sobrevivência destes microrganismos e sua disseminação no meio.
Como outro fator de risco também foi observada a relação entre a faixa etária
do paciente e a colonização por MRSA. A maior frequência de isolamento de MRSA
foi verificada entre os indivíduos de 79 a 98 anos e a menor em indivíduos de 18 a
28 anos e 39 a 48 anos. Bektas et al. (2016) relatam que adultos com mais de 65
anos, crianças menores de dois anos, recém-nascidos, população indígena e
comunidades especiais como jogadores de times, usuários de drogas injetáveis,
pessoas que vivem em condições de baixa higiene, militares alojados em quartel são
populações de risco para colonização por MRSA. Enquanto os casos de HA-MRSA
são

mais

observados

em

pacientes

idosos

e

internados,

CA-MRSA

predominantemente afeta pessoas saudáveis e seu pico de prevalência é observado
em crianças, adolescentes e adultos entre 30 e 40 anos. (BEKTAS et al. 2016).
Um dos objetivos da pesquisa foi tentar estabelecer alguma relação entre o
número de MRSA e a tragédia ocorrida em janeiro de 2011. Após o desastre, grande
parte da população teve que ser alocada em abrigos e acampamentos, ou foi morar
na casa de parentes. Durante alguns meses, a população ficou submetida a um
ambiente pouco salubre, com falta de água e luz. A rede de saúde do município
funcionou de maneira precária. Colliingnon (2015) relata que a disseminação de
microrganismos resistentes pode ser facilitada pela baixa higiene pessoal e de
alimentos e pelo tratamento de água potável inadequado. Otto (2010) afirma que o
convívio com contato pessoal, como o observado em abrigos, presídeos, quartéis,
times esportivos, juntamente com a baixa higiene pessoal são potenciais fatores de
risco para colonização por CA-MRSA.
Esperou-se, com isso, que os índices de isolamento de MRSA fossem se
elevar. Foram realizadas três comparações estatísticas a fim de se detectar qualquer
diferença possível: a primeira entre todas as amostras e MRSA coletados antes da
tragédia com todas as obtidas depois da tragédia; outra utilizando somente as
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amostras um ano antes e um ano depois de janeiro de 2011 e a terceira com as
amostras antes de 2011 com as coletadas seis meses depois. Só foi encontrada
relação estatística para a colonização por MRSA quando comparadas todas as
amostras coletadas antes de janeiro de 2011 com todas as coletadas depois. Nas
demais simulações realizadas, verificou-se apenas a relação com a colonização por
S. aureus, o que pode indicar que, apesar de toda condição caótica a qual a
população estava submetida neste período, a transmissão de MRSA nas unidades
de saúde pesquisada estava sob aparente controle.
A hemodiálise também é vista como um fator de risco na colonização e
infecção por MRSA por se tratar de um procedimento invasivo, que ocorre
normalmente em pacientes com doenças crônicas graves e imunodeprimidos e com
exposição repetitiva a ambiente de saúde. Todos os pacientes submetidos à
hemodiálise no período de 2010 a 2012 tiveram amostras coletadas. No total, 5,5%
das amostras coletadas na clínica de hemodiálise eram MRSA. Este não é
considerado um índice muito elevado para este setor. Em 2007, Lederer, Riedelsdorf
e Schiffl observaram na Alemanha que a prevalência da colonização nasal de S.
aureus em 136 pacientes submetidos à hemodiálise foi de 53% (41% MSSA e 12%
MRSA) quando comparado ao total de amostras. Wang et al. (2012) verificaram o
percentual de colonização nasal de pacientes atendidos em uma unidade de
hemodiálise no Hospital Universitário Nacional de Taiwan. Foram verificados 32
isolados de MRSA (5,9%) e 89 (16,5%) de MSSA coletados a partir de 541
pacientes.
Também não foi verificada diferença estatisticamente significativa entre o
isolamento de MRSA e o período da coleta (antes de depois de 01/2011). No
entanto, observando as re-coletas dos pacientes, verificou-se que a colonização por
S. aureus e MRSA é extremamente dinâmica. O perfil de colonização e não
colonização de alguns pacientes mudou no decorrer do tempo. Grünewald et al.
(2013) realizaram um estudo transversal com 429 amostras de MSSA e MRSA
coletadas a partir de 156 pacientes submetidos à hemodiálise entre os anos de 2000
e 2010. Os autores observaram 169 amostras MSSA de 88 pacientes. Destes, o
status de MSSA mudou de positivo para negativo em seis pacientes ao longo do
estudo e em um paciente foi verificada a mudança de negativo para positivo.
Além da mudança de status de colonização, foi verificado no presente
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trabalho a mudança de padrão de ST para as amostras de MRSA. Em dois
pacientes foram realizadas coletas triplas, uma em cada ano. Estas coletas foram
feitas aleatoriamente, pois o paciente se esquecia de que já havia participado da
pesquisa. A princípio, quando o resultado foi analisado, especulou-se que as duas
primeiras coletas, ambas positivas para MRSA, eram consideradas persistentes.
Entretanto, ao analisar molecularmente cada uma das amostras, observou-se que
havia a mudança, não só de ST, mas de SPA type e da tipagem de SCCmec
também, indicando que o paciente foi colonizado por duas cepas de MRSA distintas.
Johnson et al. (2009) relatam que as cepas que colonizam pacientes submetidos à
hemodiálise são tradicionalmente considerada HA-MRSA e carreiam os SCCmec
tipos II e III. Entretanto, Wu et al. (2013) verificaram a presença de cepas ST5, t002
SCCmecII; ST239, t037 SCCmec III e ST59 SCCmec IV e V. Na presente pesquisa
também foram encontrados ST5 carreando SCCmecIII e IV assim como ST 398 e
ST188
Foram encontrados os SCCmec tipos I, II, III e IV nos pacientes atendidos na
hemodiálise.

