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RESUMO 
 

 
 

 

Staphylococcus aureus é um dos mais importantes patógenos humanos, sendo 

responsável por processos infecciosos que podem variar de infecções simples até 

complicações graves como meningite e sepse, podendo levar ao óbito. S. aureus 

coloniza naturalmente a narina anterior humana e possui um poder de propagação 

elevado, que pode ser potencializado de acordo com alguns fatores externos, como 

é o caso de crianças que frequentam creches. O objetivo deste estudo foi determinar 

a prevalência de colonização de S. aureus em crianças entre 36 e 59 meses de 

idade, o perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos testados e detectar fatores de 

virulência nas bactérias isoladas. De outubro a dezembro de 2010, swabs com 

secreção nasal de crianças em 59 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) 

foram coletados na cidade de Goiânia, Goiás. As amostras foram enviadas ao 

Laboratório de Bacteriologia Aplicada do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública da Universidade Federal de Goiás para processamento. O isolamento foi 

realizado por metodologia padronizada. A PCR convencional foi utilizada para a 

detecção dos genes femA (identificação da espécie) e mecA e lukS-F (fatores de 

virulência). O perfil de sensibilidade foi determinado pelo método de disco difusão e 

Etest®. Ao total, 1.135 swabs foram coletados. Uma prevalência de 30,7% (348 

isolados) foi alcançada para S. aureus. Através do teste de suscetibilidade aos 

antimicrobianos, os isolados apresentaram resistência aos seguintes 

antimicrobianos: penicilina  (94,5%), quinupristina/dalfopristina (35,6%),  eritromicina 

(34,1%),   clindamicina   (28,6%),   sulfametoxazol/trimetoprim   (9,9%),   tetraciclina 

(6,1%), ciprofloxacina (4,7%), cefoxitina (3,5%) e rifampicina (0,9%). O fenótipo 

MLSb induzível foi detectado em 93 isolados (27,1%). Entre os 12 isolados 

resistentes à cefoxitina, cinco (0,44%) apresentaram o gene mecA e foram 

caracterizados como MRSA. O perfil de multirresistência foi identificado em 107 

isolados (31,2%). O gene lukS-F foi encontrado em 26 isolados (7,5%). Os 

resultados mostraram que a prevalência de colonização de crianças na faixa etária 

do estudo e de MRSA entre os isolados mantém-se constante comparado a estudos 

anteriores. Porém, a multirresistência encontrada em ⅓ dos isolados e a detecção 

do  gene  que  codifica  a  PVL  são  motivos  de  preocupação,  pois  representam 
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dificuldade de tratamento, aumento de virulência e risco de disseminação na 

comunidade que o ambiente de creche propicia. 

 

Palavras chaves: Staphylococcus aureus, Colonização, CMEI, Creches, crianças. 
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ABSTRACT 
 

 
 

 

Staphylococcus aureus is one of the most important human pathogens, accounting 

for infectious diseases that can range from simple infections to serious complications 

such as meningitis and sepsis, reaching to death. S. aureus naturally colonizes the 

human anterior nostril and has a high spreading power, which may be potentiated 

according to some external factors, such as the case of children attending day care 

centers. The aim of this study was to determine the prevalence of S. aureus 

colonization in children between 36 and 59 months, the profile of antimicrobial 

susceptibility and to detect virulence factors in the isolated bacteria. From October to 

December 2010, swabs of nasal secretion from children in 59 Municipal Centers of 

Early Childhood Education were collected in the city of Goiânia, Goiás The samples 

were sent to the Laboratory of Applied Bacteriology of Tropical Pathology and Public 

Health at the Federal University of Goias for processing. The isolation was performed 

by standardized methodology. The conventional PCR was used for detection of femA 

(identification of the species) and mecA and lukS-F genes (virulence factors). The 

susceptibility profile was determined by disk diffusion and Etest® method. In total, 

1,135 swabs were collected. A prevalence of 30.7% (348 isolates) was achieved for 

S. aureus. Through the antimicrobial susceptibility test, isolates showed resistance to 

the following antimicrobials: penicillin (94.5%), quinupristin / dalfopristin (35.6%), 

erythromycin (34.1%), clindamycin (28.6%), sulfamethoxazole / trimethoprim (9.9%), 

tetracycline (6.1%), ciprofloxacin (4.7%), cefoxitin (3.5%) and rifampicin (0.9%). The 

MLSb phenotype was detected em 93 isolates (27.1%). Among the 12 isolates 

resistant to cefoxitin, five (0.44%) presented the mecA gene, characterized as  

MRSA. The multidrug resistance profile was identified in 107 isolates (31.2%). Gene 

lukS-F was found in 26 isolates (7.5%). The results showed that the prevalence of S. 

aureus and MRSA colonization in children at this age remain constant compared to 

previous studies. However, the multidrug resistance that was found in ¼ of the 

isolates and the detection of the gene that encodes the PVL are cause for concern 

because represent difficulty of treatment, increased virulence and risk of 

dissemination in the community that the daycare environment provides. 

 

Keywords: Staphylococcus aureus, Colonization, CMEI, day care centers s, children
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 
 

 
 

 

Em um país considerado em desenvolvimento como o Brasil, com mudanças 

socioeconômicas consideráveis nas últimas décadas, onde os pais cada vez mais 

trabalham durante todo o período diurno, ocorre uma maior procura por instituições 

de assistência integral à criança. Essa assistência possui tamanha importância, que 

as instituições públicas recebem incentivos governamentais para o funcionamento 

de creches, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), presentes em todo o 

Brasil (Braga et al. 2014; Queiroz & Aragon 2015). 

A maioria das crianças que frequentam os CMEIs encontra-se na faixa etária 

pré-escolar (2 a 5 anos). Essa faixa etária representa uma parte da população mais 

propícia a desenvolver doenças, podendo ser levado em consideração uma série de 

fatores que contribuem com essa situação, por exemplo, condição social dos pais, o 

número de irmãos, o nível educacional da mãe, frequentar ou não lugares onde 

ocorre intensa troca microbiológica, como as creches, o sistema imune em 

desenvolvimento da criança e o seu crescimento rápido (Cuervo et al. 2005; Pereira 

et al. 2010; Pedraza et al. 2014). 

Muitos estudos mostram uma correlação direta entre frequentar creche e o 

desenvolvimento de doenças infecciosas (Brady 2005). Por exemplo, a maioria dos 

casos de diarreia aguda ocorre em crianças menores de cinco anos, um problema 

importante em creches, onde podem ocorrer em casos isolados ou em surtos 

(Corrêa et al. 2002; Nesti & Goldbaum 2007). Do mesmo modo, acontece com 

infecções respiratórias, também frequentes em crianças menores de cinco anos, 

sendo consideradas uma das principais causas de mortalidade infantil em países em 

desenvolvimento (Macedo et al. 2007). 

Agentes bacterianos também desempenham importante papel em infecções 

na população pré-escolar. A nasofaringe humana é normalmente colonizada por 

uma série de micro-organismos, alguns potencialmente patogênicos, como o 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis (Chan- 

Acón et al. 2010; Andrade et al. 2012). Essa característica de colonização é fruto  

dos mesmos fatores que contribuem para uma maior incidência de infecções em pré-

escolares, mas do ponto de vista epidemiológico se torna preocupante a 
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presença de um grande número de crianças em um mesmo espaço físico, com 

contato pessoal próximo também com adultos, intensificando a troca de micro- 

organismos. Por esses fatores, as creches passam a ser consideradas reservatórios 

de agentes patogênicos, de onde são propagados para comunidade através das 

próprias crianças colonizadas de maneira assintomática (Margolis et al. 2010; Dunne 

et al. 2012). 

Outro importante micro-organismo que também coloniza a nasofaringe tanto 

de adultos como de crianças é o Staphylococcus aureus, considerado a principal 

causa de infecções de pele e tecidos moles (IPTMs), podendo evoluir para 

complicações mais graves e fatais (McCaig et al. 2006; Wyllie et al. 2006; Lamb & 

Morgan 2013; Löffler et al. 2013; Powers & Wardenburg 2014). Além do seu 

potencial patogênico, o S. aureus faz parte de um grupo de micro-organismos 

constantemente estudados por suas capacidade de desenvolver resistência aos 

antimicrobianos usados. 

 
 

1.1 AGENTE ETIOLÓGICO 

 
 

Staphylococcus aureus foi visualizado pela primeira vez através da 

microscopia óptica em 1882, pelo cirurgião escocês Alexander Ogston. Possui como 

características microscópicas a forma de cocos dispostos principalmente em cachos, 

com diâmetro variando entre 0,5 a 1,5 µm e a retenção do cristal de violeta na 

parede celular, classificando-o como bactéria Gram-positiva. Pertence à família 

Staphylococcaceae, sendo o representante mais importante do gênero 

Staphylococcus. São imóveis, não formam esporos, produzem catalase, a maioria é 

anaeróbio facultativo e algumas espécies patogênicas para o homem e animais 

produzem coagulase (Winn Jr et al. 2006). 

O gênero Staphylococcus é composto de 51 espécies e 30 subespécies 

(DSMZ 2016). Dentre estas, as espécies S. aureus, S. schleiferi subespécie 

coagulans, S. intermedius, S. hyicus e S. delphini são produtoras da enzima 

coagulase. Algumas dessas espécies são frequentemente associadas a diferentes 

infecções de caráter oportunista, tanto em humanos como em animais (Winn Jr et al. 

2006). 
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As características macroscópicas do S. aureus incluem o crescimento de 

colônias brancas, amarelas e acinzentadas em meios de cultura. A bactéria suporta 

uma variação de pH entre 4,8 e 9,4 e temperaturas de 60°C por até 30 minutos. 

Outra característica importante é a sua capacidade de crescer no ágar manitol 

salgado, devido à presença de uma osmoproteína, que o torna tolerante a uma 

concentração de NaCl de 7,5 a 10,0%. Em ágar manitol salgado, normalmente é 

formada uma zona amarelada em volta das colônias, devido a fermentação do 

manitol. O S. aureus também é β-hemolítico, resultado da produção de β-hemolisina 

(Winn Jr et al. 2006). 

 
 

1.2 PATOGÊNESE 

 
 

Normalmente os Staphylococcus e seus hospedeiros apresentam relação 

simbiótica, porém estas bactérias podem se comportar como patogênicas caso as 

barreiras cutâneas e mucosas sejam rompidas. S. aureus é um dos principais 

patógenos da espécie humana (Kluytmans 2010). 

Pouco mais de 130 anos depois de sua descoberta, o S. aureus é 

considerado o principal agente etiológico de infecções de pele e tecidos moles, 

intoxicação alimentar e também está relacionado com doenças graves sendo uma 

das principais causas de infecções relacionadas à assistência à saúde (Wertheim et 

al. 2005a). As infecções causadas por S. aureus se iniciam como pequenas bolhas 

ou abscessos podendo progredir para infecções graves, desencadeando uma 

sequência de complicações como bacteremias (Das et al. 2007), osteomielites 

(Schwotzer et al. 2014), piomiosite (Post et al. 2014), endocardites, meningites, 

pneumonias, sepse, entre outras (Wang et al. 2014). 

