
                                                                                                                                                   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL (DINTER) UFRN-UERN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTAFILOCOCCIAS, COLONIZAÇÃO NASAL POR Staphylococcus spp. E OS 
FATORES ASSOCIADOS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS EM CAICÓ-RN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GILMARA CELLI MAIA DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NATAL/RN 
2014

 



                                                                                                                                                   

GILMARA CELLI MAIA DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTAFILOCOCCIAS, COLONIZAÇÃO NASAL POR Staphylococcus spp. E OS 
FATORES ASSOCIADOS EM PACIENTES HOSPITALIZADOS EM CAICÓ-RN 

 Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte como requisito para obtenção do título 
de Doutor em Ciências da Saúde 

                                                           
                                  
                                                                    Orientador: Prof. Doutor Kenio Costa Lima 
                                              
                                                            
                                              
                                                                                                     
                                                                        
                                                           
                                                           
                                                           

 
                                                                 
 

 
 

 
 
 
 

NATAL/RN 
2014

 



 

iii 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL (DINTER) UFRN-UERN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDENADORA DO DOUTORADO INTERISTITUCIONAL (DINTER) DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE: PROFª. DRª. 

EULÁLIA MARIA CHAVES MAIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iv 

 

GILMARA CELLI MAIA DE ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovada em: 17/10/2014 
 
 
 
 

Banca Examinadora: 
 

 
 
 
Presidente da Banca: Professor Dr. Kenio Costa de Lima (UFRN) 
 
 
Professor Dr. Dyego Leandro Bezerra de Souza (UFRN) 
 
 
Professora Dra. Marise Reis de Freitas (UFRN) 
 
 
Professor Dr. Milton de Uzeda (UNESA) 
 
 
Professora Dra. Sandra Regina Torres (UFRJ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

v 

 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ao meu filho Cauã, luz da minha vida, e ao meu esposo Roberto pela 

 paciência e força em todos os momentos vividos  
e compartilhados durante a construção deste trabalho 

 
 
 
 

 
 



 

vi 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 Uma das maiores verdades é que não somos nada sozinhos. Nossas conquistas 

dependem de pessoas especiais que compartilham ideias, vitórias e fracassos. Que 

compreendem a angústia, ansiedade e dificuldades vividas no caminhar das nossas 

consquistas. Então, agradecer é pouco a essas pessoas que participaram da 

construção do trabalho. 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado força nos momentos de 

desgaste e dificuldades. Ao meu querido orientador professor Kenio, a quem admiro 

imensamente. Kenio me possibilitou um crescimento acadêmico e profissional ímpar 

que vou levar para o resto da vida, além de ensinar a cada dia como é importante 

gostar do que fazemos, como é importante ser honesto e correto nas atitudes. 

Agradeço ao meu orientador, com muito carinho, pela compreensão das minhas 

dificuldades e limitações, bem como pela troca constante que só me enriqueceu como 

profissional e como pessoa.  

 Aos meus colegas do DINTER (Iana, Líbne, Ellany, Eliane, Cléber, Edvan, Paulo, 

Fabiano, Rosendo, Horácio, Giovani e Marcelo) e, especialmente, aos colegas de 

Caicó: Daniela, Cristiane, Roberta e Dulcian. Compartilhamos bons momentos de 

aprendizado e boas risadas nas viagens para Mossoró. Aqui destaco Daniela, que é 

muito mais que minha amiga. Hoje a considero como irmã.  Agradeço a você Dani por 

rir e chorar junto comigo, por dividir as tristezas e somar as alegrias. Estamos juntas 

nesse processo desde o início, desde da entrevista do processo seletivo, passando por 

todas, literalmente todas, as outras etapas até a finalização desse trabalho. Mas 

enfatizo que aqui se encerra só um trabalho. Ainda teremos muitas outras conquistas 

juntas, pessoais e profissionais, pois sei que nossa amizade perdurará por toda vida. 

Agradeço à Jamile pela força e por me ouvir em momentos de turbulência. À 

Izabel por ter me ajudado com o desevolvimento das práticas laboratorias. Obrigada 

por me ajudar em todos os momentos que precisei durante a realização do trabalho. 

Agradeço em especial a Marquiony, meu braço direito no desenvolvimento da 

pesquisa. Sem ele o trabalho não teria sido concluído. Muito obrigada Marquiony, pois 

você foi essencial na conclusão desse trabalho. Agradeço à Nara, por contribuir com a 

coleta de dados da pesquisa e pelo seu empenho durante todo o trabalho como 

bolsista de iniciação científica. Meus agradecimentos a Thiago e Sabina que muito 

contribuíram com as etapas desenvolvidas no laboratório de Microbiologia da UFRN. 



 

vii 

 

Agradeço à professora Celeste por ser tão solícita, por abrir as portas do laboratório da 

UFRN sempre com boa vontade e por estar constantemente disposta a ajudar e 

esclarecer minhas dúvidas.  Obrigada professora Celeste por ter contribuído desde a 

construção do projeto até a finalização do trabalho.  Agradeço também à professora 

Eveline pelas contribuições durante a qualificação que permitiram melhorias no artigo 

antes de sua publicação. Agradeço aos pacientes do Hospital Regional do Seridó e 

seus acompanhantes, sempre tão receptivos mesmo diante de tanta fragilidade. 

Agradeço à equipe de enfermagem por ter permitido nosso acesso e ter ajudado 

diretamente na coleta de dados da nossa pesquisa.  

