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Resumo
Objetivo: avaliar a ocorrência de portadores assintomáticos e o perfil
de susceptibilidade antimicrobiana à mupirocina, oxacilina e vancomicina de Staphylococcus aureus isolados em graduandos do primeiro e
último período dos cursos de Enfermagem e Medicina da EMESCAM.
Métodos: foram coletadas amostras de swab nasal em 147 acadêmicos,
semeadas em ágar manitol hipertônico e realizadas provas bioquímicas
para identificação do S. aureus. Os testes de susceptibilidade aos antimicrobianos foram realizados pela metodologia de disco-difusão e a
susceptibilidade da vancomicina foi corroborada pelo método automatizado Vitek 2®. Resultado: das 147 amostras coletadas, 61 (41,5%)
foram positivas para S. aureus. Entre os estudantes de Enfermagem, 11
participantes (34,4%) eram portadores de S. aureus e não foi encontradanenhuma cepa MRSA. Entre os acadêmicos de Medicina, 50 (43,5%)
foram positivos, com 6,6% de linhagens MRSA. Nas amostras estudadas não foi encontrada resistência à mupirocina ou à vancomicina.
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Conclusão: não houve associação entre a colonização por S. aureus
e os períodos dos cursos de Enfermagem e Medicina, que sugerisse
aumento da prevalência estimada. A colonização por MRSA encontrada entre os estudantes do primeiro e último períodos de Medicina
e o perfil de susceptibilidade antimicrobiano sugerem a possibilidade das cepas encontradas serem CA-MRSA.
* Autor para correspondência: cmayara@hotmail.com
INTRODUÇÃO
Staphylococcus aureus (S. aureus) é um
coco Gram positivo, colonizador da pele,
períneo e mucosas, como a oral e a nasofaríngea1. Devido a sua alta virulência, tem
o potencial de desencadear diversas manifestações clínicas como infecções de pele e
partes moles, endocardite infecciosa e bacteremia2. Apesar disso, há uma elevada prevalência de portadores assintomáticos sendo
estes fonte de disseminação e, no caso dos
trabalhadores na área da saúde um meio de
veiculação de linhagens nosocomiais3. Ainda que assintomáticos, alguns fatores podem facilitar a instalação de uma infecção,
como a depressão da resposta imunológica
do indivíduo, por exemplo, pacientes portadores de retrovirose e realização de tratamentos mais agressivos ou procedimentos
médicos invasivos que abrem via de acesso
para o microorganismo4,5.
Bactérias do gênero Staphylococcus são ubíquas6 e bem adaptadas a sobreviverem em ambiente hospitalar chegando a permanecer por
anos em objetos como roupas, tecidos e plásticos comumente utilizados7, além de embalagens descartáveis de materiais estéreis, como
gazes e luvas. Dessa maneira, a contaminação
e a consequente colonização podem ocorrer
tanto após o contato com um indivíduo portador, como a partir de um objeto contaminado8.
Trabalhos relacionados à descolonização
de profissionais de saúde relatam grande
dificuldade em se erradicar uma colonização nasal, enquanto a descolonização subungueal mostra-se relativamente simples.
Esses dados sugerem que existe maior possibilidade da colonização subungueal ser

transitória, já a colonização nasal apresenta
uma característica mais estável9,10.
Nos Estados Unidos, a colonização pode
chegar a 89,4 milhões de pessoas, dos quais
0,8% são Staphylococcus aureus resistente
à meticilina (MRSA)11 e em estudos brasileiros a taxa de portadores de S. aureus fica
em torno de 37%, sendo 3% MRSA12.
O descobrimento da penicilina, por Alexander
Flemming, na década de 1920, foi um marco
na história do tratamento das doenças infecciosas. Em 1941 foi realizado o primeiro teste
clínico com este antibiótico, um betalactâmico, determinando o tratamento efetivo contra
as infecções estafilocócicas. Porém, alguns
anos depois, com o uso indiscriminado, as primeiras cepas resistentes ao antibiótico foram
selecionadas. Essas bactérias eram capazes de
hidrolisar o anel betalactâmico da penicilina,
por meio da enzima betalactamase tornando-a
inativa. Para resolver esse problema, no mesmo ano, foi desenvolvido um betalactâmico
semissintético, a meticilina, que, apesar de
ter somente apresentação intravenosa e estar
relacionada com vários casos de nefrite intersticial, teve seu uso preconizado. Em 1961, o
primeiro caso de resistência foi relatado na
Inglaterra e essas cepas ficaram conhecidas
como MRSA13,14. No Brasil, a meticilina foi,
posteriormente, substituída por uma congênere, a oxacilina15.
Os betalactâmicos ligam- se a proteínas que
participam da síntese da parede celular, conhecidas como proteínas ligadoras de penicilina (PBPs), que impedem a formação da
parede celular e resultam em lise bacteriana.
O mecanismo de ação de resistência à meticilina está relacionado ao desenvolvimento
de uma PBP adicional (PBP 2a), com ação
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Salus J Health Sci. 2017; 3(1): 13-22