 
 

1.3 FATORES DE VIRULÊNCIA 

 
 

A miríade de doenças provocadas pelo S. aureus é resultado da produção 

de uma variedade de fatores de virulência, localizados na superfície celular ou 

secretados. Estes fatores facilitam a adesão celular à superfícies bióticas e  

abióticas, resistência às defesas do hospedeiro, invasão e dano celular (Watkins et 
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al. 2012). A expressão dos diferentes genes que codificam estes fatores de 

virulência capacita as bactérias a causar específicas manifestações clínicas. Além 

disso, a virulência do micro-organismo é variável entre isolados de diferentes regiões 

geográficas (Wu et al. 2013). 

Durante a fase exponencial de crescimento a bactéria produz na superfície 

celular moléculas como a proteína A, clumping factor e outras, responsáveis pela 

adesão e colonização do hospedeiro, contribuindo para evasão do sistema imune 

(Schlievert et al. 2010). No início da fase estacionária outros fatores de virulência 

são produzidos incluindo os superantígenos (SAgs), citolisinas e outras exoenzimas 

(Klevens et al. 2007). 

 
1.3.1 Superantígenos 

 
 

As exotoxinas superantigênicas possuem maior destaque entre as toxinas 

pela sua relevância clínica e incluem as enterotoxinas estafilocócicas (EE) e a toxina 

1 da síndrome do choque tóxico (toxic shock syndrome toxin 1 - TSST-1). São 

exoproteínas de baixo peso molecular, variando de 19.000 a 30.000 daltons, 

altamente resistentes ao calor, proteólise, baixo pH e dessecação (Dinges et al. 

2000, McCormick et al. 2001). A maioria dos SAgs são codificados por elementos 

genéticos variáveis como plasmídeos, fagos ou ilhas de patogenicidade, e tem sua 

expressão controlada por sistemas regulatórios globais, incluindo o sistema quorum 

sensing (Spaulding et al. 2013). 

São classificadas como superantígenos por induzir a resposta imune 

policlonal, pela ligação direta ao Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC) 

de classe II nos receptores de células T, sem serem internalizadas e processadas 

como um antígeno normal, o que provoca a proliferação de células T e citocinas 

(Dinges et al. 2000; Jay 2005; Silva et al. 2009). 

As EE são potentes exotoxinas produzidas por espécies de Staphylococcus 

durante a fase pós-exponencial de crescimento bacteriano (Franco & Landgraf 

2008). São proteínas simples de baixo peso molecular (25.000 a 30.000 daltons) e 

de cadeias curtas (em média 250 aminoácidos) (Le Loir et al. 2003). 

Várias EE já foram descritas pela literatura. São definidas como capazes de 

causar intoxicação alimentar estafilocócica com atividade emética e incluem as EE 

A, B, C, D, E, G, H, I, R e T. Também são descritas as EEI (SEl toxins – 
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Staphylococcal enterotoxins like toxins) que incluem as EEl J, K, L, M, N, O, P, Q, S, 

U, V e X. Estas proteínas apresentam estruturas similares às EE, porém não foi 

comprovada a indução à emese em seres humanos (Xu & Mc Cormick 2012). 

As EE quando ingeridas através de alimentos contaminados por 

manipulação ou armazenamento inadequados, são associadas com uma das formas 

mais frequentes de intoxicação alimentar no mundo todo. A ingestão de nanogramas 

dessas enterotoxinas é suficiente para causar vômitos dentro de 1 a 6 horas, e mal- 

estar generalizado entre 24 e 48 horas (Spaulding et al. 2013). 

A TSST 1 é o principal fator de virulência em doenças como: choque tóxico 

neonatal, escarlatina estafilocócica e doença exantematosa. A toxina é codificada 

pelo gene tst, situado no cromossomo bacteriano dentro de elementos genéticos 

móveis de 15 a 19 kb, as ilhas de patogenicidade estafilocócicas. A TSST-1 é um 

polipeptídeo de 29,1 KDa, com propriedades biológicas semelhantes a outras 

exotoxinas pirogênicas e superantigênicas. A proteína madura é uma cadeia 

polipeptídica com um peso molecular de 22 KDa (Dinges et al. 2000). A TSST-1 

pode ser capaz de estimular a secreção de citocinas por monócitos na ausência de 

proliferação de linfócitos T (Lappin & Ferguson 2009; Ruzin et al. 2001). 

Cepas produtoras de TSST 1 causam como principal doença a síndrome do 

choque tóxico, doença aguda, multissistêmica, que leva o organismo a entrar no 

estado de choque e ter falha múltipla dos órgãos. A sintomatologia envolve febre, 

mialgia severa, desconforto abdominal, letargia e agitação, hipovolemia, 

descamação, esta última que é uma característica tardia da síndrome estafilocócica 

(McCormick et al. 2001; Lappin & Ferguson 2009). Se não tratada adequada e 

imediatamente, um choque letal pode se desenvolver dentro de 24 horas após o 

início dos sintomas (Nagase et al. 2002; Zschock et al. 2005). 

 
1.3.2 Citolisinas 

 
 

Outro grupo de fatores de virulência secretados por S. aureus são as 

citolisinas que lesam membranas plasmáticas do hospedeiro. Incluem as 

hemolisinas (α, β, δ, γ) e a leucocidina de Panton-Valentine (PVL). Estas toxinas são 

hemolíticas e podem matar células de defesa em sítios de infecção (Dinges et al. 

2000). 
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A α-hemolisina é dermonecrótica e neurotóxica podendo ser letal em vários tecidos 

animais. Estes efeitos no hospedeiro se devem à formação de poros para 

transmissão de íons através da membrana de vários tipos de células. Após a 

secreção, estas enzimas se integram às membranas das células eucarióticas, 

principalmente eritrócitos formando heptâmeros cilíndricos, lisando-as (Dinges et al. 

2000). A β-hemolisina (esfingomielinase C) é uma exotoxina com peso molecular de 

aproximadamente 35.000 daltons, secretada em maior quantidade por S. aureus 

isolados de animais. 

A PVL é uma leucotoxina formadora de poros nas membranas 

principalmente de leucócitos e macrófagos, podendo levar à apoptose ou lise dos 

mesmos, afetando consideravelmente a resposta imune à infecção bacteriana pelo 

S. aureus (Fraser & Proft 2008; Alvarez & Mimica 2012; Krakauer & Stiles 2013; 

Shore et al. 2014). Está associada com infecções de pele e tecidos como lesões 

epidérmicas necróticas, furúnculos e osteomielites (Von Eiff et al. 2004) e ainda com 

pneumonia necrotizante hemorrágica em jovens, frequentemente em pacientes 

imunocompetentes. Vários estudos mostraram PVL associada a cepas resistentes à 

meticilina (MRSA - Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus). Os dados 

existentes mostram que até 15,0% das cepas sensíveis à meticilina (MSSA - 

Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus) são carreadoras do gene que 

codifica a PVL, sendo que esses genes são mais frequentes em cepas que levam à 

infecções do que entre cepas colonizadoras (Mimica et al. 2011; Pires et al. 2014; 

Hanratty et al. 2015). 

Alguns isolados de S. aureus produzem também as chamadas toxinas 

esfoliativas (Exfoliative toxin - ET) que promovem a clivagem do extrato granuloso da 

epiderme, causando síndromes cutâneas severas. A toxina é uma proteína de 

aproximadamente 30 KDa cuja expressão é regulada principalmente pelo gene agr 

(accessory gene regulator). As duas principais isoformas de ET de S. aureus, ETA e 

ETB são biológica e sorologicamente distintas. O gene que codifica ETA se encontra 

no cromossomo, já o de ETB se localiza em um plasmídeo chamado pETB. Ambas 

são proteases de serina altamente específicas ao substrato, tendo como alvo a 

desmogleína 1, levando à perda da adesão celular apenas na camada superficial da 

epiderme (Bukowski et al. 2010; Singh & Ray 2014). 

Estas toxinas são primariamente responsáveis pela síndrome da pele 

escaldada estafilocócica (SSSS- staphylococcal scalded skin syndrome) ou doença 
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de Ritter, doença que leva à desidratação, perda das camadas superficiais da pele, 

infecções secundárias, afetando principalmente bebês lactentes, embora adultos 

com infecções também sejam suscetíveis (Bukowski et al. 2010). 

A SSSS pode apresentar ainda outra forma clínica, o chamado impetigo 

bolhoso, que é uma forma localizada da doença, sendo mais comum e podendo 

ocorrer em qualquer faixa etária. Ocorrem lesões bolhosas com exsudato purulento, 

sinais locais de inflamação e necrose, e o S. aureus pode geralmente ser isolado 

das lesões (Bukowski et al. 2010). 

 
1.3.3 Outros fatores de virulência 

 
 

Algumas linhagens podem formar uma cápsula de natureza polissacarídica, 

o que contribui para impedir a fagocitose do micro-organismo por células de defesa. 

Podem produzir e secretar proteína A, que apresenta alta afinidade pela região Fc 

das moléculas de IgG e dificulta a ação do sistema imunológico (Winn Jr et al. 2006). 

Dentre as enzimas produzidas pela bactéria, destacam-se a catalase, responsável 

pela degradação do peróxido de hidrogênio; a termonuclease (Tnase) responsável 

pela hidrólise do DNA e RNA em fosfomononucleosídeos e a coagulase, 

responsável pela formação de fibrina, que confere resistência à opsonização e à 

fagocitose. A produção da enzima coagulase é o principal critério usado pela 

microbiologia clínica para a identificação de S. aureus isolados de infecções 

humanas. A maioria das cepas secreta ainda nucleases, proteases, 

lipases, hialuronidades e colagenase (Winn Jr et al. 2006). 

 
 

 
1.4 SÍTIOS DE COLONIZAÇÃO 

 
 

O S. aureus é normalmente encontrado na pele e mucosas, tanto de 

humanos como de animais (Wertheim 2005a; Wedley et al. 2014). A narina anterior 

é o principal sítio de colonização (Gordon & Lowy 2008). Os sítios não nasais, onde 

normalmente é encontrada a bactéria, incluem a pele, a região perineal, axilas, 

mãos, boca, glândulas mamárias, trato gastrointestinal, urinário e respiratório, sendo 

a faringe, relatada em alguns estudos com uma taxa de colonização maior que das 
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narinas anteriores (Wertheim 2005b; Nilsson & Ripa 2006; Winn Jr et al. 2006; 

Hamdan-Partida et al. 2010; Nakamura et al. 2010). 