E como chegar até aqui sem família! A minha, posso dizer que é muito especial. 

Forneceu a base do que sou hoje, incentivou em todos os momentos para que eu 

pudesse construir um caminho vitorioso e baseado no estudo, sempre! Obrigada ao 

meu pai Gileno, minha mãe Marly, meu irmão Clayton, meus sobrinhos Rylmer e 

Valentina e minha cunhada Ana que passa por um momento extremamente difícil, mas 

vai vencer, com a graça de Deus. Agradeço a minha sogra Carminha que, juntamente 

com minha mãe, ficou alguns momentos com meu filho para que eu pudesse concluir o 

trabalho. E por fim, mas de forma especial, ao meu esposo Roberto e meu filho Cauã, 

família que construí durante o doutorado e que me acolhe a cada dia. Sinto-me 

extremamente feliz de poder contar com a energia, força e carinho deles todos os dias. 

 



 

viii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

 
 

   “Seja a mudança que você quer ver no mundo” 
 
 

Mahatma Gandhi 

http://pensador.uol.com.br/autor/mahatma_gandhi/


 

ix 

 

RESUMO 
 
 

As infecções por Staphylococcus têm sido cada vez mais evidentes nas últimas 
décadas, sendo este relevante em infecções humanas, principalmente em âmbito 
hospitalar. Os Staphylococcus, especialmente S. aureus e S. aureus resistente à 
meticilina (MRSA), destacam-se como colonizadores de feridas infectadas, as quais 
são fontes potenciais de contaminação cruzada em ambiente hospitalar. Assim, 
objetivou-se conhecer a prevalência de Staphylococcus spp. isolados de feridas em 
pacientes internados, verificar associação de fatores sociodemográficos, relativos à 
lesão e a internação com a presença de S. aureus e caracterizar os pacientes com 
presença de MRSA em ferida infectada e com colonização na mucosa nasal. Também 
foi objetivo da pesquisa identificar, a partir de prontuários médicos, a prevalência de 
estafilococcias e estreptococcias, verificando associação de fatores clínicos e relativos 
à internação com o tipo de infecção. A pesquisa foi dividida em duas etapas. 
Primeiramente, foram investigados os prontuários médicos dos pacientes internados no 
Hospital Regional do Seridó com estafilococcias ou estreptococcias entre 2008 e 2010 
(n= 315), obtendo-se a prevalência das referidas infecções e a identificação de fatores 
como idade, sexo, sinais locais e sistêmicos, presença de comorbidades, local da 
infecção, realização de exames, tempo de internação e uso de antibióticos. Em um 
segundo momento da pesquisa, foram coletadas amostras em pacientes que 
apresentavam feridas e estavam internados na clínica médica, clínica cirúrgica ou 
Unidade de Terapia Intensiva do referido hospital. A coleta de amostras de ferida e da 
mucosa nasal  foi realizada com swab estéril embebido em solução salina a 0,85%. No 
laboratório, o material foi semeado em ágar manitol salgado e incubado em estufa 
bacteriológica (37ºC-48 horas). As colônias com fermentação do manitol foram 
submetidas à coloração de Gram, teste da catalase e coagulase. Posteriormente, foram 
realizados antibiogramas para identificação de MRSA e, em seguida, realização de 
reação de polimerase em cadeia (PCR) para amplificação do gene mecA e confirmação 
das cepas de MRSA. Foi realizado teste do Qui-quadrado para verificar associação de 
variáveis independentes (idade, sexo, condições socioeconômicas, características da 
ferida, presença de doenças sistêmicas e fatores relativos à internação) com a 
presença de Staphylococcus em feridas. Mann Whitney e teste t de Student foram 
utilizados para verificar se havia diferença significativa entre as variáveis 
independentes e a colonização nasal por Staphylococcus spp. e entre as variáveis 
independentes e o tipo de infecção (estafilococcia e estreptococcia). Com base nos 
prontuários médicos, a classificação do tipo de infecção foi realizada em quase 
totalidade por critérios exclusivamente clínicos. Houve diferença significativa entre os 
grupos tratamento de estreptococcias e estafilococcias em relação a quantidade de 
antibióticos administrados (p=0,001) e número de dias internados (p<0,001), sendo 
maior no grupo com tratamento de estafilococcias. As feridas (n=125) foram de 
pacientes com idade média de 63.9 anos e 3.84 anos de estudo. A prevalência de 
Staphylococcus spp. em feridas foi 64.8% (n=81) e S. aureus 20% (n=25). Entre S. 
aureus, 32% (n=8) foram MRSA. A presença de S. aureus nasal (p<0,001), menos dias 
de antibiótico prévio à coleta (p=0,04) e hospitalização na clínica médica foram fatores 
associados à presença de S. aureus na ferida. MRSA foram isolados de indivíduos com 
uso prévio de antibióticos (37,5%), pacientes com 2 ou mais comorbidades (75%) e 
metade dos indivíduos com MRSA faleceram. Na análise de colonização nasal de parte 
dos pacientes da pesquisa (n=71), verificou-se que 44,4% apresentavam MRSA na 
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narina, e aqueles com MRSA estavam significativamente associados ao tratamento 
prolongado com antibióticos (p=0,002). Diante dos resultados, verifica-se que as feridas 
são fontes de infecção por Staphylococcus, com expressiva frequência de S. aureus e 
MRSA. A mucosa nasal é um importante sítio para contaminação cruzada, com 
destaque para linhagens resistentes, principalmente quando há uso prolongado de 
antibióticos. Além disso, o diagnóstico de estafilococcias ocorre prioritariamente por 
critérios clínicos, o que pode contribuir para aumento da resistência dos 
microrganismos quando realizados tratamentos empíricos inadequados. Assim, há 
necessidade de cuidados voltados ao tratamento de feridas e cautela no uso de 
antibióticos em pacientes internados, para evitar disseminação de bactérias resistentes 
em ambiente hospitalar. 
 