funcional e sem afinidade por antimicrobianos betalactâmicos. Na codificação das
novas PBPs é relacionado à aquisição, principalmente, do gene mecA, que faz parte de
um elemento genético móvel detectado em
cepas isoladas de MRSA. Esse gene é parte
integrante de um elemento genômico denominado cassete cromossômico estafilocócico mec (SCCmec)16.
As infecções causadas pelo Staphylococcus
aureus resistente à meticilina associado ao
hospital (HA-MRSA) são restritas a este ambiente. Já as cepas que causam infecção em indivíduos sem fator de risco para infecção hospitalar são conhecidas como Staphylococcus
aureus resistente à meticilina associado à
comunidade (CA-MRSA). Diferentemente
do HA-MRSA que apresenta o elemento genético móvel SCCmec dos tipos I, II e III,
o CA-MRSA apresenta o SCCmec do tipo
IV e do tipo V. O cassete cromossômico do
tipo IV e V são menores que os outros tipos
e não possuem genes acoplados que codificam resistência a outros antimicrobianos
não betalactâmicos. Assim, de forma geral, o
CA-MRSA é susceptível à maioria dos antimicrobianos não betalactâmicos17. Porém, o
clone comunitário já vem sendo identificado
no ambiente hospitalar18,19.
Desde meados dos anos 1990 ocorreu um
aumento significativo das infecções por
MRSA em populações sem fatores de risco.
Um estudo do Centro de Controle de Doenças e Prevenção (CDC) estimou que no
ano de 2005 aproximadamente 1.300.000
infecções foram causadas por CA-MRSA
nos Estados Unidos da América, das quais
7% eram consideradas invasivas, levando a
uma incidência de 31,8 casos por 100.000
habitantes20.
A vancomicina é um agente antimicrobiano
glicopeptídeo recomendada como tratamento para isolados MRSA sensíveis de acordo
com o perfil de susceptibilidade da concentração inibitória mínima (CIM) estabelecido
pelo Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)21.

A mupirocina é um agente antimicrobiano
de uso tópico, inicialmente isolado de Pseudomonas fluorescens. É utilizado no tratamento de infecções de pele e feridas de pós-operatório, bem como na descolonização
da mucosa nasal por cepas de S. aureus22.
Considerando a alta incidência de portadores por S. aureus, os vários mecanismos
de virulência desse patógeno e a submissão progressiva às influências específicas
do ambiente hospitalar que profissionais da
área da saúde estão inseridos, constata-se a
importância de pesquisar a prevalência estimada de portadores assintomáticos dessa
bactéria, entre graduandos de Enfermagem
e Medicina da Escola Superior de Ciências
da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
(EMESCAM). Assim, essa investigação
pretende contribuir para as estratégias clínicas, educativas e administrativas, garantindo boas práticas de controle de infecção
durante a prestação de assistência aos pacientes e diminuição dos casos de infecções
por esse agente.
OBJETIVOS
Geral
Avaliar a prevalência estimada e o perfil de
susceptibilidade antimicrobiana de linhagens de S. aureus isoladas da cavidade nasal
de acadêmicos do primeiro e último períodos dos cursos de Enfermagem e Medicina
da EMESCAM.
Específicos
Analisar as linhagens isoladas quanto ao
perfil de susceptibilidade antimicrobiana à
oxacilina, à mupirocina e à vancomicina.
METODOLOGIA
Tipo de Estudo
Trata- se de um estudo observacional,
transversal, explicativo e quantitativo, a
partir do levantamento de dados obtidos
15
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por amostras de vestíbulo nasal direito de
estudantes de Enfermagem e Medicina da
EMESCAM.
Local e Período
Este estudo foi executado com amostras obtidas nas dependências da EMESCAM e do
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV) considerando a natureza da
atividade realizada pelos alunos. Houve ainda a contribuição de um laboratório privado
de análises microbiológicas. O trabalho foi
realizado no período de setembro de 2014 a
novembro de 2015.
Amostra
Foram sujeitos do presente estudo 147 acadêmicos, matriculados no primeiro e último
períodos dos cursos de Enfermagem e Medicina da EMESCAM.
Critérios de Inclusão
Estudantes do primeiro e último períodos
dos cursos de Enfermagem e Medicina da
EMESCAM e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Critérios de Exclusão
Estudantes do primeiro e último períodos
dos cursos de Enfermagem e Medicina da
EMESCAM que apresentaram previamente
alguma patologia relacionada ao S. aureus
e/ou estavam em uso de antimicrobianos
que poderiam alterar o perfil de susceptibilidade.
Análise Estatística
Os dados foram analisados inicialmente por
meio de técnicas de estatística descritiva,
com síntese numérica, tabular e gráfica das
informações coletadas. Toda a estatística
inferencial foi calculada utilizando nível
de significância de 5%. A associação entre
variáveis qualitativas foi realizada pelo teste qui-quadrado ou exato de Fisher caso os
valores esperados fossem menores que 5. A
análise dos dados foi realizada no software
SPSS versão 23.