A colonização nasal pelo S. aureus ocorre de maneira diferente de outras 

espécies. A região de preferência do S. aureus, a narina anterior, possui um epitélio 

estratificado, queratinizado e não ciliado. Igualmente a outros tecidos do organismo, 

o epitélio das narinas anteriores passa por um processo de maturação, partindo da 

camada basal até chegar ao completo amadurecimento na superfície exposta, 

ocorrendo uma série de alterações, como a perda do núcleo e o aumento da 

queratinização (Peacock et al. 2001). O S. aureus parece aumentar sua aderência 

de acordo com a idade celular e o seu estado de queratinização (Bibel et al. 1982). 

Essas características de colonização explicam algumas das habilidades 

estafilocócicas de escape do sistema imune, uma vez que a região colonizada é 

relativamente livre dos componentes da secreção nasal que contribuem na resposta 

imune inata (Kaliner 1991). 

 
1.4.1 Padrões de colonização nasal pelo S. aureus 

 
 

Para que ocorra a diferenciação entre os padrões de colonização, vários 

estudos se baseiam em resultados de culturas de swabs coletados da região nasal, 

em um intervalo de 10-12 semanas, levando em consideração a frequência da cepa 

isolada e o número de unidades formadoras de colônias (UFC) (Nouwen et al. 2005). 

É amplamente reconhecida a existência de três padrões de colonização 

nasal pelo S. aureus. Em média, 20,0% da população é considerada carreadora 

persistente, onde a carga bacteriana é maior e uma mesma cepa persiste na região 

nasal por longos períodos de tempo ou, com menos frequência, ocorre uma troca da 

cepa isolada. Os outros dois padrões incluem os carreadores intermitentes, onde é 

mais frequente uma variação das cepas colonizadoras e uma carga bacteriana 

menor, e os não carreadores, onde não ocorre o isolamento do S. aureus na região 

nasal. Entre os carreadores intermitentes e os não carreadores as prevalências são 

de 30,0% e 50,0%, respectivamente (Kluytmans et al. 1997; Nouwen et al. 2004a). 

A frequência de carreadores persistentes é maior entre as crianças em 

comparação com a população adulta (Kuehnert et al. 2006), além de ser um risco na 

infância, uma vez que existe uma correlação clara entre a colonização pelo S. 

aureus e o desenvolvimento de infecções (Von Eiff et al. 2001; Safdar & Bradley 
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2008). O público infantil passa a ser também uma fonte de propagação, o que os 

coloca em um papel fundamental na epidemiologia do S. aureus. 

Os carreadores persistentes possuem quantitativamente uma carga elevada 

de S. aureus, explicando seu papel na dispersão das células bacterianas (Nouwen et 

al. 2005). Logicamente, locais em que os carreadores persistentes convivem, 

apresentam uma movimentação de cepas maior do que o normal. Mesmo que seja 

considerada apenas a presença do S. aureus, sem que seja determinado o perfil de 

colonização, em média, 65,0% dos indivíduos com cultura positiva para colonização 

nasal compartilham a mesma cepa com pelo menos um membro da família ou 

contactantes (Nouwen 2004b; Wertheim et al. 2005a). Quando se leva em 

consideração que as crianças possuem uma taxa de transporte nasal maior do que 

em adultos, se torna possível entender, que tanto no ambiente familiar, quanto em 

ambientes como creches e escolas, ocorre uma forte troca de cepas estafilocócicas. 

São os carreadores persistentes a principal forma de dispersão do S. aureus 

para o ambiente, contaminando uma variedade de superfícies encontradas tanto no 

ambiente comunitário como no ambiente hospitalar (Wertheim et al. 2005a). O S. 

aureus consegue sobreviver em vários tipos de superfície por semanas ou mesmo 

meses (Crossley et al. 2009). Essa capacidade de resistir no ambiente externo 

explica uma das formas em que as células estafilocócicas acessam os sítios de 

colonização humano, por meio das mãos. 

Como já citado, entre os sítios de colonização extra-nasais, as mãos 

desempenham um importante papel. Para que ocorra a efetivação da colonização 

pelo S. aureus, é necessário; que o micro-organismo entre em contato com a região 

nasal, seja capaz de se aderir ao epitélio através de receptores específicos, escape 

do sistema imune e que sua propagação no sítio corporal seja possível (Wertheim et 

al. 2005a). 

Essas etapas somente podem ocorrer se o hospedeiro entrar em contato 

com o micro-organismo e normalmente, esse contato acontece através das mãos 

(Wertheim et al. 2006). Considerando os hábitos de adultos e crianças, é a 

população infantil que mais frequentemente está exposta ao micro-organismo no 

ambiente, facilitando até certo ponto a efetivação da colonização e tornando-a uma 

peça importante na cadeia epidemiológica. 
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1.5 RELAÇÃO MICRO-ORGANISMO HOSPEDEIRO 

 
 

Além dos já citados, existe uma série de fatores que influenciam a 

colonização nasal por Staphylococcus, separados entre fatores do hospedeiro, do 

micro-organismo e do ambiente, mas na realidade essas relações são altamente 

complexas e interligadas (Crossley et al. 2009). 

Em relação ao hospedeiro, temos os fatores genéticos e imunológicos que 

desempenham importante papel para que ocorra a colonização nasal. Entre os 

fatores genéticos, existe uma clara correlação entre o estado de carreador e o tipo 

de antígeno de histocompatibilidade (Giarola 2010). Algumas alterações genéticas 

que afetam a relação patógeno-hospedeiro incluem mudanças na porção Fc da 

imunoglobulina G, mudanças em receptores humanos de glicocorticoides, alterações 

nos receptores de vitamina D em pacientes com diabetes tipo I, entre outras, 

facilitando a colonização e manutenção do micro-organismo na região nasal (Van 

Den Akker et al. 2006; Panierakis et al. 2009; Sivaraman et al. 2009). 

As defesas da imunidade inata contra a adesão do S. aureus incluem os 

fatores da circulação e da imunidade celular. Levando em consideração a 

localização do sítio anatômico de adesão, as secreções nasais também 

desempenham um importante papel no sistema de defesa. O fluido nasal é 

composto por uma série de elementos, tais como lisozimas, lactoferrinas, inibidores 

de proteases secretados por leucócitos (IPSL), alfa e beta defensinas, catelicidinas, 

imunoglobulinas A e G e peptídeos antimicrobianos (Kaliner 1991; Cole et al. 1999; 

Laube et al. 2006). Embora cada elemento antimicrobiano que faz parte da 

composição do fluido nasal possua uma forma de ação independente, evidências 

sugerem que existe uma ação sinérgica entre eles, que contribuem para a proteção 

contra a colonização. Qualquer problema na expressão de um ou mais desses 

elementos predispõe a pessoa a se tornar um carreador nasal (Cole et al. 2001; 

Chen et al. 2005). 

Em relação ao micro-organismo, as características genéticas são 

importantes determinantes da colonização do S. aureus. Alguns exemplos de genes 

importantes incluem o gene sdrE, que codifica elementos de fixação, sendo 

prevalente em 90,0% das cepas de S. aureus (Sabat et al. 2006). O fator clumping 

B, codificado pelo gene clfB se mostrou necessário para que ocorra a colonização 

(Wertheim et al. 2008). Outro exemplo são os genes fnbA e fnbB, que codificam as 
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proteínas de ligação da fibronectina, presentes em quase todas as cepas isoladas 

no epitélio nasal humano (Sivaraman et al. 2009). 

É importante destacar que estes e outros genes importantes codificam 

proteínas que fazem parte do grupo MSCRAMM (microbial surface components 

recognising adhesive matrix molecules), que estão ancoradas no peptideoglicano e 

funcionam como adesinas, se ligando à fibronectina, ao colágeno e ao fibrinogênio 

(Trabulsi & Alterthum 2008). Essas proteínas são importantes para estabelecer a 

colonização, mas nenhuma delas está exclusivamente presente em isolados nasais 

(Sivaraman et al. 2009). 

Outro fator de igual importância para a colonização nasal é determinado 

pelas condições ambientais no sítio anatômico. A narina anterior e a nasofaringe são 

portas de entrada de micro-organismos para o ser humano, explicando as 

ferramentas altamente específicas da imunidade inata local. Mesmo com estas 

ferramentas, por uma série de características tanto do hospedeiro quanto do micro- 

organismo é improvável a manutenção desta região livre de micro-organismos uma 

vez que são transportados constantemente do meio externo até às narinas.  

Portanto, diariamente colocamos nossa imunidade à prova diante de uma ampla 

gama de micro-organismos de espécies diferentes, formando assim um ambiente de 

competição e gerando um fenômeno chamado de interferência bacteriana (Wertheim 

et al. 2006). 

Algumas interações entre o S. aureus e outros micro-organismos são bem 

conhecidas, por exemplo: pessoas colonizadas por Corynebacterium sp. apresentam 

um baixa prevalência de colonização pelo S. aureus, podendo ocorrer até mesmo a 

substituição do S. aureus pelo Corynebacterium sp. em carreadores persistentes. 

Outro exemplo é a correlação negativa entre o S. aureus e o Streptococcus do grupo 

viridans (Uehara et al. 2000). 

A relação de interferência bacteriana mais lembrada e estuda é a correlação 

negativa entre o S. aureus e o S. pneumoniae. Essa associação negativa é 

predominante na infância e adolescência. Em geral, entre o nascimento e os seis 

meses de vida a colonização é feita pelo S. aureus, possivelmente adquirido da mãe 

(Peacock et al. 2003). Dos seis meses aos sete anos prevalece a colonização por S. 

pneumoniae e dos sete anos adiante a colonização volta a ser pelo S. aureus 

(Bogaert et al. 2004; Lebon et al. 2008). 
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Entre os fatores ambientais que determinam a colonização, também 

podemos incluir as relações da própria criança com o seu ambiente de convivência. 

Fatores como o número de irmãos mais velhos, tamanho da família, frequentar 

creches, tabagismo passivo, o grau de instrução da mãe, também são associados 

com a colonização pelo S. aureus (Lebon et al. 2008). 

Crianças cuidadas por grupos não familiares apresentam uma elevada 

prevalência de colonização nasal e nasofaríngea por patógenos respiratórios e 

predisposição à doença respiratória bacteriana, se comparadas com crianças 

cuidadas por familiares (Brady 2005). 

É evidente que os carreadores humanos são um importante fator de 

manutenção da espécie S. aureus como um agente patogênico. Conhecer os perfis 

de carreadores do S. aureus é fundamental. Levando em consideração as 

características de colonização do S. aureus e que nem sempre a sua presença leva 

a um quadro de infecção, o estado de carreador funciona como uma fonte de 

propagação da bactéria na comunidade e outros ambientes (Sherertz et al. 2001). 

 
 

1.6 RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 

 
 

Além das suas potencialidades patogênicas, a resistência bacteriana aos 

antimicrobianos é outro fator marcante entre as cepas de S. aureus. A resistência 

microbiana refere-se à capacidade dos micro-organismos de se multiplicar mesmo 

na presença de concentrações letais do antimicrobiano. A resistência tem 

aumentado de forma rápida nos últimos anos no Brasil e no mundo, gerando uma 

necessidade cada vez mais crescente do conhecimento do perfil de sensibilidade e 

caracterização molecular das bactérias que com maior frequência causam infecção 

(Wannmacher 2004). 