Palavras-chave: Infecções bacterianas; Staphylococcus aureus; Hospital; 

Epidemiologia  
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1. INTRODUÇÃO

 

       As infecções por Staphylococcus, especialmente Staphylococcus aureus (S. 

aureus) têm sido cada vez mais frequentes nas últimas décadas, sendo essa bactéria 

associada tanto às infecções adquiridas na comunidade como às desenvolvidas em 

ambiente hospitalar(1).  Apesar do S. aureus normalmente compor a microbiota 

residente da mucosa nasal, é evidenciado como patógeno importante para o homem, 

sendo responsável por mais de 30% das infecções hospitalares.  Desta forma, a 

relação dos S. aureus com as infecções é alvo constante de pesquisas, dada sua 

capacidade de produzir toxinas potencialmente danosas aos indivíduos, resistir às 

defesas do hospedeiro, bem como desenvolver resistência aos antibióticos 

utilizados(2,3,4,5,6,7).  

Além do S. aureus frequentemente estar associado à microbiota anfibiôntica na 

região nasal, pode também ser encontrado em pregas cutâneas, períneo, axilas e 

vagina(5). A virulência do S. aureus se deve, em parte, à sua capacidade de produzir 

exotoxinas, destacando-se a existência de mais de 20 tipos de enterotoxinas, bem 

como produção da toxina-1 causadora da síndrome do choque tóxico (TSST-1) que 

atua como superantígeno no corpo humano.  Parte da virulência se deve à produção de 

coágulos e presença de proteína A, que evita a fagocitose; e à produção de 

leucocidinas e estafiloquinase, que contribuem para colonização e disseminação da 

bactéria no hospedeiro. Além das múltiplas toxinas, também são descritos como fatores 

de virulência estafilocócica: a resistência antibiótica, presença de cápsula e produção 

de lipase, hialuronidase e proteína de ligação à fibronectina(5,8,9).  

       Considerando a alta capacidade dos S. aureus de adquirir resistência aos 

antibióticos, emergem cepas que dificultam o tratamento adequado das infecções, 

sendo um exemplo típico dessa categoria o MRSA, que tem sido frequentemente 

encontrado na comunidade e, principalmente, em ambiente hospitalar. MRSA é 

comumente identificado como patógeno nos hospitais em termos mundiais (7). O uso 

inadequado dos antibióticos, incluindo automedicação, contribui para seleção de cepas 

resistentes, sendo importante a utilização de exames microbiológicos para fornecer 

subsídios para o tratamento eficaz das infecções por bactérias resistentes (2,3,5,10). 

Essas cepas resistentes aos antibióticos que fazem parte da microbiota residente 

de indivíduos saudáveis podem desenvolver infecções oportunistas quando houver 
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desequilíbrio ecológico (local ou sistêmico). A narina corresponde ao principal 

reservatório de MRSA, sendo este comumente encontrado entre os pacientes 

internados e trabalhadores de saúde (7). As infecções por MRSA são mais dificilmente 

tratadas se não houver correta identificação do agente causal e, consequentemente, 

escolha inadequada do antibiótico para controle da infecção.  

Os S. aureus resistentes à meticilina ou oxacilina (MRSA) caracterizam-se pela 

resistência aos β-lactâmicos em geral, normalmente devido a presença do gene mecA, 

sendo renomeado Staphylococcal Cassette Chromossomal – SCC mec (11).  Os 

elementos mecA referem-se a pelo menos 5 tipos, variando do I ao V, sendo o mecIV 

normalmente associado a MRSA adquirido na comunidade (CA-MRSA) (11). No Brasil, 

MRSA é responsável por 26,6 a 71% das cepas de Staphylococcus aureus isoladas em 

diversos hospitais do país, contribuindo para o aumento das taxas de infecção 

hospitalar (12). Ao avaliar presença de MRSA em crianças brasileiras, Lamaro-Cardoso 

et al. (13) detectaram presença de 3 tipos de SCC mec (IIIA, IV e V), sendo a linhagem 

genética predominante (82,7%) similar aos clones brasileiros (ST239-MRSA IIIA). 

         Nesta perspectiva, Orscheln et al. (2009) (14) também evidenciaram o aumento 

significativo de culturas de MRSA ao redor do mundo. Nos EUA e Europa, o percentual 

de MRSA na narina variou entre 0,2% e 15% nos estudos (7). A maioria dos hospitais 

da Ásia apresentou altas taxas de MRSA multidroga resistente, variando de 28% (em 

Hong Kong e Indonésia) para mais 70% (na Coreia) (10). Na Austrália, o percentual de 

MRSA aumentou de 10,3% em 2000 para 16% em 2006, sendo a emergência de 

clones MRSA associados à comunidade a explicação atribuída por Coombs et al. 

(2006) (15) para o aumento observado.  