Questões Éticas
O projeto foi protocolado na Plataforma Brasil e aprovado em 16/05/2014, pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da EMESCAM, conforme o seguinte número do comprovante 038353/2014 e
CAAE 31116213.4.0000.5065.
Os pesquisadores declaram que não houve
nenhum conflito de interesse na realização
dessa pesquisa e que cumpriram com todos
os termos contidos na Resolução n.º 466/12
do Conselho Nacional de Saúde/Ministério
da Saúde e todas as outras resoluções complementares.
O grupo de pesquisa assumiu o compromisso de zelar pela privacidade e pelo sigilo
das informações obtidas e utilizadas para o
desenvolvimento desta pesquisa. Os resultados apurados no desenvolvimento deste
trabalho foram utilizados apenas para atingir os objetivos previstos nesta pesquisa e
não foram usados para outras pesquisas sem
o devido consentimento do CEP.
Coleta de Material Biológico e Incubação
Os materiais utilizados na coleta foram devidamente identificados com o código do aluno, data, curso e período de cada voluntário.
O espécime clínico foi coletado do muco do
vestíbulo nasal direito com uso de swab esterilizado e posteriormente embebido em meio
de transporte Stuart®23. As amostras foram
transportadas ao Laboratório de Microbiologia da EMESCAM, em seguida realizada
a semeadura em ágar manitol hipertônico e
incubação a 37ºC por 24-48 horas23.
Análise da Leitura e Identificação Bacteriológica
Após semeadura em ágar manitol hipertônico e incubação adequada foi avaliada a presença de colônias com crescimento característico e viragem da cor do meio de cultivo
para amarelo, caracterizando a presença S.
aureus23 (Figura 1). Como testes comprobatórios da identificação presuntiva de S.
aureus, foram feitas coloração de Gram e
prova da assimilação de DNA (produção da
enzima DNAse)23 (Figura 2).
16
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Figura 1 – Colônias características da espécie Staphylococcus aureus em meio de cultura ágar manitol

Fonte: Autoria própria.

Figura 2 – Prova da assimilação de DNA
(produção da enzima DNAse)

possui fraca associação com a presença do
gene mecA. É realizado o mesmo método
do teste do disco difusão, porém testa-se
apenas a cefoxitina para avaliar a resistência à meticilina. Além disso, os testes
com disco de cefoxitina são, no mínimo,
comparáveis em acurácia aos testes com
disco de oxacilina, mas em geral o primeiro apresenta leitura mais fácil, devido ao
maior halo e a possibilidade de ser lido
usando luz refletida, e não transmitida,
como no caso do disco de oxacilina. Dessa forma, segundo o CLSI, que introduziu
os pontos de corte de cefoxitina para os
estafilococos em 2005, para o S. aureus o
disco com cefoxitina deveria ser preferido
ao de oxacilina27. Em relação à susceptibilidade à mupirocina, a análise foi realizada com base nos critérios inseridos no
documento M100-S20 do CLSI para realização de triagem devido altos níveis de
resistência à mupirocina28.
Figura 3 – Teste de susceptibilidade aos
antimicrobianos com discos de cefoxitina,
mupirocina e vancomicina

Fonte: Autoria própria.