Mesmo

sendo

colonizados

ou

infectados

por

cepas

cujas

características fenotípicas e genotípicas as classifiquem como HA-MRSA (SCCmec
I, II ou III, ausência dos genes da PVL e resistência a outros antibióticos que não
sejam ß-lactâmicos), pacientes em hemodiálise também apresentam colonização e
infecção por cepas cujas características fenotípicas e genotípicas indicam ser de
CA-MRSA (SCCmec IV, V ou VII, presença de PVL e sem multirresistência),
corroborando com o que tem se observado em alguns estudos. (BOYLE-VAVRA &
DAUM, 2006; NASTALY, GRINHOLC & BIELAWSKI, 2010; WU et al. 2013)
De todas as tipagem moleculares realizadas, 19,8 % dos SPA type, 13,2% dos
Sequence Type e 23% de SCCmec não puderam ser identificados. Votintseva et al.
(2014) afirmam que a perda de variantes de SPA que não podem ser tipados pode
afetar inferências sobre associações genotípicas. Entretanto, a prevalência destes
rearranjos pode ser calculada a partir da proporção de cepas não tipáveis, como
feito neste trabalho, e a detecção de rearranjos genômicos que não afetam o SPA
typing pode necessitar de sequenciamento de todo o gene spa. A maioria dos
estudos utiliza apenas uma colônia por amostra, assumindo que a colonização de
um indivíduo é apenas por uma cepa, provavelmente subestimando o número de
SPA types por indivíduo. A presença de cepas de S. aureus não tipáveis com
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rearranjos no gene spa aumenta ainda mais o número de SPA types circulantes não
detectáveis. (VOTINTSEVA et al. 2014) Este raciocínio pode ser extrapolado para a
tipagem molecular por MLST. Apesar de os genes sequenciados serem altamente
conservados entre membros da mesma espécie, a possibilidade de mutações pode
tornar a geração de novos alelos para um mesmo gene infinita. O depósito destas
novas sequências encontradas no banco de dados do MLST torna capaz um melhor
mapeamento dos Sequence Types ao redor do mundo.
Os tipos diferentes de SCCmec têm sido definidos com base na combinação
do complexo ccr e mec, porém os tipos I a V estão globalmente distribuídos,
enquanto os outros tipos (VI a XI) parecem existir, por enquanto, em uma frequência
maior apenas nos países de origem. (GHAZNAVI-RAD et al. 2010) Desta forma, a
tipagem de SCCmec neste trabalho buscava apenas as variantes que mais circulam
no Brasil, por isso algumas amostras não foram tipadas.
Foi avaliada também, neste estudo, a dispersão das amostras de MRSA tanto
nos setores onde as mesmas foram coletadas, quanto geograficamente no
município.
Uma das questões epidemiológicas perguntadas aos pacientes foi o local
(Bairro/Município) de residência. Foram declaradas 106 localidades de residência.
Como descrito nos resultados, estas localidades foram agrupadas, primeiramente
em distritos de Friburgo e depois em municípios. Nova Friburgo não foi o município
que apresentou o maior índice de colonização por MRSA. Esta observação pode se
dever ao fato de o número das amostras coletadas ser muito maior em Friburgo e ao
fato de os pacientes de outros municípios que são encaminhados para o HMRS
serem, na maioria das vezes, pacientes muito graves que já estavam internados em
outros hospitais e por isso possuírem uma maior chance de já estarem colonizados.
Em relação à distribuição espacial nos distritos de Nova Friburgo foi verificado que
nos dois distritos mais populosos o percentual de MRSA não foi mais o elevado, ao
contrário do que se esperava em função da proximidade física das pessoas.
Entretanto, os distritos que apresentaram maior taxa de isolamento (Amparo e
Lumiar) são considerados rurais, com ampla criação de animais, também
considerado por Penchovsky & Traykovska (2015) como um importante fator de
risco para disseminação de cepas MRSA.
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Analisando a dispersão dos Sequence Type, percebe-se que o ST5 é o mais
disperso, tanto nos municípios, quanto nas unidades estudadas. Incluído neste ST,
foram observadas amostras de nove SPA types identificados, sendo o mais comum
o t002 SCCmec II e IV. Vieira et al. (2014) observaram que este padrão de ST foi,
juntamente com o ST30 (t318), o mais prevalente em amostras de colonização de
MRSA no município do Rio de Janeiro e Niterói.
O Clone Epidêmico Brasileiro (ST239 SCCmec III) tem sido descrito como um
dos