Vale salientar que o custo para tratamento de infecções por MRSA é oito vezes 

maior que as infecções por S. aureus sensível à meticilina (MSSA)(16), sendo 

importante estabelecer medidas de prevenção para diminuir as despesas com a 

internação. Para isso, os estudos que levam em consideração as características 

regionais contribuem no fornecimento de subsídios para a equipe de saúde trabalhar 

na prevenção e controle de complicações no ambiente hospitalar, com destaque para 

as infecções nosocomiais. 

Assim, no que concerne ao ambiente hospitalar, ressalta-se a condição do 

paciente que, normalmente, encontra-se mais vulnerável ao desenvolvimento de 
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infecções, seja devido idade avançada, presença de múltiplas doenças ou uso de 

drogas que deprimem o sistema imune. Além dos fatores de imunidade do hospedeiro, 

o desenvolvimento de procedimentos invasivos tais como catéteres venosos, diálise, 

ventilação mecânica e intervenções cirúrgicas contribuem na disseminação dos S. 

aureus na corrente sanguínea e, consequentemente, na aquisição de infecção 

nosocomial (4,17) . Esses aspectos também são abordados por Coello et al. (1997) (18) 

quanto às infecções por MRSA, sendo verificado através de uma coorte que existiam 

altas taxas de MRSA em situações como: pacientes em tratamento intensivo, uso de 

mais de 3 antibióticos, utilização de tubos nasogástricos ou endotraqueal, drenos e 

cateteres urinários ou intravenosos.  

Além disso, as feridas cirúrgicas, abscessos, lesões ou úlceras na pele são locais 

propícios para colonização bacteriana, sendo importante aumentar atenção para essas 

lesões no que se refere à fonte de bacteremia e infecções hospitalares (16,18,19). MRSA 

encontra-se entre os patógenos mais prevalentes nas infecções de pele e mucosa, 

sendo pouco clara a distinção entre as linhagens adquiridas na comunidade ou em 

ambiente hospitalar (20). Ao avaliar as características de infecções por MRSA em 

hospital de Madri, as úlceras de pressão e feridas cirúrgicas estavam entre os locais 

mais frequentes de infecção por S. aureus resistentes, sendo 44,6% das infecções por 

MRSA adquiridas no ambiente hospitalar (21). Além da ferida favorecer a colonização 

bacteriana, a persistência da bactéria pode contribuir com a sua cronicidade e dificultar 

a cicatrização (22,23).  

       Diante disso, verifica-se a importância das lesões de pele e mucosa como locais 

propícios para infecções por Staphylococcus, com possiblidade de bacteremias (19). Em 

feridas crônicas é comum a presença de bactérias em biofilme, sendo encontradas 

cepas de Staphylococcus, Pseudomonas e Enterobacter. Essas bactérias são 

frequentemente associadas a infecções hospitalares, apresentando alta capacidade de 

adquirir resistência a antimicrobianos, dificultando, assim, o tratamento eficaz para o 

paciente (21,24,25). Em queimaduras, os Staphylococcus estão entre as bactérias 

predominantes, além de serem frequentemente isoladas Acinetobacter baumannii e 

Pseudomonas spp.  

Apesar das infecções de pele e tecidos moles serem causas comuns de 

hospitalização (26), há poucas publicações epidemiológicas e clínicas nessa temática 

(27), principalmente ao considerar as peculiaridades inerentes ao sistema de saúde e 
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variabilidades regionais.  A maioria dos MRSA isolados provém de instituições de 

cuidados em saúde com financiamento público, em geral com atenção voltada aos 

segmentos economicamente desfavorecidos (26). Como a presença de linhagens 

bacterianas resistentes (MRSA e Staphylococcus coagulase negativo resistentes à 

meticilina-MRSCN) estão associadas a tempo prolongado de internação, aumento da 

morbimortalidade e elevação dos custos em saúde (27,28,29), faz-se necessário investigar 

o perfil de infecções por Staphylococcus spp. em ambiente hospitalar, principalmente 

em feridas, que se configuram como fontes de contaminação cruzada de MRSA e 

MRSCN (23,30,31). 

       De acordo com Menegotto e Picoli (2007) (11) e Andrade (2008) (6) poucas 

pesquisas na perspectiva da Epidemiologia molecular têm sido desenvolvidas no Brasil, 

devendo os estudos nessa área serem estimulados tendo em vista a grande extensão 

territorial do Brasil, bem como as discrepâncias regionais e populacionais encontradas 

no país.  Considerando a importância do S. aureus como patógeno humano, a 

expansão do conhecimento nessa área traz contribuições significativas para a 

prevenção e controle das infecções estafilocócicas, levando em consideração as 

particularidades locais da população envolvida.  

2. JUSTIFICATIVA 

No ambiente hospitalar, os Staphylococcus são comumente encontrados entre a 

equipe de saúde, pacientes e itens compartilhados no processo de tratamento (32) e 

podem se apresentar como fonte de contaminação cruzada. Nos pacientes, as feridas 

são potenciais fontes de colonização bacteriana e sua persistência pode contribuir com 

a cronicidade da ferida e dificultar a sua cicatrização (22,23). Em pacientes 

hospitalizados, a presença de úlcera de pressão se apresenta como fator associado a 

infecções por MRSA (31), destacando a importância de se estudar a relação entre 

feridas e presença de Staphylococcus em ambiente hospitalar.  