São muitos os fatores que levam um micro-organismo a se tornar resistente 

à ação de antimicrobianos, o principal e teoricamente controlável é o seu uso 

equivocado. Em 2013, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na 

publicação Antibiotic resistance threats in the United States, mostrou que mais de 

50% de todos os antimicrobianos prescritos são feitos desnecessariamente ou 

possuem uma ação limitada e muitas vezes ausente (CDC 2013). No Brasil, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou em 2010, a Resolução 
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da Diretoria Colegiada nº 44 (Brasil 2010), determinando uma série de normas com  

a intenção de obter um maior controle na venda de antimicrobianos, impedindo sua 

fácil comercialização entre a população, que muitas vezes ignora os riscos do seu 

uso indiscriminado. Portanto, o S. aureus faz parte de uma variedade de micro- 

organismos capazes de desenvolver ou adquirir mecanismos de resistência 

bacteriana, sendo um dos patógenos mais importantes na saúde pública. 

 
1.6.1 S. aureus resistentes à meticilina 

 
 

Levando em consideração a epidemiologia, a variante de resistência de 

maior interesse da espécie são os MRSA (Methicillin-Resistant Staphylococcus 

aureus). A penicilina foi introduzida na clínica no início dos anos 40, quando as taxas 

de mortalidade por infecções causadas pelo S. aureus eram elevadas (Skinner & 

Keefer 1941). O impacto no uso da nova descoberta foi grande, mas em pouco 

tempo surgiram as cepas resistentes à penicilina nos ambientes associados à saúde 

e logo depois essas cepas foram encontradas na comunidade. No início dos anos 60 

foi desenvolvida uma penicilina semi-sintética, a meticilina, resistente à ação das β- 

lactamases, enzimas que inativavam os anéis β-lactâmicos da penicilina. Porém, em 

pouco tempo surgiram os S. aureus resistentes à meticilina (Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus – MRSA) (Eriksen 1961). 

A capacidade de resistência do S. aureus em relação à meticilina é devido à 

presença de uma proteína ligadora da penicilina (PBP – Penicillin-Binding Protein) 

alternativa, a PBP2a ou PBP2’, modificando o alvo de ação da meticilina e dos 

outros antimicrobianos β-lactâmicos. As PBPs são enzimas que participam da 

síntese da parede bacteriana e possuem alta afinidade com os β-lactâmicos. A 

PBP2a não possui essa afinidade, garantindo a produção da parede celular (Souza 

et al. 2005). A produção da PBP2a é codificada pelo gene mecA, que faz parte de 

uma ilha de resistência ou ilha genômica chamada staphylococcal cassette 

chromosome mec (SCCmec), normalmente encontrado nas cepas MRSA (Wallin et 

al. 2008). 

A classificação do SCCmec é feita pela combinação dos complexos mec e 

ccr (cassette chromosome recombinases) (Figura 1). O complexo mec é definido de 

acordo com os elementos próximos ao gene mecA (mecRI, mecI, e sequências de 

inserção), e são três as principais classes do complexo: classe A, B e a C com dois 
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complexos mec diferentes, o C1 e o C2. O complexo ccr é formando pelo gene ccr 

(responsável pela inserção ou excisão do cassete ao cromossomo) e ORFs (Open 

Reading Frames). São descritos três tipos distintos de ccr (ccrA, ccrB, ccrC), com 

uma similaridade genética de 50,0% e entre os S. aureus, os ccr ainda são divididos 

em tipos 1, 2, 3, 4 e 5. Até o momento, onze tipos de SCCmec foram caracterizados 

(Katayama et al. 2000; IWG-SCC 2011). 

Em 2007, um estudo epidemiológico de mastite bovina na Inglaterra levou ao 

isolamento de uma cepa de S. aureus LGA251, que fenotipicamente foi confirmada 

como MRSA (resistência à oxacilina e cefoxitina). Mas os testes confirmatórios para 

o gene mecA foram negativos. Através de sequenciamento genético no Wellcome 

Trust Sanger Institute no Reino Unido, chegou - se a um homólogo do gene mecA, 

com apenas 69% de semelhança ao mecA convencional, mas que também 

codificava resistência aos β-lactâmicos. Originalmente esse gene homólogo foi 

chamado de mecALGA251, hoje a nomenclatura utilizada é mecC. Nos últimos anos 

vem ganhando destaque a presença de genes homólogos ao mecA, e até o 

momento foram identificados quatro grupos de acordo com os graus de homologia. 

Estão divididos entre mecA1, mecA2, mecB e mecC (Garcia-Alvarez, 2011; Ito et al, 

2012). 

Considerando as características genotípicas das cepas MRSA, os SCCmec 

tipo I, II, III e VIII são relacionados com as cepas HA-MRSA, enquanto que os tipos 

IV, V, VI e VII são identificados nas cepas CA-MRSA (Figura 1) (IWG-SCC 2009). 

 

Figura 1 – A – SCCmec típico de um HA-MRSA (SCCmec II), com a presença de um 

transposon Tn554 e um plasmídeo integrado pUB110, codificando multirresistência ao 

isolado. B – SCCmec típico de um CA-MRSA, onde somente o gene mecA codifica 

resistência ao isolado. Fonte adaptada: Chambers & DeLeo, 2009. 
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O primeiro relato de infecção nosocomial causada pelo MRSA ocorreu na 

Austrália em 1965 (Givney et al. 1998). Dos anos 60 até a década de 1990 os casos 

de MRSA eram restritos ao ambiente hospitalar, onde normalmente são encontrados 

os fatores de risco associados à infecção pelo S. aureus e existe um amplo uso de 

antimicrobianos, levando à seleção de cepas resistentes. Entretanto, a partir dos 

anos de 1990, o MRSA rompeu os seus tradicionais limites chegando à comunidade 

atingindo pessoas que não possuíam os tradicionais fatores de risco e não tinham 

nenhum contato com o ambiente hospitalar (Udo et al. 1993; Maguire et al. 1996; 

Groom et al. 2001; David & Daum 2010). 

Essas novas cepas isoladas foram classificadas como CA-MRSA 

(Community-Associated Methicillin-Resistant S. aureus), enquanto as cepas MRSA 

associadas ao ambiente hospitalar foram classificadas como HA-MRSA (Heathcare- 

Associated Methicillin-Resistant S. aureus). Recentemente, essa separação entre 

CA-MRSA e HA-MRSA vem se tornando difícil, uma vez que as cepas comunitárias 

são frequentemente encontradas em hospitais e da mesma forma, as cepas 

nosocomiais são carreadas para a comunidade, sendo possível a separação de fato 

somente com a avaliação genotípica (Bratu et al. 2005; Ko et al. 2008). 

Apesar de ambas serem resistentes à meticilina existem diferenças entre 

CA-MRSA e HA-MRSA, tanto geneticamente quanto fenotipicamente. O HA-MRSA 

normalmente é multirresistente, resultado de uma exposição maior a antimicrobianos 

prescritos no ambiente hospitalar, enquanto os CA-MRSA apresentam resistência 

restrita à meticilina. Por outro lado, existe uma percentagem elevada de cepas 

comunitárias do MRSA que apresentam os genes codificadores da leucocidina 

Panton-Valentine, que junto com outras exotoxinas produzidas pelo S. aureus 

contribui para a maior patogenicidade das cepas CA-MRSA (Wallin et al. 2008). 

Outro fator importante é a característica oportunista do HA-MRSA, acometendo 

pacientes em ambientes de assistência à saúde onde estão presentes os fatores de 

risco para a infecção, enquanto o CA-MRSA acomete indivíduos saudáveis mesmo 

sem exposição aos fatores de risco (CDC 2006; Miller & Diep 2008). 

Do ponto de vista epidemiológico, o CA-MRSA é principalmente descrito em 

crianças, adolescentes e jovens adultos previamente saudáveis com o 

desenvolvimento de lesões de pele, podendo ou não evoluir para complicações mais 

sérias (Tong et al. 2009; Geng et al. 2010). Entre os fatores de risco para a 
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ocorrência dessas infecções na comunidade, se destaca a convivências de pessoas 

em aglomerados, com contanto físico intenso entre seus membros e pouco acesso 

aos serviços de saúde, se destacando ambientes como creches, escolas, prisões, 

ginásios e favelas (DeLeo et al. 2010; Rojo et al. 2010). 

As características de propagação do CA-MRSA despertam bastante 

interesse, por não se limitar a determinados países. Nas últimas décadas a sua 

presença vem sendo detectada em vários países americanos, do Canadá à 

Argentina, na Europa, em países que normalmente sua prevalência é baixa como a 

Dinamarca, Finlândia e Países Baixos, no continente Africano e Asiático (Chambers 

& DeLeo 2009; Katayanagi 2015; Seidl et al. 2015; Conceição et al 2015). 

Mundialmente, existem certos grupos populacionais com uma incidência 

maior dessas infecções do que o restante da população. Por exemplo, nos EUA 

grupos como os homossexuais e de atletas apresentam maiores índices de infecção 

(Diep et al. 2008; Rogers 2008). Na Austrália a incidência é maior entre os 

aborígenes (Tong et al. 2009). Outras pesquisas mostram que a incidência é maior 

entre estrangeiros de países endêmicos com CA-MRSA, da mesma forma, turistas 

que passaram por esses países (Larsen et al. 2009). 

Sabendo da importância da disseminação do CA-MRSA, o CDC 

desenvolveu o conceito dos “5 elementos da dinâmica de transmissão do CA- 

MRSA”, sugerindo que a infecção está relacionada: (1) com pessoas infectadas ou 

colonizadas; (2) falta de higiene; (3) comprometimento da integridade da pele; (4) 

contaminação de objetos ou superfícies; (5) aglomeração de indivíduos e um 

possível sexto elemento seria o uso prévio de antimicrobianos (Hsiang et al. 2012). 

Todos esses fatores são identificados de maneira considerável entre crianças 

portadoras do CA-MRSA (Ragan 2006; Hermos et al. 2009). 

Suas características de disseminação e a sua relação com crianças que 

frequentam creches torna a presença do CA-MRSA nesses ambientes um problema 

de saúde pública, uma vez que nos últimos anos vem ocorrendo um aumento da 

frequência de isolamento de cepas CA-MRSA entre crianças saudáveis que 

frequentam creches, com taxas variando entre 0,2 e 15,0% (Lamaro-Cardoso et al. 

2009; Lee et al. 2011; Chen et al. 2011 Nikfar et al. 2015). Reconhecidamente a 

presença de cepas MRSA em um ambiente como uma creche é sinal de propagação 

destas cepas pela comunidade (Lo et al. 2008). 
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1.6.2 S. aureus e o fenótipo MLSB 

 
 

Alternativamente ao uso dos β-lactâmicos são usados os antimicrobianos do 

complexo MLSB (Macrolídeos, Lincosaminas e Estreptograminas do tipo B), que 

apesar de serem quimicamente diferentes possuem uma ação similar, inibindo a 

síntese proteica bacteriana com uma ligação reversível ao receptor do ácido 

ribonucleico ribossômico (RNAr) 23S da subunidade ribossomal 50S (Ciraj et al. 