Avaliação do Perfil de Susceptibilidade
Antimicrobiana
A avaliação da susceptibilidade antimicrobiana do S. aureus foi realizada pelo
teste de susceptibilidade aos antimicrobianos (TSA) pelo método do teste do
disco difusão24 com discos de cefoxitina,
mupirocina e vancomicina (Figura 3). No
estudo, os discos de cefoxitina foram utilizados para predizer resistência à oxacilina, por ser um marcador muito sensível
e específico da resistência mediada pelo
gene mecA25, 26. A oxacilina também pode
ser utilizada para tal finalidade, porém

Fonte: Autoria própria.

A interpretação do resultado do TSA foi
baseada em dados obtidos no documento
M100-S25 do CLSI24.
A susceptibilidade da vancomicina frente
a cepas MRSA foi analisada pela metodologia do TSA por teste do disco difusão e
17
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corroborada em um laboratório privado
através do sistema automatizado Vitek® 2
(bioMérieux). Esse sistema é capaz de gerar
resultados de TSA de forma rápida e disponibiliza o resultado da CIM, acompanhado
de interpretação (susceptível, intermediário
ou resistente) para a maioria das bactérias
aeróbicas de crescimento rápido, em um período de 4 a 18 horas29.

primeiro período de Enfermagem e dois alunos do primeiro período de Medicina.

RESULTADOS

Houve participação de 32 estudantes de Enfermagem, sendo que 11 (34,4%) foram positivos para colonização por S. aureus.

Amostragem
Foram coletadas 147 amostras de 147 indivíduos.
Três estudantes foram dispensados do estudo na fase de triagem por preencherem critério de exclusão, mais especificamente em
uso de antimicrobiano, sendo um aluno do

Isolados de S. Aureus
Dos 147 acadêmicos que participaram do estudo, 61 (41,5%) foram identificados como
portadores assintomáticos de S. aureus.
Isolados de S. aureus no curso de Enfermagem

Do primeiro período houve participação 21
estudantes e seis (28,6%) foram identificados como portadores assintomáticos. No
último período, 11 acadêmicos participaram
do estudo e cinco (45,5%) eram colonizados
(Tabela 1).

Tabela 1 - Portadores assintomáticos de Staphylococcus aureus
Participantes

Portadores assintomáticos
Contagem

%

Primeiro Período de Enfermagem

21

06

28,6%

Último Período de Enfermagem

11

05

45,5%

Primeiro Período de Medicina

62

29

46,8%

Último Período de Medicina

53

21

39,6%

Fonte: Autoria própria.

Isolados de S. aureus no curso de Medicina
Foram coletadas 115 amostras de acadêmicos de Medicina, sendo que 50 (43,5%)
eram portadores assintomáticos.
Do primeiro período, houve participação de
62 acadêmicos e 29 (46,8%) foram positivos para colonização por S. aureus. Já do
último período houve participação de 53
acadêmicos e 21 (39,6%) eram colonizados
(Tabela 1).
Perfil de Susceptibilidade Antimicrobiana
Concernente à avaliação da susceptibilidade
antimicrobiana frente à mupirocina e à van-

comicina, todas as linhagens foram consideradas sensíveis (Tabela 2).
Dos 61 participantes portadores assintomáticos de S. aureus identificados por esse estudo, quatro (6,6%) foram classificados MRSA
pelo TSA com disco de cefoxitina, sendo dois
(6,9%) participantes do primeiro período de
Medicina (n=29) e dois (9,5%) do último período de Medicina (n=21) (Tabela 2).
A susceptibilidade frente à vancomicina
ainda foi analisada em duas linhagens de
MRSA, uma do primeiro período de Medicina e outra do último período de Medicina, pelo sistema automatizado Vitek® 2
(bioMérieux), sendo que as duas linhagens
18
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apresentaram CIM menor que 0,5 µg/ml,
ou seja, as linhagens foram consideradas
sensíveis. Não foi realizado o CIM de duas
amostras MRSA, uma do primeiro período

de Medicina e outra do último período de
Medicina, porque não foi possível a recuperação das bactérias para realização do procedimento.

Tabela 2 - Resultado do teste de susceptibilidade aos antimicrobianos
Período (N)

Resistência à
mupirocina

Resistência à
vancomicina

Primeiro Período de Enfermagem (N)
Último Período de Enfermagem (N)
Primeiro Período de Medicina (N)
Último Período de Medicina (N)

00
00
00
00

00
00
00
00

MRSA
Contagem
00
00
02
02

%
00%
00%
6,9%
9,5%

Fonte: Autoria própria. MRSA: Staphylococcus aureus resistente à meticilina. N: número de S. aureus isolados.