No entanto, as pesquisas de Epidemiologia clínica e molecular, que permitem 

caracterização das infecções em ambiente hospitalar, são mais desenvolvidas em 

grandes centros de pesquisas ou são restritas as capitais dos estados. A região 

Nordeste brasileira apresentou, entre os anos de 2010 e 2013, a maior proporção de 

estafilococcias (42,74% em média), conforme dados do Sistema Hospitalar do SUS 

(SIH-SUS/DATASUS). Como o Brasil é um país de grande extensão territorial10, é 
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importante identificar aspectos regionais, principalmente em locais pouco acessíveis a 

pesquisas e estudos laboratoriais, destacando-se nesse contexto as regiões 

interioranas. Apesar disso, poucas pesquisas são desenvolvidas no interior dos 

estados, sendo as informações escassas para conduzir avanços na identificação e 

tratamento de problemas de saúde da população. Neste sentido, o desenvolvimento de 

pesquisas que possam contribuir com a identificação de problemas e fatores 

associados à infecção proporciona um tratamento dos agravos em saúde de modo 

mais adequado e embasado cientificamente.  

Portanto, conhecer o panorama de infecções estafilocócicas em feridas, 

especialmente por MRSA, contribue significativamente para prevenção, controle e 

tratamento das infecções. Através das pesquisas desenvolvidas no âmbito da 

academia é possível instaurar ou fortalecer parcerias entre universidade e serviços de 

saúde, bem como construir práticas embasadas na realidade local. Neste sentido, a 

parceria entre instituição de ensino e os sistemas de saúde proporciona readequação 

constante das práticas públicas, identificando os pontos positivos e negativos, de forma 

a melhorar os serviços de saúde oferecidos à população.   

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivos Gerais: 

     Identificar, a partir dos prontuários médicos do Hospital Regional do Seridó (Caicó-

RN), a prevalência de estafilococcias e estreptococcias, verificando associação de 

fatores clínicos e relativos à internação com o tipo de infecção e, conhecer a 

prevalência e os fatores associados à presença de Staphylococcus em feridas de 

pacientes internados no referido Hospital.  

3.2 Objetivos Específicos: 

 Avaliar a presença de Staphylococcus spp. na mucosa nasal dos pacientes 

internados e verificar a associação com fatores sociodemográficos, relativos ao 

paciente e a internação. 

 Analisar a prevalência de S. aureus e MRSA na mucosa nasal de pacientes 

internados. 

 Identificar a presença de Staphylococcus aureus em diferentes tipos de ferida 

dos pacientes internados no Hospital do Seridó e verificar a proporção de 

MRSA. 
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 Verificar o perfil dos pacientes com colonização por MRSA na narina e/ou 

presença de MRSA em ferida infectada. 

 

4. MÉTODO  

 

4.1 Tipo de estudo 

Estudo transversal, individuado e observacional, de abordagem exploratória.  

 

4.2 Unidade geográfica:  

A pesquisa foi desenvolvida no município de Caicó, localizado na microrregião do 

Seridó Ocidental do estado do Rio Grande do Norte (RN). O município apresenta área 

de 1.229 km2, com mais de 60 mil habitantes (33), configurando-se como município de 

destaque no interior RN. Neste sentido, requer atenção com relação ao 

desenvolvimento de pesquisas, sendo importante a participação da Instituição 

Universitária na ampliação do conhecimento nessa região. 

A pesquisa foi dividida em 2 etapas: 

 

4.3 Primeira etapa: pesquisa em banco de dados eletrônico e prontuários 

médicos do Hospital Regional do Seridó 

Inicialmente, nas bases de dados eletrônicas do Hospital Regional do Seridó, 

foram obtidos os registros dos procedimentos desenvolvidos entre 2008 e 2010, 

verificando o número de "tratamento de estafilococcias" e “tratamento de 

estreptococcias" e a proporção desses tratamentos diante das infecções bacterianas 

registradas. Após essa primeira fase, foram então localizados os prontuários médicos 

no arquivo no Hospital dos casos de estafilococcias e estreptococcias registrados e 

previamente identificados no sistema de informação local, com intuito de obter 

informações mais detalhadas desses casos (idade, local da infecção, antibiótico 

utilizado e requisição de exame microbiológico).   

O estudo utilizou como variável dependente o tipo de infecção (estafilococcia ou 

estreptococcia) nos anos de 2008 a 2010. Como possíveis fatores associados a cada 

infecção, investigaram-se as variáveis: idade, sexo, sinais e sintomas locais e 

sistêmicos, presença de diabetes, problemas cardiovasculares, local da infecção,  
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realização de exames laboratoriais e microbiológicos,  tempo de internação, tipo e 

quantidade de antibiótico utilizado. 

Realizou-se análise descritiva das variáveis dependente e independentes 

nominais através da apresentação de frequências absolutas e percentuais. As variáveis 

independentes quantitativas (idade, tempo de internação e quantidade de antibióticos 

utilizada) foram apresentadas através de média, mediana, desvio padrão, quartil 25 e 

quartil 75, de acordo com o tipo de infecção (estreptococcia e estafilococcia). A 

associação entre as variáveis independentes categóricas e a dependente foram obtidas 

através do teste do Qui-quadrado ou Exato de Fisher. Em contrapartida, para analisar 

se existia diferença estatística entre os tipos de infecção (estreptococcia ou 

estafilococcia) em relação à idade, dias de internação e quantidade de antibióticos foi 

realizado o teste t de Student. Na análise múltipla, foi realizada Regressão de Poisson 

com variância robusta. Em todos os testes, foi considerado um nível de significância de 

5%, sendo utilizado o programa Stata 10.0.  