principais

clones

circulantes

no

país,

juntamente

com

os

clones

USA800/Pediatric (ST5, SCCmec IV), USA100/ New York Japan (ST5 SCCmec II),
USA400 (ST1 SCCmec IV) e USA1100/Sothwest (ST30 SCCmec cIV). (SILVACARVALHO et al. 2009; VIDAL et al. 2009; BLETRAME et al. 2012; SCHUENCK et
al. 2012; ANDRADE-FIGUEIREDO & LEAL- BALBINO, 2016) Apesar do presente
trabalho não ter realizado a PFGE, a tipagem por ST e SCCmec corrobora com a
descrita pelos autores, sendo descritos os clones mencionados, a exceção do Clone
Epidêmico Brasileiro que, interessantemente, não foi identificado.
Outro ST verificado foi o ST8 t008 SCCmec IV PVL positivo, característico de
clones USA300. Este clone, muito comum nos Estados Unidos, tem sido descrito
como virulento e responsável por infecções ocasionadas por HA-MRSA. O genoma
desta cepa é caracterizado por conter elementos que facilitam a dispersão e
aumentam a virulência, como é o caso da PVL. (LIU et al. 2008) No Brasil, este
clone está associado tanto à infecções provocadas por CA-MRSA quanto por HAMRSA. (RIBEIRO et al. 2007; RODRIGUEZ-NORIEGA et al. 2010)
A observação de clones que até bem pouco tempo atrás eram restritos à
comunidade, assim como a disseminação de fatores de virulência, como a PVL, em
cepas que antes eram tidas como pouco virulentas, sugere que os clones, antes
classificados como comunitários, agora circulam como patógenos associados à
ambientes de saúde. Desta forma, estudos que objetivam determinar os clones
circulantes, fatores de virulência, principais vias de disseminação, dispersão das
cepas, tanto em ambiente hospitalar quanto na comunidade, se tornam cada vez
mais relevantes, não só nos grandes centros, mas também no interior do país.
Sendo assim, será possível contribuir com informações que ajudem as
autoridades de saúde a lançarem mão de melhores estratégias de prevenção,
diagnóstico e tratamento de infecções provocadas por estes microrganismos.
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CONCLUSÃO



A frequência de indivíduos portadores de S. aureus e MRSA foi determinada
pela primeira vez nesta área de estudo com estabelecimento do clone
caracterizado por ST5 t002 como cepa mais dispersa entre a população.



A classificação de cepas HA-MRSA e CA-MRSA não deve levar em
consideração apenas as características genotípicas uma vez que amostras
antes genotipicamente caracterizadas como CA-MRSA circulam amplamente em
ambientes de saúde.



Os genes que codificam a PVL não estão associados exclusivamente ao
SCCmec IV, porém são mais presentes em amostras MRSA que em MSSA.



Houve um aumento na frequência de MRSA e S. aureus após a tragédia de
2011.



A não concordância entre o padrão de resistência fenotípica e genotípica
observada em algumas amostras sugere a presença de outros tipos de
mecanismos de resistência à meticilina que não somente o definido pelo gene
mecA.



A identificação de amostras MRSA deve se basear em testes fenotípicos e
genotípicos a fim de que os diversos tipos de resistências sejam detectados.



Os fatores de risco que influenciaram a colonização por MRSA foram: faixa
etária, utilização prévia de antibióticos e enfermaria onde o paciente estava
internado.



A intermitência na colonização nasal por S. aureus e MRSA não se deve apenas
a presença ou ausência de isolamento deste microrganismo, mas também pela
mudança de características genotípicas observadas.
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Título do Projeto: Questionário referente ao projeto: Epidemiologia Molecular de
Staphylococcus aureus isolados de pacientes colonizados e/ou infectados atendidos
em unidades de saúde do município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Estamos realizando uma pesquisa em hospitais e postos de saúde de Nova Friburgo
e gostaríamos da sua participação. ESTE ESTUDO SE DESTINA A DETERMINAR SE O
SR(A) TEM A PRESENÇA DA BACTÉRIA Staphylococcus aureus no seu nariz, tendo

como objetivo esclarecer a transmissão desta bactéria no Município de Nova
Friburgo além de auxiliar no seu controle e observar quantos pacientes atendidos
nos postos de saúde e hospitais do município possuem a bactéria. É importante ficar
claro que pacientes que possuem esta bactéria no nariz não apresentam sintomas,
mas podem transmitir esta bactéria para outras pessoas ou desenvolver doença em
alguma ocasião.
O Sr(a) será convidado a responder um breve questionário, que não será divulgado
para ninguém, e a permitir que o pesquisador passe um cotonete no seu nariz, de
forma suave . Este cotonete terá seu lacre aberto na hora da coleta, sendo utilizado
em um único paciente. Este procedimento não causa dor nem sangramento, além
disso não serão obtidas gravações ou imagens do Sr(a). O estudo não faz parte do
tratamento recebido pelo Sr(a) no município de Nova Friburgo e a qualquer
momento o Sr(a) poderá recusar a sua participação na pesquisa retirando o seu
consentimento, sem que haja qualquer penalidade ou prejuízo ao tratamento que o
Sr(a) recebe nesta unidade. O(a) Sr(a) poderá contar com toda assistência do
Professor Fábio Aguiar Alves em caso de dúvidas sobre assuntos relacionados com
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a pesquisa sempre que desejar.
Eu,__________________________________________________portador
RG____________,

aceito

participar

da

pesquisa

intitulada

do

Epidemiologia

Molecular de Staphylococcus aureus isolados de pacientes colonizados e/ou
infectados atendidos em unidades de saúde do município de Nova Friburgo,
Rio de Janeiro, Brasil. Declaro ter recebido explicações sobre a pesquisa e
entendo que a participação é voluntária e posso desistir de participar em qualquer
momento sem ser prejudicado.
Certos de poder contar com sua autorização, colocamo-nos à disposição para
esclarecimentos, através do telefone (21) 85251891 falar com o Prof. Fábio Aguiar
Alves.
Autorizo,
Data: ____/____/___
___________________________________________________
(Assinatura)