2009; Gelatti et al. 2009). As drogas desse complexo são utilizadas em casos de 

infecções por cepas resistentes às drogas de primeira escolha, como nos casos de 

cepas MRSA, e também por terem excelentes propriedades farmacocinéticas, como 

a clindamicina, por sua administração ser via oral e por se envolver pouco em 

reações alérgicas (Coutinho et al. 2010). 

O mecanismo de resistência aos antimicrobianos do complexo MLSB é 

codificado pelos genes erm (ermA, ermB e ermC – erythromycin ribosome 

methylase) que podem ser expressos de forma constitutiva (cMLSB) ou de forma 

induzida (iMLSB) (Bottega et al. 2014). Em ambas as formas de expressão ocorre a 

metilação do resíduo A2058 do RNA ribossomal 23S, alterando o sítio de ligação  

dos antimicrobianos do complexo MLSB. A diferença vem do fato que, na resistência 

de forma induzida é necessário um indutor, normalmente a eritromicina, em baixas 

concentrações, que ativa o mRNA, e inicia a produção de metilases. Por outro lado, 

na expressão constitutiva não é necessário nenhum indutor e essa resistência é 

facilmente detectada por um teste de disco difusão, onde o micro-organismo 

apresenta resistência aos antimicrobianos da classe MLSB (Gelatti et al. 2009; 

Coutinho et al. 2010; Juyal et al. 2013). 

O teste D é uma técnica específica para a avaliação de resistência ao 

complexo MLSB de forma induzida, onde a presença de um excelente indutor, a 

eritromicina, próximo ao disco de clindamicina provoca a expressão dos genes erm 

induzindo resistência à clindamicina, sendo detectado por um achatamento do halo 

em forma de D. Nestas situações o CLSI recomenda reportar resistência a todos os 

antimicrobianos do complexo MLSB (CLSI 2015). 

São poucos os estudos que discutem a importância epidemiológica do 

fenótipo MLSB, o que fica claro clinicamente, é que detectar cepas S. aureus 

capazes de induzir resistência ao complexo MLSB, pode levar a um bom prognóstico 

ou não (Kaplan et al. 2005). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 
 

 

A colonização da nasofaringe é um fator crítico para o desenvolvimento tanto 

de doenças invasivas como infecções do trato respiratório (Pelton 2012), e 

dependendo da taxa de colonização, o hospedeiro passa a ser uma fonte de 

propagação de bactérias para seus contatos e ambiente (Margolis et al. 2010). 

Entre os fatores de risco que podem levar à aquisição e colonização da 

nasofaringe por esses micro-organismos destacam-se as crianças que frequentam 

instituições pré-escolares, como as creches, devido à intensa aglomeração de 

crianças e contato próximo intenso. Em um país em desenvolvimento como o Brasil 

a utilização de serviços de apoio integral às crianças se torna necessário e cada vez 

mais procurado por pais de média e baixa renda, que dedicam grande parte do seu 

dia ao trabalho. 

Entre os micro-organismos potencialmente patogênicos que podem colonizar 

a nasofaringe, o Staphylococcus aureus possui um destaque, por ser considerado a 

principal causa de infecções de pele e tecidos moles (IPTMs) e apresentar vários 

fatores de virulência que quando expressos, podem causar infecções graves e até 

fatais. Existe uma forte correlação entre as cepas colonizadoras e as cepas que 

provocam infecção no individuo portador. 

Considerando as características patogênicas e epidemiológicas do S. 

aureus, se mostra de grande importância a sua presença como colonizador no 

público infantil, uma vez que este é facilmente associado com uma taxa de 

carreadores permanente maior que o público adulto. A aglomeração de indivíduos 

com extenso contato físico é normalmente observada em ambientes como creches. 

Uma vez colonizadas essas crianças passam a funcionar como vetores dispersando 

células bacterianas por onde passam, aumentando a possibilidade de propagação 

de cepas virulentas ou multirresistentes em lugares onde possivelmente colonizarão 

outros indivíduos e seus contatos fora deste ambiente. 

Por esses fatores, este trabalho dá continuidade aos estudos anteriores de 

portador nasal de S. aureus e MRSA em crianças na cidade de Goiânia visando uma 

melhor compreensão da dinâmica de colonização pela bactéria na população infantil, 
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bem como o entendimento das peculiaridades epidemiológicas e de virulência locais 

para minimizar a disseminação de MRSA na população pediátrica do município. 
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3 OBJETIVOS 
 

 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 
 

 
- Estimar a prevalência do portador nasofaríngeo de Staphylococcus aureus em 

crianças menores de cinco anos de idade que frequentam creches do município de 

Goiânia. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
- Isolar e identificar S. aureus em crianças de 36 a 59 meses, atendidas em creches 

do município de Goiânia, Goiás; 

 
- Identificar fatores associados à colonização por S. aureus em crianças atendidas 

em creches de Goiânia, Goiás; 

 
- Determinar o perfil de suscetibilidade dos S. aureus isolados; 

 
 

- Caracterizar genotipicamente os S. aureus isolados. 
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4 MÉTODOS 
 

 

O protocolo do estudo (CEP/HC/UFG no 145/2010) foi aprovado pelo Comitê 

de Ética Regional do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(HC/UFG) e Conselho Nacional de Ensino e Pesquisa (CONEP), atendendo à 

resolução 196/96 do MS (Anexo 1). O consentimento livre e esclarecido, por escrito, 

foi obtido dos pais ou responsáveis legais pela criança (Anexo 2, página 58). 

 
 

4.1 ÁREA E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 
 

A investigação foi conduzida em Goiânia, capital do Estado de Goiás, 

situada na região central do Brasil. Goiânia conta com aproximadamente 1.412.364 

habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 

2010). A população alvo deste estudo foram crianças de 36 a 59 meses que 

residiam no município e frequentavam creches. 

 
 

4.2 RECRUTAMENTO E CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 
 

Crianças foram consideradas não elegíveis se tivessem tomado 

antimicrobianos nos sete dias anteriores à coleta e ou, apresentassem alguma 

doença que contra indicasse a coleta de swab da secreção de nasofaringe. 

 
 

4.3 AMOSTRAGEM E TAMANHO DA AMOSTRA 

 
 

Swabs com secreção de nasofaringe foram coletados de crianças entre 36 e 

59 meses que frequentavam creches (Centros Municipais de Educação Infantil - 

CMEIs) do município de Goiânia-GO. Nas creches, a coleta das amostras foi 

realizada no período de outubro a dezembro de 2010. A partir de uma lista ordenada 

de CMEIS do município (n = 110) e distrito censitário (n = 66), foi feito um sorteio 
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sistemático dos CMEIs ponderado pelo número de crianças da faixa etária (3 a 5 

anos). 

 
 

4.4 COLETA DE ESPÉCIME CLÍNICO 

 
 

Após a obtenção do consentimento dos pais ou responsável legal pela 

criança, swabs de alginato de cálcio, ultrafino e flexível (Fisherbrand, Fischer 

Scientific, Pittsburg, PA) foram coletados da nasofaringe de acordo com a técnica de 

introdução pernasal, seguindo os critérios estabelecidos pela Organização Mundial 

de Saúde (WHO 1994). Os espécimes coletados foram introduzidos em tubos 

criogênicos contendo 1 mL do meio STGG (skim-milk-tryptone-glucose-glycerol) 

(O’Brien et al. 2001) e encaminhados ao Laboratório de Bacteriologia Aplicada do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP-UFG) onde foram vortexados por 10 a 20 segundos e armazenados em 

freezer a -80°C até serem processados. 

 
 

4.5 PROCEDIMENTOS MICROBIOLÓGICOS 

 
 

4.5.1 Isolamento e Identificação presuntiva de Staphylococcus aureus 

 
 

O isolamento de S. aureus foi realizado pela semeadura do STGG em Ágar 

manitol salgado (AMS) com incubação a 37°C/48h. Colônias que apresentaram um 

halo amarelado pela fermentação do manitol e/ou com morfologia sugestiva de 

estafilococos (colônias lisas, redondas, cremosas, coloração variando de 

acinzentada a amarelada) foram submetidas à coloração de Gram para confirmação 

da morfologia e reação tintorial e às provas de catalase, coagulase e DNAse (Winn 

Jr et al. 2006). Somente um morfotipo de cada colônia foi selecionado das placas de 

isolamento. Os isolados que se apresentaram como cocos Gram-positivos, 

produtores de catalase, coagulase e DNAse foram congelados em TSB (Tripticase 

Soy Broth ) acrescido com 30% de glicerol a - 80°C para a posterior caracterização 

molecular. 
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4.5.2 Tipagem Molecular 

 
 

4.5.2.1 Extração do DNA genômico 

O DNA genômico foi extraído utilizando-se o método de extração por fervura, 

com modificações (Aires de Sousa et al. 2007). Os isolados sugestivos de 

pertencerem à espécie S. aureus foram inoculados em placas de TSA (Tripticase 

Soy Agar) e incubados por 24 horas a 37ºC. Três a quatro colônias bacterianas 

foram suspensas em 50 μL da solução tampão Tris-EDTA 1X (Tris 10 mM, pH 7,5 e 

EDTA 1 mM, pH 8,0) com 1 μL de lisostafina (10 mg/mL). A suspensão foi aquecida 

a 95ºC por 15 minutos e um volume de 150 μL de água MiliQ esterilizada adicionado 

à suspensão. Após uma centrifugação a 13.000 x g por 5 minutos, o sobrenadante 

foi utilizado como DNA template para a reação de PCR. 

 
4.5.2.2 PCR para detecção do gene femA 

A amplificação do gene femA foi realizada para confirmar a espécie (S. 

aureus) de todos os isolados seguindo protocolo sugerido por Mehrotra et al. (2000). 

A mistura de reação foi preparada em um volume final de 50 μL contendo tampão de 

reação (20 mM Tris-HCl, pH 8,4; 50 mM KCl; 1,5 mM MgCl2); 100 μM de cada dNTP; 

0,2 μM de cada oligonucleotídeo iniciador; 2,5 U de Taq DNA polimerase; 20 ηg do 

DNA template. Para a reação de amplificação foi utilizado o programa: 5 minutos a 

94ºC, 35 ciclos de 2 minutos a 94ºC, 2 minutos a 57ºC, 1 minuto a 72ºC e uma 

extensão adicional de 7 minutos a 72ºC. A eletroforese dos produtos de amplificação 

foi realizada em gel de agarose a 1,5% em tampão Tris-Borato-EDTA 1 X por 90 

minutos a 90 V. O marcador de 50 bp foi utilizado como padrão de peso molecular. 

Os géis foram visualizados após coloração com brometo de etídeo (0,5 μg/mL), e 

capturados com o sistema de fotodocumentação Imager® GelDocTM XR (BioRad®
 

Laboratories). 