DISCUSSÃO
A prevalência estimada de portadores assintomáticos de S. aureus identificados por
esse estudo foi de 41,5%. Esse valor é condizente com o preconizado pela literatura, já
que em estudos realizados no Brasil a taxa
de portadores de S. aureus fica em torno de
37%12 e em estudos internacionais as taxas
de colonização variam entre 19,5 a 38%30-33.
Nota-se aumento da prevalência estimada
por colonização assintomática de S. aureus no grupo dos alunos do último período de Enfermagem quando comparado ao
grupo dos alunos do primeiro período de
Enfermagem com aumento percentual de
16,9%. Porém, não houve associação estatística entre a colonização por S. aureus
e os períodos do curso de Enfermagem
(p=0,442). Além da baixa representatividade dos alunos de Enfermagem nesse estudo, que impede inferir na contribuição
final do trabalho.
Referente aos acadêmicos de Medicina, não
houve associação estatística entre a colonização por S. aureus e os períodos do curso
que sugerisse aumento da prevalência estimada (p=0,441). A relação da taxa de portares de S. aureus com o tempo de envolvimento hospitalar não foi evidenciada, visto
que os alunos do primeiro período ainda não
tiveram contato com o hospital e apresenta-

ram um número de portadores 7,2% maior
quando comparado aos alunos do último
período. Resultados obtidos em estudos publicados na Irlanda, Nigéria e Austrália com
intuito de avaliar os estudantes dos cursos
de Enfermagem e Medicina durante o curso
de formação demonstraram, em média, uma
frequência de 30% de portadores de S. aureus e ainda ressaltaram que esse valor não
se alterou com o aumento da exposição do
aluno ao hospital34, assim como foi demonstrado na presente pesquisa.
Nesse estudo, a presença de MRSA no primeiro período de Medicina foi de 6,9%
dos S. aureus isolados neste grupo e no último período de Medicina foi de 9,5% dos
S. aureus isolados neste grupo. Apesar do
aumento percentual de 2,6% de um período
para o outro, não houve diferença significativa entre as proporções (p=0,735). Inferese a possibilidade de que as cepas isoladas
sejam CA-MRSA.
Não foi verificada resistência frente à vancomicina tanto pelo TSA quanto pelo sistema automatizado Vitek® 2 (bioMérieux).
Esse dado reforça a possibilidade das cepas
MRSA encontradas no trabalho serem CA-MRSA, já que essa é susceptível a maioria
dos antimicrobianos não betalactâmicos.
Essa característica genotípica é expressa,
muitas vezes, em um antibiograma que apresenta resistência apenas ao disco de oxacili19
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na ou cefoxitina, marcadores da resistência
aos betalactâmicos35, como foi encontrado
por essa pesquisa.
Na avaliação da susceptibilidade antimicrobiana realizada pelo TSA com disco de
mupirocina houve 100% de sensibilidade
a esse antimicrobiano. Apesar de estudos
demonstrarem identificação de altos índices de resistência de S. aureus à mupirocina em locais como Nigéria e África do
Sul36 e outros trabalhos afirmarem que o
uso excessivo deste medicamento pode ser
considerado como fator de risco para a resistência bacteriana, já detectada anteriormente22,36.
Esse resultado elucida o caráter emergente de cepas MRSA na comunidade e o potencial risco desses acadêmicos exercerem
papel chave na epidemiologia e patogênese
da infecção, uma vez que podem ser fontes
de disseminação do S. aureus tanto em ambientes comunitários quanto hospitalares.
Porém, nesse caso, um estudo genético seria
essencial para avaliação da origem da colonização, uma vez que o ambiente hospitalar
não é isento de ter sido a causa da colonização, principalmente no grupo do último
período de Medicina.
CONCLUSÃO
A taxa de colonização por S. aureus observada no presente estudo está de acordo com
a literatura. Não houve associação estatística entre a colonização por S. aureus e os
períodos do curso de Enfermagem e Medicina que sugerisse aumento da prevalência
estimada nos casos obtidos. A colonização
por MRSA encontrada nos estudantes do
primeiro e último períodos de Medicina,
nesse estudo, e o perfil de susceptibilidade
antimicrobiano sugerem a possibilidade das
cepas MRSA encontradas serem CA-MRSA, todavia para a confirmação etiológica
seria necessária realização de estudo genético. Não foram encontradas resistência à
mupirocina ou à vancomicina.
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