Fábio Aguiar Alves- Pesquisador responsável
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APÊNDICE 2
Universidade Federal Fluminense
Pólo Universitário de Nova Friburgo
Questionário referente ao projeto: Epidemiologia Molecular de Staphylococcus
aureus isolados de pacientes colonizados e/ou infectados atendidos em
unidades de saúde do município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil.
Número do Paciente: __________________ Número do Prontuário:___________________
Local da Coleta: HMRS

HMNF

Posto de Saúde:___________________

Data da coleta:______________________
Nome: ____________________________________________________________________
Sexo:

Feminino

Masculino

Data de Nascimento: __________
Filhos:

não

sim

quantos? ____

Escolaridade:_______________________________________________________________
Profissão: _________________________________Renda em salários_________________
Endereço: _________________________________________________________________
Habita:

sozinho(a)

com cônjuge

com filho(s)

outros

Portador de doença crônica?

não

sim qual? _________________________

Possui cateter permanente?

não

sim

Antibioticoterapia nos últimos 30 dias?

não

sim qual antibiótico?____________

Cirurgia invasiva ou diálise nos últimos 12 meses?

não

sim

Faz uso de injeção de insulina ou fez injeção intravenosa nos últimos 30 dias?
não

sim

Piercing ou tatuagem nos últimos 12 meses?
Uso de lâmina para barbear ou depilar?
Divide algum dos itens:

não
não

Sabonete
Toalha de banho
Roupas
Sapatos

sim
sim
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Meias
Quarto
Cama
Roupas íntimas
Possui animal de estimação?
Internação?

não

não

sim

qual?______________________

sim Quantos dias? ____________

Enfermaria:__________________________________________
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ABSTRACT
Background: Nosocomial infections arise from a large variety of microorganisms,
including Staphylococcus aureus. Though there is a great effort at controlling
nosocomial infections, there is no sure way to find how many individuals are
colonized by this microorganisms among the general population. The main goal of
this study is to establish the molecular epidemiology of circulating MRSA clones and
their antimicrobial resistance profiles between the community and in health care
facilities of Nova Friburgo, a a metropolitan region of Rio de Janeiro state, Brazil.
Methods: Samples were collected from May 2010 to September 2015, from patients
seen at three public health care facilities. After phenotypic characterization and
antimicrobial susceptibility tests, S. aureus samples were submitted to genotypic
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tests to detect mecA gene, identify LukS PV and LukF PV genes, SCCmec typing, as
well as SPA and MLST typing. Results: A total of 1002 samples were collected, while
294 (29.3%) were identified as S. aureus and 91 (9.1%) as MRSA. Regarding the
MRSA samples, 76 were genotypically and phenotypically identified as MRSA,
however, four samples showed resistance to methicillin on the phenotypic tests, but
did not test positively for the presence of the mecA gene. Also, there were 11 isolates
phenotipically susceptible to methicillin which tested positive for the mecA gene. The
PVL genes were found in 34 S. aureus samples. among all MRSA isolates, 17 carried
PVL gene, divided as SCCmec types II and IV. A total of 20 SPA types were
determined, being grouped into eight different Sequence Types (ST). ST5 was the
most prevalent isolate found among samples genotyped. Conclusion: There is a
gradual shift in the colonization and infection pattern in Brazil. The Brazilian Epidemic
Clone (ST239-SCCMECIIIa-PVL-) is no longer found colonizing this population, but
isolates typed as CA-MRSA (ST5 and ST30 – SCCMEC IV and PVL positive). The
non-correlation between phenotypic and genotypic resistance profile observed in
some samples suggests the presence of other methicillin resistance mechanisms
different from mecA gene. So, the MRSA identification should be based on
phenotypic and genotypic testing to ensure the various types of resistance are
detected.
Key words: Staphylococcus aureus, Methicillin Resistant, molecular epidemiology