 
4.5.2.3 PCR para detecção do gene mecA 

A detecção do gene mecA foi utilizada como marcador para identificação de 

MRSA. Os primers utilizados para amplificação do gene mecA foram: MECA-P4: 5’- 

TCCAGATTACAACTTCACCAGG–3’ e MECA-P7:- 5’- CCACTTCATATCTTGTAACG 

– 3’ (Murakami et al. 1991). 
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O mix da reação foi preparada em um volume final de 50 μL contendo 

tampão de reação (20 mM Tris-HCl, pH 8,4; 50 mM KCl; 1,5 mM MgCl2); 80 μM de 

cada dNTP; 0,25 μM de cada primer; 1 U de Taq DNA polimerase; 20 ηg do DNA 

template. A reação de amplificação foi realizada seguindo o programa: 4 minutos a 

94ºC, 30 ciclos de 30 segundos a 94ºC, 30 segundos a 53ºC, 1 minuto a 72ºC e uma 

extensão adicional de 4 minutos a 72ºC. Os tubos de PCR foram mantidos a 4ºC até 

a sua análise por eletroforese. Os produtos de amplificação foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 1% em tampão Tris-Borato-EDTA 1 X por 30 

minutos a 120 V. O marcador de 1 kb plus foi utilizado como padrão de peso 

molecular. Os géis foram visualizados após coloração com brometo de etídeo (0,5 

μg/mL) e capturados com o sistema de fotodocumentação Imager® GelDocTM XR 

(BioRad® Laboratories). 

 
4.5.2.4 PCR para detecção do gene lukS-F, codificador da Leucocidina de Panton- 

Valentine (PVL) 

Todos os isolados que apresentaram o gene femA e portanto considerados 

S. aureus, foram investigados para a detecção do marcador de virulência PVL. Os 

primers utilizados para a amplificação do gene lukS-F foram sintetizados a partir de 

sequências de DNA genômico depositadas no banco de dados GenBank (número de 

acesso GenBank AB006796) (Lina et al. 1999). 

A mistura de reação foi preparada em um volume final de 50 μL contendo 

tampão de reação (20 mM Tris-HCl, pH 8,4; 50 mM KCl; 1,5 mM MgCl2); 80 μM de 

cada dNTP; 0,25 μM de cada primer; 1 U de Taq DNA polimerase; 20 ηg do DNA 

template. Para a reação de amplificação foi utilizado o programa: 5 minutos a 94ºC, 

25 ciclos de 30 segundos a 94ºC, 30 segundos a 55ºC, 1 minuto a 72ºC e uma 

extensão adicional de 7 minutos a 72ºC. Os produtos da amplificação foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,5% em tampão Tris-Acetato-EDTA 

1 X por 1 hora a 120 V. Os géis foram corados com brometo de etídeo (0,5 μg/mL) e 

capturados com o sistema de fotodocumentação Imager® GelDocTM XR (BioRad® 

Laboratories). 
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4.5.3 Teste de suscetibilidade a antimicrobianos - Método de Disco Difusão 

 
 

Os S. aureus identificados pela metodologia molecular foram submetidos ao 

teste de disco difusão, conforme preconizado pelo CLSI (CLSI 2015). Os micro- 

organismos foram cultivados em ágar nutriente e incubados a 37ºC por 24 horas. 

Após crescimento inicial, um inóculo padrão foi preparado em solução fisiológica 

0,85% para obtenção de uma concentração de 1,5 x 108 UFC/mL (0,5 da escala de 

MacFarland) e inoculado em ágar Müeller-Hinton (CLSI, 2015). Os discos de 

antimicrobianos utilizados foram: cefoxitina, ciprofloxacina, clindamicina, eritromicina, 

penicilina, quinusprisitina-dalfopristina, sulfametoxazol-trimetoprim, rifampicina e 

tetraciclina. O controle de qualidade foi realizado com a cepa S. aureus ATCC® 

25923. A leitura dos halos de inibição foi realizada segundo os critérios do CLSI 

(CLSI 2015). 

Simultaneamente ao teste de suscetibilidade foi realizada a avaliação da 

presença do fenótipo MLSB utilizando os discos de eritromicina, clindamicina e 

quinuspristina-dalfopristina, posicionados no gel separados por uma distância de 15 

mm (CLSI 2015). 

 
4.5.4 Determinação da Concentração Inibitória Mínima - Etest® 

 
 

Os isolados de S. aureus que se mostraram resistentes à cefoxitina pelo 

método de disco difusão foram submetidos à técnica do Etest® para determinação da 

concentração inibitória mínima (CIM). O inóculo foi preparado como o tópico 4.5.3. 

Tiras de Etest® (contendo diferentes concentrações de oxacilina) foram depositadas 

nas placas já inoculadas e incubadas a 37ºC por 24 horas, em aerobiose. O controle 

de qualidade foi realizado com a cepa de S. aureus ATCC® 29213. A leitura da CIM 

foi realizada de acordo com as instruções do fabricante e os resultados interpretados 

segundo documento do CLSI (CLSI 2015). 

 
 
 

4.6 ANÁLISE DE DADOS 

 
 

A base de dados foi construída com o programa EpiInfo Windows 3.2 e o 

descritivo e possíveis fatores de risco para portador dos patógenos nasofaríngeos 
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foram analisados utilizando o programa estatístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 17.0 (SPSS Inc Chicago, IL, USA). Cepas com resistência 

a pelo menos duas classes de antimicrobianos em adição aos β-lactâmicos foram 

definidas como multirresistentes (Magiorakos et al. 2012). 

O estado de portador foi analisado em análise univariada com as seguintes 

variáveis: sexo, grupo-etário (no momento da coleta), tempo de frequência em 

creche, uso de antibiótico nos últimos 30 dias, febre 7 dias antecedentes à coleta, 

número de pessoas que moram na mesma casa da criança, número de pessoas na 

casa menor que 10 anos, número de pessoas que dormem no mesmo quarto da 

criança, fumante no domicílio, escolaridade da mãe, renda familiar e região que a 

criança frequenta creche. O nível de probabilidade de 0,05 (bi-caudal) foi utilizado 

para determinar a significância estatística. 



27  

5 RESULTADOS 
 

 
 

No período compreendido entre outubro de 2010 e dezembro de 2010 foram 

coletados 1.135 swabs de secreção da nasofaringe de crianças entre 36-59 meses 

atendidas em 59 diferentes creches (Centros Municipais de Educação Infantil - 

CMEIs) do município de Goiânia, Goiás. 

A partir da cultura dessas amostras foram identificados 348 isolados de S. 

aureus (30,7%), confirmados por técnicas fenotípicas e por técnicas moleculares 

(Winn Jr et al. 2006). A detecção do gene femA foi utilizada para a confirmação da 

espécie S. aureus (Figura 2). 

 
1  2 3   4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 C+ C- L 
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Figura 2 - Eletroforese em gel de agarose mostrando o produto da amplificação por 

PCR do gene femA (132 bp) em S. aureus. Linhas 1 a 21 – isolados de S. aureus; 

linha 22 – controle positivo, linha 23 – controle negativo e linha L – ladder (50 bp). 

 

As características demográficas e potenciais fatores de risco associados à 

colonização estafilocócica das crianças incluídas no estudo estão apresentados na 

Tabela 1. A variável tempo de freqüência em creche maior ou igual a 12 meses foi 

significativamente associada com maior prevalência de colonização pelo S. aureus 

na análise univariada (p= 0,025). 
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Tabela 1. Características sócio-demográficas das crianças investigadas que 
frequentavam creches no município de Goiânia-GO, 2010. 

 
 
Variáveis 

S. aureus 

Positivo=348 Negativo=787 
P 

n % n % 

Faixa etária      

36-47 m 145 41,7% 360 45,7% 0,203 
48-59 m 203 58,3% 427 54,3%  

Gênero      

Feminino 148 42,5% 382 48,5% 0,061 
Masculino 200 57,5% 405 51,5%  

Tempo de frequência em crechea
      

<= 11 meses 105 30,3% 287 36,5%  

>= 12 meses 242 69,7% 499 63,5% 0,025 

Uso de antibiótico nos últimos 30 
diasa

 

     

Sim 78 22,5% 202 25,7% 0,24 
Não 269 77,5% 584 74,3%  

Febre 7 dias antecedentes à 
coletaa

 

     

Sim 50 14,4% 122 15,5% 0,64 
Não 297 85,6% 665 84,5%  

Número de pessoas que moram 
na mesma casaa

 

     

<= 3 pessoas 120 34,6% 257 32,7% 0,52 
>= 4 pessoas 227 65,4% 530 67,3%  

Número de pessoas na casa 
menor que 10 anosa

 

     

<=2 pessoas 290 83,6% 645 82,0%  

>=3 pessoas 57 16,4% 142 18,0% 0,51 

Número de pessoas que dormem 
no mesmo quarto da criançaa

 

     

< 1 pessoas 155 44,7% 325 41,3%  

>= 2 pessoas 192 55,3% 461 58,7% 0,29 
Fumante no domicílioa

      

Sim 83 23,9% 213 27,1% 0,26 
não 264 76,1% 574 72,9%  

Escolaridade da mãea
      

<=8 anos 106 31,2% 258 33,2% 0,49 
>8 anos 234 68,8% 518 66,8%  

Renda familiara
      

< 1 salário 13 3,8% 38 4,9% 0,46 
1 a 2 salários 179 52,0% 422 54,3%  

>=3 salário 152 44,2% 317 40,8%  

 
Região da creche da criançaa

 

  X2
2= 1,53   

Noroeste 82 28,7% 156 23,6% 0,23 
Sudoeste 43 15,0% 97 14,7%  

Oeste 37 12,9% 114 17,2%  

Norte 35 12,2% 74 11,2%  

Central 34 11,9% 64 9,7%  

Sul 32 11,2% 80 12,1%  

Leste 23 8,0% 77 11,6%  

   X2
6= 8,12   

a Valores sem informação ou resultados ausentes para qualquer variável foram excluídos das 
análises, portanto os números podem não corresponder aos totais 
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Para as demais variáveis não foi observada associação significativa com a 

colonização estafilocócica. Entretanto, foi possível observar uma tendência à maior 

prevalência de colonização para crianças mais velhas (49-59 meses, 58,3%), 

crianças do gênero masculino (57,5%), crianças que convivem em casa com 4 ou 

mais pessoas (65,4%), crianças que dormem com duas ou mais pessoas no mesmo 

quarto (55,3%) e crianças que frequentavam creches na região Noroeste de Goiânia 

(28,7%). 

Dos 348 isolados confirmados pela avaliação molecular foi realizado o teste 

de suscetibilidade aos antimicrobianos em 343, encontrando-se 324 isolados 

(94,5%) resistentes à penicilina, 122 (35,6%) resistentes à quinupristina/dalfopristina, 

117 (34,1%) resistentes à eritromicina, e 98 (28,6%) resistentes à clindamicina. Os 

perfis de suscetibilidade estão descritos na tabela 2. 