 

    4.4 Segunda etapa: pesquisa com pacientes internados no Hospital Regional 

do Seridó 

 

 4.4.1 Características da população de estudo     

           A população de estudo foi composta pelos pacientes (maiores de 18 anos) que 

apresentassem feridas e estivessem internados na clínica médica, clínica cirúrgica ou 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional do Seridó.   

 

4.4.2 Tamanho da amostra, alocação dos sujeitos e coleta de dados  

No início da pesquisa, foi realizada coleta nasal em todos os pacientes no 

momento da internação e o paciente, caso não apresentasse ferida, era acompanhado 

até a alta para verificar se surgia ferida para se realizar coleta. No entanto, após os 

dois primeiros meses (durante realização de estudo piloto), verificou-se que essa 

metodologia foi inviável e passou-se a realizar coleta apenas nos pacientes que já 

apresentassem ferida. Os dados do estudo piloto, inclusive dos pacientes que não 

apresentaram feridas, foram utilizados em artigo cujo objetivo foi analisar colonização 

nasal por Staphylococcus em pacientes internados. Após realização do estudo piloto, 

apenas os pacientes com feridas passaram a fazer parte da pesquisa. A amostra foi de 



8 

 

 

 

conveniência, sendo incluídos todos os pacientes com feridas que estivessem 

internados nos dias de coleta de dados (segunda à quarta de cada semana durante o 

ano de 2012). Os pacientes incluídos na pesquisa foram acompanhados até a alta para 

verificar a evolução clínica.  

 4.4.3 Variáveis 

            a) variáveis independentes 

A idade e o sexo dos pacientes envolvidos, o tipo de ferida, localização da 

infecção, extensão da lesão, sinais e sintomas locais e sistêmicos, comorbidades, 

aspectos relativos ao tratamento (número de antibióticos, tipo e tempo de uso), fatores 

da internação (tempo de internação, evolução clínica, internação prévia, local da 

internação)  e condições socioeconômica e demográficas do indivíduo.  

             b) variáveis dependentes 

         Presença de Staphylococcus, S. aureus e MRSA  

4.4.4 Instrumentos de coleta de dados       

  - Prontuário do paciente e questionário sócio-econômico  

 Através do prontuário foram coletadas informações como idade, gênero, local 

onde reside, tempo de internação, motivo da internação, presença de doenças 

crônicas (como diabetes) e/ou presença de alterações que comprometam o 

sistema imunológico tais como: transplante de órgãos, uso de imunossupressores, 

câncer, HIV, leucemia, anemia, ou alguma doença oportunista. Os dados 

inexistentes no prontuário foram questionados ao paciente ou equipe médica. Além 

disso foi aplicado um questionário socioeconômico (ANEXO 1) ao paciente, 

coletando informações acerca do nível de escolaridade, renda familiar e 

características de moradia.     

   - Coleta de amostra em mucosa nasal e feridas. 

 A ANVISA(34) recomenda que as coletas em feridas, abscessos e exsudatos 

devem ser feitas a partir de processados de biópsia ou aspirado, sendo evitado o uso 

do swab. No entanto, o swab tem sido comumente utilizado no cenário clínico e em 

estudos microbiológicos envolvendo feridas (35,36,37,38,39).  Assim, por ser mais viável e 

factível, além de apresentar embasamento na literatura, foi utilizado swab estéril na 

coleta.                
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Antes da coleta propriamente dita foi realizada limpeza das margens e 

superfícies da lesão com soro fisiológico, conforme recomendações do manual da 

ANVISA (34). Posteriormente, coletou-se amostra com swab embebido em solução 

salina a 0,85% da região mais profunda da lesão. As amostras de mucosas nasais 

também foram obtidas através de swab embebido em solução salina a 0,85%. Em 

seguida, foi realizado transporte das amostras (inseridas em tubos com caldo Cérebro-

coração - BHI), para o laboratório de Microbiologia do Campus Caicó-UERN, 

acondicionadas em isopor com gelo. As amostras foram devidamente identificadas por 

numeração (1 a 125), constando também informações do tipo de infecção, local da 

lesão e características clínicas.  

- Fase laboratorial 

     O Staphylococcus aureus tem a capacidade de fermentar o manitol em meio de 

cultura contendo 7,5 % de cloreto de sódio, denominado ágar manitol salgado ou Meio 

de Chapman. A reação positiva é indicada quando o meio ao redor das colônias se 

torna amarelo. No laboratório de Microbiologia, foi utilizada alça bacteriológica 

calibrada de 0,1mL para semear, em placa de Petri com ágar manitol salgado, as 

amostras coletadas no hospital. Os meios de cultura semeados foram incubados em 

estufa bacteriológica a 37ºC durante 48 horas. As colônias sugestivas de 

Staphylococcus coagulase negativo (colônias brancas sem fermentação do meio) e de 

Staphylococcus aureus (colônias amarelas e com fermentação do meio) foram 

submetidas à coloração de Gram. As amostras Gram positivas (coloração roxa/violeta) 

e com morfologia de cocos arranjados em cacho de uvas (estafilococos) foram 

submetidas ao teste da catalase e prova da coagulase livre. 