INTRODUCTION

Nosocomial infections are a major concern for public health due to its high rate
of mortality in hospitalized patients worldwide. (A DAR et al. 2006) Among the various
microorganisms causing hospital infections, the high prevalence of methicillin
resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infections in hospitals has been associated
with increased patient mortality and major healthcare costs (DEURENBERG et al.
2007; WEBB et al. 2009).
About 30% of humans are asymptomatic carriers of S. aureus in the nasal
cavity.S. aureus carries are at high risk of infection and are an important source of
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spread of this organism. (CHAMBERS & DeLEO, 2009) This species is able to
produce many virulence factors contributing to the bacteria pathogenicity
(TORTORA, FUNK & CASE, 2005), among them, Panton-Valentine Leucocidin (PVL)
a cytolytic toxin that affects mononuclear and polymorphonuclear cells, causing
necrosis of skin and soft tissues and rare inflammation, is often fatal and may cause
necrotizing pneumonia. (BOYLE-VAVRA & DAUM, 2007; DIEP et al. 2010;
LABANDEIRA-REY et al. 2007).
The community-acquired MRSA (CA-MRSA) is usually classified as any strain
of MRSA isolated from patients in outpatient clinics or patients with less than 48
hours of hospital admission, with no medical history of infection or colonization by
MRSA and hospitalization. CA-MRSA can also be defined based on genetic markers,
such as presence of SSCmec types IV, V or VII and presence of PVL (TRISTAN et al.
2007). This isolateis phenotypically and genotypically distinct from HA-MRSA
(hospital- acquired MRSA). Unlike CA-MRSA, HA-MRSA is normally resistant to βlactams, however, less virulent. Furthermore, the great diversity of CA-MRSA clones
compared to HA-MRSA suggests that most strains of S. aureus have the ability to
become CA-MRSA (LOWY, 2003; DEURENBERG & STOBBERINGH, 2008; MILLER
& KAPLAM, 2009; DEURENBERG et al. 2007).
The majority of diseases caused by CA-MRSA worldwide is usually due to five
clonal lineages. Most MRSA clones have evolved from five groups of CCs (clonal
complexes) related ancestor having a distinct genotype. World Report CA-MRSA are
associated with more than 20 different genetic lineages of which five are generally
prevalent, including ST1-IV (WA-1, USA400), ST8-IV (USA300), ST30-IV (clone
South West Pacific [ SWP]), ST59-V (Taiwan clone) and ST80-IV (European clone)
(DAVID AND DAUM, 2010; HAMILTON et al 2007).
The study and prevention of MRSA infections should include immediate
identification of patients who have an increased risk of acquisition and analysis of
isolated by genotyping methods (SAIMAN et al. 2003), involving more complete
surveillance studies and molecular epidemiology targeting the monitoring of
infections and contributing to a rapid detection of possible outbreaks of MRSA
clones. For these, it is important to emphasize the need for a complete spread
control of this microorganism, in both, hospital and community settings, as well as a
rapid and adequate molecular characterization, associated with phenotypic and

146

clinical and epidemiological factors. Thus, this study aims to establish the molecular
epidemiology of circulating MRSA clones and their antimicrobial resistance profiles
among the community and health care units in a city of metropolitan region of Rio de
Janeiro, Brazil.

METHODS

This is a cross-sectional study, that included 1002 subjects over 18 years old,
attending three plubic health units in Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brazil. Samples
were collected from 05/2010 to 11/2012 and 01/2014 to 08/2015 through rotation of
dry and sterile swab in anterior portion of both nostrils of each patient and plated onto
mannitol salt agar Petri dishes. Colonies suspected of belonging to the genus
Staphylococcus were submitted to Gram staining, catalase test, coagulase tube test
and DNase test (KONEMAN et al. 2001).
Samples were subjected to antimicrobial susceptibility disk diffusion testing
and induction clindamycin resistance test, as recommended by CLSI (CLINICAL AND
LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2015). All samples identified as S. aureus
had bacterial DNA extracted as previously described (SCHUENK et al. 2008) and
subjected to PCR to detect the mecA gene (OLIVEIRA & LANCASTER, 2002) and
PVL genes (LINA et al. 1999).
All MRSA samples were subjected to a multiplex PCR for SCCmec cassette
typing (OLIVEIRA AND LANCASTER, 2002), SPA typing (SHOPSIN et al. 1999;
DEURENBERG & STOBBERINGH, 2008) and multilocus sequencing typing (MLST)
(ENRIGTH et al. 2000).
Chi-square test was used to evaluate the correlation between these results
and risk factors for MRSA colonization, presented as categorical data, using SPSS
17.0 Statistic program. It was considered statistically significant p≤0,05 values.

RESULTS
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There were a total of 1002 samples from patients treated in health facilities in
the Nova Friburgo city. A total of 71 isolates was obtained from Nova Friburgo
Maternity Hospital (HMNF) (7%), 907 from Municipal Hospital Raul Sertã (HMRS)
(91%) and 24 in North Polyclinic (2%).
A total of 294 samples (29.3%) were identified as S. aureus and of these, 91
samples (9.1%) were classified as MRSA.
According to the epidemiological classification, 81 (89%) MRSA isolates were
classified as HA-MRSA (more than 48 hours of hospitalization, use of intra-corporeal
devices, hemodialysis) and 10 (11%) as CA-MRSA.
From the MRSA samples, 76 (7.6% of the total population of collected
samples) showed the fragment corresponding to the mecA gene (162pb) and
resistance to cefoxitin by antimicrobial susceptibility disk diffusion test; four of them
(0.4%) showed phenotypic resistance to cefoxitin without the mecA gene presence
and 11 samples (1.1%) presented the mecA gene, however the resistance to
cefoxitin has not been detected.
The use of antibiotics in the last 30 days before collection was one of the data
surveyed in the questionnaire. There were 490 patients that did not use any
antimicrobial in this time period. Of these, 49 (10%) were colonized by MRSA. There
was statistic relationship between the isolation of MRSA and patients antibiotics use
(p = 0.04). Only eight MRSA-colonized patients who used antimicrobial were able to
declare the type of antibiotic used, which are amoxicillin, clindamycin (both used for
two patients each), ampicillin, ciprofloxacin, cephalothin and trimethoprim with
sulfamethoxazole (all used by only one patient each).
Only nine patient (9.9%) showed resistance only to cefoxitin at susceptibility
testing, which characterizes them as MRSA. The antimicrobial that had the highest
percentage of resistance was penicillin (87.8% of the samples), followed by
erythromycin (76.4%), clindamycin (55.1%), ciprofloxacin (49.3%), chloramphenicol
(26.6%),

tetracycline

(22.5%),

trimethoprim

with

sulfamethoxazole

(18.6%),

gentamicin (8.8%) and nitrofurantoin (8.6%). In six samples it was observed induced
resistance to erythromycin (D test).
Patients were grouped at age intervals in order to check its influence on the
colonization by S. aureus and MRSA. The lowest age was 18 and the hightest was
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97 years old. There was statistical relationship only between the presence of S.
aureus (p = 0.01) and age group of patients (GRAFIC 1).