 
Tabela 2 - Perfil de suscetibilidade a antimicrobianos de S. aureus isolados de 

nasofaringe de crianças atendidas em creches de Goiânia, Goiás, 2010. 

Antimicrobianos Resistência N(%) 

Penicilina 324 (94,5) 

Quinupristina/Dalfopristina 122 (35,6) 

Eritromicina 117 (34,1) 

Clindamicina 98 (28,6) 

Sulfametoxazol/Trimetoprim 34 (9,9) 

Tetraciclina 21 (6,1) 

Ciprofloxacina 16 (4,7) 

Cefoxitina 12 (3,5) 

Rifampicina 3 (0,9) 

 
O teste de suscetibilidade aos antimicrobianos também revelou a presença 

de 107 isolados (31,2%) com o perfil de multirresistência, isto é, resistência a três ou 

mais classes de antimicrobianos (Magiorakos et al. 2012). 

Juntamente com o teste de suscetibilidade foi realizado o teste D para a 

avaliação do fenótipo MLSB (Macrolídeos, Lincosaminas e Streptograminas B), 

utilizando os antimicrobianos eritromicina, clindamicina e quinupristina/dalfopristina. 

Foram identificados 93 (26,7%) isolados com o fenótipo induzível MLSB, de um total 

de 348 (Figura 3). O fenótipo constitutivo MLSB não foi identificado em nenhum 

isolado. 
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Figura 3 – Teste D positivo com achatamento 

do halo entre eritromicina e clindamicina. 

Seta vermelha: achatamento do halo de 

inibição na forma da letra D. 

 
Os 12 isolados resistentes à cefoxitina foram submetidos à detecção do 

gene mecA e à avaliação de concentração mínima inibitória (CIM) para oxacilina. 

Destes, apenas cinco (0,44%) apresentaram o referido gene de um total de 1135 

swabs coletados (Figura 4). Quatro isolados apresentaram CIM > 4 µg/mL, portanto 

confirmando a resistência à meticilina (Figura 5) (CLSI 2015). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C+ C+ C- L 
 
 

 

533 bp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Eletroforese em gel de agarose do produto da amplificação do 

gene mecA (533 bp). Linhas 1 a 9 superior e linhas 3 a 5 inferior – 

isolados de S. aureus resistentes à cefoxitina; linha 10 e 11 superior e 

linhas 6 e 7 inferior: controles positivos, linha 12 superior e linha 8 

inferior: controle negativo, linhas L e 9 inferior: ladder (50 bp). 
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Figura 5 – Etest® para detecção da CIM para 

oxacilina. 

 
Todos os 348 isolados femA positivos foram submetidos à PCR para 

detecção do gene lukS-F, codificador da leucocidina de Panton-Valentine. Dentre 

estes, 26 (7,5%) apresentaram o referido gene (Figura 6). 

 
1 2 3 4   5  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 C+ C- L 

 

 

433 bp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Eletrofose em gel de agarose do produto da amplificação do gene lukS-F (433 

pb). Linhas 1 a 21, superior e inferior, isolados S. aureus, linha 22: controle positivo; linha 

23 controle negativo e linha L – ladder (50 bp). 

 

Entre os 107 isolados classificados como multirresistentes, quatro 

apresentaram o gene mecA. Dos cinco isolados MRSA três apresentaram 

simultaneamente o gene lukS-F e um também apresentou o fenótipo induzível MLSB. 
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Dentre os 26 isolados em que foi detectado o gene lukS-F, 13 (50,0%) apresentaram 

também o perfil de multirresistência. 

Em oito creches das 59 sorteadas para a pesquisa, duas ou mais crianças 

estavam colonizadas por S. aureus que apresentaram o gene lukS-F, e em duas 

creches foram encontradas duas crianças com cepas MRSA (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Perfil de virulência e suscetibilidade a antimicrobianos de S .aureus 

isolados de crianças atendidas em creches de Goiânia, Goiás, 2010 

Isolados 
Gene 
mecA 

Gene 
lukS-F 

Perfil de resistência Teste D 

06/02 - + PEN - 

10/03 - + ERI, CLI, QD, RIF, TET, PEN, SUT, CFX* + 

17/03 - + ERI, CLI, QD, PEN* + 

21/05 - + ERI, CLI, QD* + 

37/05 + - SUT, PEN, CFX - 

38/05 + - PEN, CFX - 

02/06 - + TET, SUT - 

03/06 - + ERI, RIF, TET, PEN, SUT* - 

08/06 - + ERI, CLI, QD, PEN, SUT, CFX* + 

08/07 - + ERI, CLI, QD, PEN, CFX* + 

03/14 - + PEN, SUT - 

42/14 - + TET, PEN, SUT* - 

48/17 - + PEN - 

16/32 + + ERI, PEN, CFX - 

24/32 + + ERI, PEN, CFX - 

06/36 - + NR - 

11/36 - + CIP, PEN - 

29/36 - + CIP, PEN - 

24/37 - + ERI, CLI, QD, PEN* + 
59/42 - + ERI, CLI, QD* + 

66/42 - + ERI, CLI, QD, PEN* + 

08/48 - + ERI, CLI, QD, PEN* + 

09/48 - + PEN - 

31/49 - + PEN - 

37/49 - + ERI, CLI, QD, PEN* + 

22/53 - + PEN - 

37/57 + + ERI, CLI, QD, PEN, CFX* + 
08/58 - + PEN - 

NR = Nenhuma resistência. 
* : Multirresistência 
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6 DISCUSSÃO 
 

 
 

 

Em 1.135 amostras de secreção de nasofaringe coletadas de crianças que 

frequentam creches no município de Goiânia, Goiás, foi obtida uma prevalência de 

S. aureus de 30,7%. Essa prevalência é semelhante à encontrada por outros 

estudos como Sedighi et al. (2011), que encontrou 29,6% em crianças de 1 a 6 anos 

de idade em creches no Irã; Gardella et al. (2011) na Argentina, onde 31,0% das 

crianças sadias apresentaram a bactéria e ainda por Blumental et al. (2013) em 

Bruxelas, onde a prevalência de S. aureus em crianças de 3 a 6 anos de idade foi de 

34,0%. Em uma pesquisa conduzida por Lamaro-Cardoso et al. (2009) na cidade de 

Goiânia, Goiás, com 1.192 amostras coletadas entre agosto e dezembro de 2005 de 

crianças que também frequentavam creches e com uma faixa etária variando entre 

24 e 59 meses chegou-se a uma prevalência de 31,1%, mostrando que, em relação 

à colonização pelo S. aureus nas crianças que frequentam creches em Goiânia, 

houve pouca variação, de acordo com os resultados do presente estudo. 

Essa prevalência se mostrou superior a outras encontradas pelo mundo em 

populações com a mesma faixa etária. Ho et al. (2012) encontraram 27,6% de S. 

aureus em 2.211 crianças com idade entre 2-5 anos em 79 creches na cidade de 

Hong Kong, China. Outra pesquisa conduzida no continente asiático com crianças 

entre 3 e 6 anos, obteve uma prevalência de 26,0% de colonização (Ko et al. 2008). 

Em Massachusetts, nos EUA, Lee et al. (2009) encontraram prevalências de 13,9% 

entre crianças de 3 a <4 anos, 18,6% entre 4 e <5 anos e de 25,4% em crianças 

acima dos 5 anos, mostrando um aumento com a idade, mas ainda abaixo da 

prevalência encontrada. Ainda nos EUA, a pesquisa conduzida por Miller et al. 

(2011) nos estados da Carolina do Norte e Virginia chegou a uma prevalência de 

colonização pelo S. aureus em 1.163 crianças, entre 0 e 5 anos, de 18,1% e 17,0% 

foi a prevalência encontrada em Portugal em crianças até 6 anos de idade atendidas 

em creches (Tavares et al. 2010). 

Prevalências superiores às observadas na presente pesquisa foram obtidas 

por Rodrígues et al. (2014), em Medelín, Colômbia, onde 35,0% das crianças de 0 a 

5 anos estavam colonizadas pelo S. aureus em oito creches pesquisadas e por 

Rebollo-Pérez et al. (2011) que encontraram, uma prevalência de 38,5% em uma 
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faixa etária de 2 a 6 anos no mesmo país. Na Suíça, 36,0% das crianças entre 1 e 6 

anos apresentaram colonização pela bactéria (Mégevand et al. 2010). No Brasil, 

uma pesquisa conduzida na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, em regiões 

consideradas aglomerados subnormais (favelas) pelo governo brasileiro, foi obtida 

uma prevalência de 48,0% em uma população de 500 crianças na faixa etária 

variando entre 3 meses e 6 anos (Braga et al. 2014). 

As variações de prevalências de colonização pelo S. aureus observadas 

entre países e até mesmo dentro do mesmo país, podem ser atribuídas às diferentes 

condições sócio demográficas observadas em cada região (Kuehnert et al. 2006). 

Por exemplo, a pesquisa conduzida por Braga et al. (2014) em “favelas” no Rio de 

Janeiro com crianças que também frequentavam creches, obteve uma prevalência 

de colonização pelo S. aureus muito elevada (48,0%), em comparação com outras 

pesquisas apresentadas até agora, incluindo os nossos achados. Possivelmente 

essa discrepância é resultado do ambiente de moradia destas crianças. No Brasil, as 

“favelas” são consideradas bairros informais, caracterizados pela pobreza 

concentrada, condições sociais degradantes, marginalização pelo Estado possuindo 

elevadas taxas de violência e propensão ao desenvolvimento de uma grande 

variedade de problemas de saúde pública (Un-habitat, 2003). 

Entre os S. aureus isolados, as maiores taxas de resistência foram 

encontradas para a penicilina (94,5%), quinupristina / dalfopristina (35,6%) e para a 

eritromicina (34,1%). Já para a rifampicina (0,9%) e cefoxitina (3,5%) foram 

observadas as menores taxas de resistência. Esses perfis de resistências também 

foram observados em outros estudos (Tavares et al. 2010, Wang et al. 2012, 

Blumental et al. 2013). 

A detecção do fenótipo MLSB induzível foi positiva em 93 isolados (27,1%) 

de 343 testados, um valor superior ao encontrado em cepas comunitárias de MSSA, 

em Moçambique, de 10,8% (Meeren et al. 2014). A maior importância desse achado 

é do ponto de vista clínico, uma vez que a clindamicina é um antimicrobiano muito 

utilizado alternativamente para o tratamento de infecções de pele e tecidos moles 

pelo S. aureus, muitas vezes de maneira empírica, o que representaria quase um 

terço de falha terapêutica como demonstrado no nosso estudo. Um estudo 

conduzido nos Estados Unidos da América mostrou que mais da metade dos 

pacientes que receberam o tratamento empírico com clindamicina para infecções de 

pele não responderam bem, devido à resistência do micro-organismo ao 
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antimicrobiano. Portanto, a falha em identificar a resistência induzível do perfil MLSB 

pode levar ao fracasso terapêutico. Por outro lado, presumir que S. aureus 

resistentes à eritromicina são resistentes também à clindamicina atrapalharia o uso 

correto deste antimicrobiano em uma situação onde o seu uso seria adequado 

(Moran et al. 2006, Gelatti et al. 2009, Meeren et al. 2014). Por esses pontos, a 

utilização do teste D em uma rotina de identificação microbiológica para o S. aureus 

se torna essencial. 