O teste da coagulase em tubo baseia-se na presença da coagulase livre que 

reage com um fator plasmático, formando um complexo que atua sobre o fibrinogênio 

que é convertido em fibrina. A colônia isolada no meio ágar manitol salgado foi 

inoculada, com auxílio de uma alça bacteriológica, em tubo de ensaio contendo 0,5 mL 

de plasma de coelho com EDTA. A leitura foi feita após 2h, 4h, 6h, 8h e 24h, 

verificando assim a formação de coágulo que indica uma reação positiva. No que 

concerne ao teste da catalase, com a alça bacteriológica, coletou-se o centro de uma 

colônia suspeita presente no meio ágar manitol e realizou-se esfregaço em uma lâmina 

de vidro. Sobre este esfregaço foi colocada uma gota de água oxigenada a 3% e 

observaou-se a formação de bolhas.  
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     As amostras que apresentaram fermentação do ágar manitol salgado, 

apresentaram-se como cocos Gram-positivos, catalase e coagulase positivos, foram 

classificadas como Staphylococcus aureus. Os microrganismos identificados como S. 

aureus foram submetidos ao antibiograma, utilizando o método do disco com difusão 

em ágar  para identificar as cepas de MRSA. As amostras Gram-positivas, catalase 

positiva e coagulase negativa foram classificadas como Staphylococcus coagulase 

negativo. No caso das amostras nasais, os Staphylococcus coagulase negativo 

também foram submetidos ao antibiograma para verificar resistência ou sensibilidade à 

meticilina.  

      

4.4.5 Análise para a presença de MRSA  

    As amostras identificadas como Staphylococcus aureus foram submetidas ao 

antibiograma, utilizando o método do disco com difusão em ágar Muller Hinton. Foi 

verificada resistência à cefoxitina para classificação em MRSA ou MSSA, conforme 

recomendações do CLSI 2013 (40). Staphylococcus aureus ATCC 25923 foi usada 

como controle de qualidade dos testes de susceptibilidade antimicrobiana. Para serem 

consideradas MRSA, as amostras resistentes à cefoxitina foram submetidos à extração 

do DNA total (24) e, em seguida, foi realizada amplificação do gene mecA a partir da 

reação da polimerase em cadeia (PCR), conforme parêmtros descritos por Oliveira e 

De Lancastre, 2002 (41). 

4.4.6 Análise dos dados 

            O teste do Qui-quadrado foi usado para identificar a associação entre as 

variáveis independentes dicotomizadas e a variável dependente, sendo considerado um 

nível de significância de 5%. Na análise de colonização nasal por Staphylococcus, para 

verificar se havia diferença significativa entre os grupos das variáveis dependentes em 

relação a variável quantitativa "idade do paciente" (com distribuição normal) foi utilizado 

o teste t de Student, enquanto em relação as demais variáveis quantitativas 

independentes que não apresentaram distribuição normal (número de dias de 

antibióticos prévio a coleta, número de dias de internação e número de internações 

prévias no último ano) a análise foi através do teste de Mann Whitney. As variáveis 

independentes que apresentaram p<0,20 no teste do qui-quadrado foram utilizadas na 

análise múltipla, sendo utilizada a Regressão de Poisson com variância robusta.  

 



11 

 

 

 

4.5 Considerações éticas 

   A pesquisa foi desenvolvida com base na resolução do Conselho Nacional de 

Saúde número 196/1996. A pesquisa foi desenvolvida após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da UERN (protocolos 065/10 e 001/11 – ANEXO 1 e ANEXO 2 

respectivamente). 
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5. ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

5.1 O artigo “Prevalence and factors associated with wound colonization by 

Staphylococcus spp. and Staphylococcus aureus in hospitalized patients in inland 

northeastern Brazil: a cross-sectional study” foi publicado no periódico BMC Infectious 

Diseases que possui fator de impacto 2.56 e Qualis A2 da CAPES para área de 

Medicina II. 

 

5.2 O artigo “Colonização nasal por Staphylococcus sp. em pacientes internados” foi 

publicado no periódico Acta Paulista de Enfermagem que possui fator de impacto de 

0.267 e Qualis B3 da CAPES para área de Medicina II. 

 

5.3 O artigo “Estafilococcias e estreptococcias em pacientes hospitalizados no interior 

do Brasil” foi enviado para o periódico Revista de Saúde Pública que possui fator de 

impacto 1.219 e Qualis B2 da CAPES para área de Medicina II. 
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5.1 Artigo 1: Prevalence and factors associated with wound colonization by 

Staphylococcus spp. and Staphylococcus aureus in hospitalized patients in inland 

northeastern Brazil: a cross-sectional study
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5.2 Artigo 2: Colonização nasal por Staphylococcus sp. em pacientes internados 
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5.3 Artigo 3: Estafilococcias e estreptococcias em pacientes hospitalizados no interior 
do Brasil 
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Resumo 

Objetivo: identificar prevalência de estafilococcias e estreptococcias, e a associação de 

fatores clínicos e relativos à internação com o tipo de infecção. 

Métodos: estudo seccional em hospital público do interior do Nordeste brasileiro. Foram 

investigados os prontuários médicos dos pacientes internados com estafilococcias ou 

estreptococcias entre 2008 e 2010 (n= 315), obtendo-se a prevalência das referidas 

infecções e a identificação de fatores como idade, sexo, sinais locais e sistêmicos, 

presença de comorbidades, local da infecção, realização de exames, tempo de 

internação e uso de antibióticos. Foram utilizados teste do Qui-quadrado e teste t de 

Student na análise bivariada. Na análise múltipla, foi realizada Regressão de Poisson 

com variância robusta.  