Grafic 1- Distribution of the collected samples, Staphylococcus aureus and MRSA
according to age of patients.
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The hightest S. aureus isolation rate was observed in the age group between
18 to 28 years old (46 S. aureus in 124 coletas-47.1%) and lowest among people
from 69 to 78 years old (19 S. aureus 106 coletas-17.9%). However, MRSA isolation
was higher among individuals 79 and 98 years old (68 collections, 11 MRSA-16.2%),
but lower isolation rate was in the age group between 18 to 28 and from 39 to 48
years old, both with 5.6% (seven MRSA in 124 collected and nine MRSA in 162
collected, respectively).
The presence of PVL genes in all samples identified as S. aureus. Of these,
34 (11.6%) were positive for these genes and 260 (88.4%) was negative. It was
observed that 17 samples were positive for mecA and PVL genes (p = 0.01).(TABLE
1).
The SCCmec typing showed that nine samples (9.9%) were identified as
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carriers of SCCmec I, 32 (35.2%) SCCmec II, six (6.6%) SCCmec III, 22 (24.2%)
SCCmec IV and in only one sample (1.1%) was verified the presence of SCCmec V.
The distribution of the SCCmec types in relation to the epidemiological
classification of MRSA (HA-MRSA or CA-MRSA) can be seen at TABLE 1.

Table 1- Distribution of the SCCmec type with the epidemiological MRSA samples
classification (HA-MRSA or HA- MRSA) and presence of PVL genes.
SCCmec

HA-MRSA

CA-MRSA

PVL

I

8

1

0

II

31

1

4

III

5

1

0

IV

17

5

9

V

1

0

0

Not determined

19

2

4

Total

81

10

17

There were 20 distinct SPA types, most of them 34 (37.4%) were typed as
t002, followed by t1451 (six samples, 6.6%) and t008 (four samples, 4.4%). In 18
samples it was not possible to identify the SPA type, since the nucleotide sequences
were not recognized by the SPA Ridom.
The 20 SPA types determined were grouped into eight Sequence Types. In 12
samples was also not possible to determine ST identification. The relationship
between ST, SPA and SCCmec types is shown in TABLE 2. The ST05 is the most
prevalente Sequence Type with the widest range of SPA types among them, followed
by ST08, typed as t008 SCCmecIV and PVL positive.
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Table 2- Relationship between Sequence Types, SPA types and SCCmec of the
isolated MRSA samples.
Sequence Type

Spa Type

ST01

T127

T002

ST05

T067
T084
T349
T837
T975
T1442
T 2167
T2168
Not determined

ST07
ST08
ST30
ST59

T091
T008
T190
T292
T318
T433
T539
T 548
Not determined

ST188

189

ST398

T1451

Not determined

Not determined

SCCmec
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Not determined
II
Not determined
V
Not determined
Not determined
Not determined
IV
II
IV
IV
I
II
III
Not determined
IV
Not determined
IV
IV
II
II
Not determined
I
Not determined
II
Not determined
I
II
IV
Not determined

Númber of Samples
2
2
1
1
1
18
4
8
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
4
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
4
4
1
3
4

The distribution of ST in the units where the samples were collected (TABLE 3)
shows that the ST5 is spread in all the surveyed units. The hemodialysis and
orthopedic infirmary were those with the largest selection of ST. The unit "other" is
composed of the samples from the laboratory (10 ST5 samples, ST 59 and ST
sample was not determined), Polyclinic North (one ST1 sample) HMNF (two ST not
determined samples) and Cardiology (one ST5 sample).
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Table 3- Distribution of Sequence Types according to the place of sampling
Sequence
Types

Surgical
Clinic

Medical
Clinic

ST1

2

2

ST5

2

14

Female
ER

Male ER

3

Hemodialysis

Others

1

1

7

11

5

Orthopedics

6

ST7
ST8

1

ST30

1

2

1

ST59

1

ST188

1

ST398

1

1

Not
determine
d

2

1

2

20

6

9

Total

5

1

Total

9

51

1

1

2

6

2

3

1

3

1

1

3

1

3

6

3

4

12

15

22

91

13

The distribution of ST according to the patientes residence districts shows that
ST5 is the most geographically dispersed ST. The Main district, the most populous,
presented the greater variety of ST, the largest amount of ST5 (24 samples, 51.8%
isolated in this district). The ST5 was also described in the cities of Bom Jardim (two
samples) and Trajano de Moraes (one sample). In the municipalities of Cantagalo
and Cordeiro (both with a sample each), the ST8 (TABLE 4) was observed.
Table 4- Distribution of Sequencing Types according to housing district of patients
District