Crianças que frequentam creches possuem uma propensão maior a 

desenvolver infecções do que crianças que não frequentam esses ambientes, e essa 

característica é de extrema importância epidemiológica. Se esse ambiente é mais 

propenso ao desenvolvimento de infecções, naturalmente a utilização de 

antimicrobianos para o tratamento é maior, e somente por isso a seleção de cepas 

bacterianas mais resistentes se torna mais comum. Outro fator que potencializa esse 

problema é a condição social destas crianças pré-escolares, que normalmente 

pertencem a classes sociais mais baixas, e os pais na maioria das vezes possuem 

somente o ensino médio. A desinformação facilita o uso indevido de antimicrobianos 

para o tratamento dessas crianças (Brady, 2005; Pedraza et al. 2014). Esses fatores 

são possíveis explicações para a presença de 31,2% de isolados multirresistentes 

nesta pesquisa. É importante ressaltar que esse resultado foi encontrado em 

crianças que não apresentavam quadro infeccioso no momento da coleta. Mais uma 

vez evidencia-se o ambiente da creche como local de propagação de cepas 

resistentes, não só às crianças que as frequentam, como também aos seus 

contactantes fora da creche. 

Foram identificados 12 isolados resistentes fenotipicamente à  cefoxitina, 

mas apenas cinco (0,44%) foram confirmados como MRSA através da detecção do 

gene mecA. Na Korea foi obtida elevada prevalência de MRSA (9,3%) entre crianças 

pré-escolares (Lee et al. 2011). Em Medelín, na Colômbia, Rodríguez et al. (2014) 

obtiveram uma prevalência de 3,5%, em crianças com idade inferior a 5 anos e que 

frequentavam creches. Em outra cidade, no mesmo país, a prevalência de MRSA 

encontrada foi de 4,8% em 104 crianças pré-escolares, entre 2 e 6 anos (Rebollo- 

Pérez et al, 2011). Na Argentina, em Buenos Aires, em 316 pré-escolares a 

prevalência de MRSA foi de 4,4% (Gardella et al, 2011). No Irã, em crianças de 1 a 6 

anos de idade, a prevalência de MRSA foi de 4,1% (Sedighi et al. 2011). Em 

Portugal, entre 2006 e 2009 foram avaliadas 2.100 crianças entre 4 meses e 6 anos. 
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Somente 3 (0,14%) crianças apresentaram cepas MRSA, uma prevalência baixa 

semelhante à encontrada neste estudo (Tavares et al. 2010). Nos EUA, Miller et al. 

(2011), em uma pesquisa conduzida também com crianças de 24 creches obtiveram 

uma prevalência de MRSA de 1,3% em 1163 crianças e Ho et al. (2012) 

encontraram a mesma prevalência em crianças de 2 a 5 anos em Hong Kong. Na 

China, Fan et al. (2011) encontraram 1,1% de MRSA em crianças. Em Goiânia, nos 

últimos anos, duas pesquisas com crianças pré-escolares também avaliaram a 

presença de MRSA. Lamaro-Cardoso et al. (2009), em sua pesquisa realizada em 

crianças que frequentavam creches obtiveram uma taxa de isolados MRSA de 1,2%, 

a outra pesquisa conduzida por Vieira et al. (2014), com 2.034 crianças encontrou 4 

crianças com isolados MRSA, uma prevalência de 0,2%. 

As prevalências de MRSA variam de acordo com a localização geográfica, 

época do ano em que as amostras foram coletadas, condições sócio-demográficas 

da população onde foi realizada a coleta e também o número de sítios anatômicos 

coletados em cada indivíduo (Miller et al. 2007). São muitos os fatores que explicam 

a variação de prevalência do MRSA, mas os resultados que mais nos interessam 

são relacionados às pesquisas conduzidas nos últimos anos na cidade de Goiânia. 

Comparando nossos achados, vemos que pouca variação aconteceu na prevalência 

de MRSA, mas ainda é possível detectar a sua presença na população pré-escolar 

das creches de Goiânia. Entre as cinco cepas MRSA isoladas, duas foram obtidas 

da mesma creche, mostrando uma possível correlação entre as cepas, a capacidade 

de propagação do MRSA, mas somente poderia ser confirmado com testes 

moleculares mais específicos. 

A detecção fenotípica de cepas MRSA e ausência do gene mecA vem sendo 

relatada em muitas pesquisas por todo o mundo (Hawraa et al. 2014; Paterson et al. 

2014; Elhassan et al. 2015), incluindo em nosso estudo. Algumas explicações são 

levantadas, por exemplo, em um estudo conduzido na Nigéria por Olayinka e 

colaboradores em 2009, detectou em cepas MRSA/mecA negativas uma 

hiperprodução de β-lactamase como a fonte de resistência, algumas pesquisas 

atribuem essa alteração à produção de uma meticilinase induzível mediada por 

plasmidio ou a diferentes modificações nos genes que codificam as PBPs devido a 

substituições de aminoácidos no domínio da transpeptidase (Nadarajah et al. 2006; 

Maalej et al. 2012). Ba e colaboradores em 2014 chegaram a outro tipo de alteração, 

detectando substituições em alguns aminoácidos nas PBPs endógenas 1, 2 e 3 em 
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isolados MRSA e que não estavam presentes em cepas MSSA. A presença de 

genes homólogos ao mecA também explicaria resistência fenotípica à 

cefoxitina/oxacilina, como por exemplo, o gene mecC com 69% de homologia ao 

gene mecA (Peterson et al. 2014). 

A leucocidina de Panton-Valentine, como integrante do arsenal de toxinas do 

S. aureus, desempenha um importante papel nas infecções causadas pela bactéria, 

pois a sua produção está associada a isolados envolvidos na etiologia de doenças, 

desde abcessos de pele a pneumonias necrotizantes (Dinges et al. 2000). 

Em 348 isolados, a presença do gene lukS-F foi identificada em 26 (7,5%) 

amostras. Destes, 23 foram em cepas MSSA, o que corresponde a 6,6% do total de 

amostras. Na literatura encontramos estudos constatando prevalências de cepas 

MSSA carreando o gene que codifica a PVL em crianças até 6 anos, inferiores à do 

presente estudo. Em Bruxelas encontrou-se prevalência de 0,6% (Blumental et al. 

2013), na Colômbia de 0,96% (Rebollo-Pérez et al. 2011) e na Suíça, de 1,6% 

(Mégevand et al. 2010). 

A importância da associação entre MRSA e a presença do gene lukS-F é 

bem conhecida na literatura (Kluytmans et al, 1997; Miller et al. 2007; Cetin et al. 

2010). Nas pesquisas conduzidas em Goiânia, por Lamaro-Cardoso et al. (2009) e 

Vieira et al. (2014), a leucocidina de Panton-Valentine não foi encontrada em 

nenhuma cepa MRSA, e em nossos achados, dos cinco isolados MRSA, três 

apresentaram o gene lukS-F, correspondendo a 0,9% do total de S. aureus isolados. 

Ausência de MRSA carreando gene da PVL também foi observada por Gardella et 

al. (2011) na Argentina, Lee et al. (2011) na Korea e Blumental et al. (2013) na 

Bélgica. Já Rebollo-Pérez et al. (2011) encontraram 4,8% de cepas MRSA em 

crianças da Colômbia, PVL positivas e Fan et al. (2011) em 0,6% de crianças 

avaliadas na China. 

A virulência conferida pela presença do gene que codifica a PVL independe 

do padrão de resistência a antimicrobianos, uma vez que não existe muita diferença 

epidemiológica e clínica entre cepas MRSA e MSSA que apresentem a capacidade 

de produzir a leucocidina Panton-Valentine (Cetin et al. 2010). Por exemplo, em 

2009 foi descrito um surto de infecção por MSSA que apresentavam o gene lukS-F, 

que teve início em uma maternidade e se propagou para comunidade (Tinelli et al. 

2009). Reconhecidamente, os surtos comunitários são associados às cepas CA- 

MRSA (Romano et al. 2006). Cepas lukS-F positivas foram mais associadas ao 
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desenvolvimento de abcessos de pele do que cepas que não apresentavam o 

mesmo gene (29,4% vs 5,9% respectivamente) independentemente à sensibilidade 

à meticilina (Wu et al. 2013). Achado confirmado por outras pesquisas (Daskalaki et 

al. 2010, López et al. 2013). 

Seguindo o padrão de propagação do S. aureus (DeLeo et al. 2010; Rojo et 

al. 2010), duas cepas MRSA e PVL positivas foram identificados na mesma creche, 

provavelmente existindo uma relação entre as cepas isoladas em diferentes 

crianças. 

Enquanto não houve muita variação na taxa de colonização por MRSA nos 

últimos anos, pela primeira vez em crianças saudáveis que frequentam creches na 

cidade de Goiânia foram detectadas cepas MRSA capazes de produzir a leucocidina 

de Panton-Valentine, uma importante toxina diretamente associada às infecções, 

pelo S. aureus, mais agressivas. Esse achado mostra uma possível mudança nas 

características das cepas colonizadoras dessa população. 

A presença do S. aureus como agente colonizador entre crianças que 

frequentam creches foi e continuará sendo estudado por muitos anos, afinal, a idade 

pré-escolar e a presença destas crianças em creches, criam uma situação de risco 

para a aquisição de infecções por esse e outros patógenos. A presença de cepas S. 

aureus multirresistentes e que apresentem importantes fatores de virulência 

contribuem para o seu importante papel epidemiológico e clínico entre a população 

infantil, e se torna extremamente necessário um estudo contínuo. O conhecimento 

das características das cepas S. aureus circulantes na região torna mais eficiente o 

tratamento empírico para infecções por ele causadas, mostrando a importância de 

estudos de prevalência em nossa cidade. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 
 

 

- A prevalência de S. aureus em crianças até cinco anos, atendidas em 

creches em Goiânia, Goiás foi semelhante aos estudos prévios conduzidos na 

mesma população, mostrando que aparentemente não foram modificados os fatores 

predisponentes na população; 

- O tempo maior de frequência em creches correlacionou positivamente com 

uma maior colonização das crianças, evidenciando as creches como locais de 

disseminação da bactéria; 

- A prevalência de cepas MRSA manteve-se semelhante aos estudos 

anteriores realizados no mesmo público e cidade; 

- A multirresistência encontrada em ⅓ dos isolados e a detecção do gene 

que codifica a PVL são motivos de preocupação, pois representam dificuldade de 

tratamento, aumento de virulência e risco de disseminação na comunidade que o 

ambiente de creche propicia. 
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