ST1

ST5

ST7

ST8

ST30

ST59

ST188

ST398

Not
determined

Total

I

3

24

1

3

2

1

1

4

2

41

II

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

III

-

1

-

-

1

1

-

1

-

4

IV

-

4

-

-

-

-

-

1

2

7

V

1

1

-

1

-

-

-

-

1

4

VI

2

7

-

-

-

-

2

-

4

15

VII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

VIII

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Other
municipalities

-

3

-

2

-

-

-

-

-

5

10

-

-

-

1

-

-

1

12

51

1

6

3

3

3

6

12

91

Empty
Total

6
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DISCUSSION
Antimicrobial resistance is a growing threat to public health and a major
concern for the countries. Increasingly, governments around the world are beginning
to pay attention to a serious problem that threatens the achievements of modern
medicine. Although many microorganisms are responsible for nosocomial infections,
MRSA

is

still

the

main

cause

of

these

infections.

(WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2014)
When checking S. aureus isolation rates (29.3%), it is clear that it is in
accordance with that described in the literature. Some authors describe the rate of
nasal colonization by S. aureus at about 30% (CHAMBERS & DELEO, 2009;
NASTALY, GRINHOLC & BIELAWSKI, 2010).
MRSA nasal colonization increases in parallel with the rising of MRSA as
community pathogen. (CHAMBERS & DELEO, 2009) This study considered as
MRSA all strains that produced phenotypic resistance to cefoxitin or presented the
mecA gene. Of the total samples collected, 9.1% (91 samples) were identified as
MRSA. Analyzing individually each isolate, a portion of them did not present the
standard phenotypic resistance and genotypic resistance expected. In 12.1% of
MRSA samples the presence of the mecA gene has been confirmed without
antimicrobial resistance confirmation in susceptibility test.
Many strains phenotypically only demonstrate resistance when exposed to
increasing concentrations of antibiotics (ARAj et al. 1999).
Andrade-Leal & Figueiredo-Balbinus (2016), phenotypic and genotypically
tested 89 samples for methicillin resistance. The authors noted that about 33% of the
samples tested were susceptible to cefoxitin however carried SCCmec elements.
They explain that this phenomenon can also occur by partial excision of SCCmec
components in multiresistant MRSA isolates or by chromosomal integration of the
cassette in MSSA strains containing SCCmec segments.
Oliveira & Lencastre (2011) suggest that the transcriptional control of the
mecA gene is mediated both directly and indirectly by other unidentified determinants
(other than mecRI and mecI complex mec) resulting in expression of resistance to β-
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lactams. Thus, these changes would lead to elements in expression of sensitivity to
this class of antibiotics, even with the presence of the mecA gene.
In 4.4% of MRSA isolates (four samples) presented phenotypic resistance to
oxacillin/cefoxitin, but were not mecA gene carriers. The methicillin resistance
observed in phenotypic tests not confirmed by genotyping methods can be justified
by the presence of a divergent gene homologous to the mecA called mecC, present
in SCCmec type XI. This variation of the mecA gene is not detected by regularly used
primers, giving the PCR negative result (ITO et al. 2012).
In addition to the β- lactamase and PBP2a, five other proteins (PBP2, PBP4,
GdpP, YjbH and AcrB) have been described to be associated with resistance to βlactams in S. aureus (BA et al. 2014). Samples of S. aureus strains isolated in other
types of resistance to β-lactams are known as BORSA (borderline oxacilin-resistant
S. aureus). The resistance in some isolates BORSA is attributed to the presence of
overexpression of β-lactamase while in others, is mediated by chromosomal
mutations. Ba et al. (2014) identified four negative mecA and mecC samples without
overexpression of β-lactamase confirmed by antimicrobial susceptibility testing.
Molecular analyzes of these samples confirmed that none of counterparts had any
kind of sequence homologous to the mecA or mecC genes.
Because of this variation in phenotypic and genotypic tests and the various
known methicillin resistance mechanisms, the actual detection of MRSA should not
be done only by using regular genotypic tests or, much less, only using phenotypic
tests as routinely performed in many laboratories. Ideally, there is a combination of
the two techniques so that most of methicillin resistance mechanisms can be
detected.
An important issue, at the therapeutic and epidemiological point of view, is the
identification of patients with HA-MRSA and CA-MRSA. The identification of
colonized individuals is critical to controlling the spread of multi-resistant strains and
reduce the risk of developing infection. A rapid assessment of infection etiology is
also relevant for the application of appropriate treatment, as in cases of MRSA, it is
essential to empirical treatment not start with β-lactam antibiotics (NASTALY,
GRINHOLC & BIELAWSKI, 2010).
Some authors report that CA-MRSA strains susceptible to non β-lactam
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antibiotics, generally grow significantly faster, have different clonal origins, carry small
SCCmec (usually SCCmec IV and V), have high expression of virulence factors and
harbor genes encoding PVL (KOBAYASHI & DELEO, 2009; O'BRIEN et al. 2005;
OKUMA et al. 2002; VANDENESCH et al. 2003).
However, the observed results showed that these strains, previously
considered as CA-MRSA, are circulating widely in healthcare environments. Although
89% of MRSA samples are considered epidemiologically HA-MRSA, there were no
statistical relationship between SCCmec type and epidemiological classification. Of
all MRSA samples collected, 24.2% carried the SCCmec IV, traditionally associated
with CA-MRSA, however, of these SCCmec IV samples, 17 (77.3%) were identified
as HA-MRSA strains.
In his review of the pattern of changes in CA-MRSA strains, Kale & Dhawan
(2016) describe the strains that were responsible for causing infections associated
with community, now are responsible for nosocomial infections outbreaks, observed
since 2003 in the United States, Israel, Germany, Greece, United Kingdom and
Switzerland. The authors have reported studies that found ST30 strains, SCCmec
IVc t019 positive PVL, PVL positive ST5 SCCmec IVa t311, USA300 (ST8, t008,
SCCmec IV positive PVL), the SWP clone (ST30-IV), USA100 (t002 / ST5) ST72- IV
and ST772-V, among others.
The PVL has been described as a major virulence factor associated with CAMRSA. This association

requires

increased

surveilance,

strengthening

the

management of infections caused by PVL-producing strains (SHERESTHA et al.
2014). The isolation rates of PVL producing strains vary around the world, 1.7% in
Ireland to 97% in the US (SHERESTHA et al. 2014). In Brazil, 13 MRSA isolates in a
hospital in Rio de Janeiro were PVL positive and carried SCCmec III (BRUST et al.
2013).
In the present study, the PVL genes were searched for in all strains of S.
aureus. Of these, 34 (11.6%) were identified as PVL positive, 17 of them coming from
MSSA strains and 17 MRSA. The PVL is often associated with SCCmec types IV and
V, characteristic of CA-MRSA. However, the presence of this molecule is not
exclusive to CA-MRSA, MSSA strains are also reported carrying PVL genes, being
involved in skin and soft tissue infections and necrotizing pneumonia (ADLER et al.
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2006; MUNCKHOF et al. 2008; MUTTAIYAH et al. 2010).
Among the risk factors studied, there was statistical relationship in only two of
them. The first observed risk factor was the use of antimicrobial up to 30 days before
the time of inclusion. The majority of patients undergoing hemodialysis in HMRS
makes use of mupirocin as profilaxis (YOUN et al. 2015).
Although a recent study in Turkey with about 1800 patients did not
demonstrate the use of antimicrobials as a risk factor for MRSA (OGUZKAYA ARTAN,
ARTAN & BAYKAN, 2016), several others show that the recent use of antimicrobials
in relation to the time of collection acts as a risk factor for MRSA colonization, it may
promote the selection of sensitive microorganisms, favoring the proliferation of
resistance. (DEURENBERG et al. 2007; HIDRON et al. 2005; KARABAY et al. 2006;
LU et al. 2011)
As another risk factor was also observed as the relationship between the age
variation of the patient and MRSA colonization. The higher frequency of MRSA
isolation was observed among individuals between 79 and 98 years old and the
lowest in individuals from 18 to 48 years old. Bektas et al. (2016) reported that adults
over 65, children under two years and newborns are at risk for MRSA colonization.
While HA-MRSA cases are more frequently observed in elderly and hospitalized
patients, CA-MRSA predominantly affects healthy people and its peak prevalence is
observed in children, adolescents and adults between 30 and 40 years (BEKTAS et
al. 2016).
Analyzing the dispersion of Sequencing Type, it is clear that the ST5 is more
dispersed, both in the cities, as in the ditricts studied. Included in this ST, nine SPA
types were identified. The most common was t002 SCCmec II and IV. Vieira et al.
(2014) observed that this pattern of ST was with the ST30 (t318) the most prevalent
MRSA colonization samples in the municipality of Rio de Janeiro and Niteroi, Brazil.
The Brazilian Epidemic Clone (ST239 SCCmec III) have always been
described as one of the main circulating clones in the country, along with the
USA800/Pediatric clones (ST5, SCCmec IV,) USA100/New York- Japan clone (ST5
SCCmec II), USA400 (ST1 SCCmec IV) and USA1100/Sothwest clone (ST30
SCCmec IVc). (ANDRADE-FIGUEIREDO & LEAL- BALBINO, 2016; BELTRAME et
al. 2012; SILVA-CARVALHO et al. 2009; SCHUENCK et al. 2012; VIDAL et al. 2009).
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In spite of this study, PFGE has not been performed, however, MLST typing and
SCCmec typing corroborate this description. Interestingly, Brazilian Epidemic Clone
was not identified in this study.
Another ST checked was the ST8 t008 SCCmec IV PVL positive,
characteristic of USA300 clones. This clone, very common in the United States, has
been described as virulent and responsible for infections caused by CA-MRSA. The
genome of this strain is characterized by containing elements that facilitate and
increase dispersion and virulence, as is the case for PVL (DIEP et al. 2006). In Brazil,
this clone is associated with both infections caused by CA-MRSA and HA-MRSA
(RIBEIRO et al. 2007; RODRIGUEZ-NORIEGA et al. 2010).
CONCLUSION
The HA-MRSA and CA-MRSA strains classification should not be restricted
only to genotypic characteristics because samples previously genotyped as CAMRSA are spreading in health settings. The PVL genes are not exclusively
associated with SCCmec IV, but are more present in MRSA than in MSSA. The nonagreement between the pattern of phenotypic and genotypic resistance observed in
some samples suggests the presence of other types of mechanisms of resistance to
methicillin other than that defined by the mecA gene. Thus, the MRSA identification
should be based on phenotypic and genotypic tests in order that various types of
resistance can be detected.
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