Resultados: Foram 117 prontuários de estafilococcias  e 178 de estreptococcias. A 

classificação do tipo de infecção foi realizada em quase totalidade por critérios 

exclusivamente clínicos. Houve diferença significativa entre os grupos tratamento de 

estreptococcias e estafilococcias em relação a quantidade de antibióticos 

administrados (p=0,001) e número de dias internados (p<0,001), sendo maior no grupo 

com tratamento de estafilococcias. Diabetes (p=0,018) e desidratação (p<0,001) foram 

associadas aos pacientes tratados para estafilococcia. A presença de feridas 

(p<0,001), lesões disseminadas (p<0,001) e odor fétido (p=0,029) foram fatores 

associados aos pacientes tratados para estafilococcia, enquanto a presença de 

erisipela (p<0,001), febre (p=0,049), edema (p=0,001), dor (p<0,001), foram associados 

significativamente aos pacientes tratados para estreptococcia. 

Conclusões: o diagnóstico ocorre prioritariamente por critérios clínicos, o que pode 

contribuir para aumento da resistência dos microrganismos quando realizados 

tratamentos empíricos inadequados. As infecções por Staphylococcus, apesar de 

menos prevalentes, resultam em maior tempo de internação e administração de maior 

número de antibióticos, e em casos de resistência bacteriana pode predispor a 

complicações clínicas.  

Descritores: Staphylococcus; Streptococcus; Registros médicos; Pacientes internados 
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Abstract 

Objective: To assess the prevalence of staphylococci and streptococcal infections, and 

the association of clinical and hospitalization factors to the type of infection.  

Methods: Cross-sectional study in a public hospital in inland northeastern Brazil. 

Medical records of patients admitted with staphylococci or streptococcal infections 

between 2008 and 2010 (n = 315) were investigated to give the prevalence of these 

infections and the identification of factors such as age, sex, local and systemic signs, 

comorbidities, location infection, exams, length of stay and antibiotic use. Chi-square 

and Student t test were used in the bivariate analysis. In multivariate analysis was 

performed Poisson regression with robust variance.  

Results: There were 117 records of staphylococcal infections and 178 of streptococcal. 

The classification of the type of infection was performed in almost all exclusively by 

clinical criteria. There was a significant difference between the treatment groups 

staphylococci and streptococcal infections compared the amount of administered 

antibiotics (p=0.001) and number of days hospitalized (p<0.001), being higher in the 

treatment group than staphylococci. Diabetes (p=0.018) and dehydration (p<0.001) 

were associated with patients treated for staphylococcal infections. The presence of 

wounds (p <0.001), disseminated lesions (p<0.001), and foul odor (p=0.029) were 

associated factors for patients to staphylococcal infections, while the presence of 

erysipelas (p<0.001), fever (p=0.049), edema (p=0.001), pain (p <0.001) were 

significantly associated with patients treated for streptococcal infection.  

Conclusions: The diagnosis is primarily by clinical criteria, which may contribute to the 

increased resistance of microorganisms when performed inadequate empirical 

treatment. Staphylococcal infections, although less prevalent, resulting in longer 

hospitalization and administration of a larger number of antibiotics, and in cases of 

bacterial resistance may predispose to clinical complications. 

Descritores: Staphylococcus; Streptococcus; Medical records; Inpatients 
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INTRODUÇÃO 
 
        As infecções bacterianas na pele e tecidos moles são comumente causadas por 

Staphylococus ou Streptocococcus com destaque para o primeiro microrganismo que 

frequentemente faz parte da microbiota residente.1-5 Pela grande extensão da pele, 

essas bactérias podem estar presentes em diversas partes do corpo, o que contribui 

com a contaminação cruzada decorrentes da internação. Assim, em ambiente 

hospitalar, a condição debilitada dos pacientes pode favorecer a ocorrência de 

bacteremias, infecções sistêmicas, ou permanência de infecções locais por resistência 

dos microrganismos.  

Como exemplos comuns de infecções por Staphylococcus na pele e tecidos 

subjacentes estão os furúnculos, carbúnculos, celulites, abscessos, impetigo, 

piodermites, além da contaminação de feridas. Como agravantes das infecções por 

Staphylococcus estão a síndrome do choque tóxico, bacteremias e sepses, com maior 

preocupação para os casos de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). 

Fatores como internação prolongada, idade do paciente, debilidade imunológica, uso 

de terapia antibiótica  empírica, doenças crônicas severas, problemas vasculares, 

presença de feridas infectadas, entre outros podem estar associados à presença de 

MRSA com potencial invasivo para causar infecções sistêmicas.1-3,6 Um dos aspectos 

relacionados à resistência é o uso inadequado de antibióticos na população, bem como 

uso empírico em ambiente hospitalar, baseado prioritariamente em critérios clínicos.  

Para as infecções na pele causadas por Streptococcus destacam-se a erisipela, 

impetigo e fasceíte necrosante, apesar das mesmas também poderem associar-se aos 

Staphylococcus. Além de infecções na pele e tecidos subjacentes, os Streptococcus 

estão frequentemente relacionados às faringites, causa comum de internação 

principalmente em crianças.7  

Através de revisão sistemática observou-se que nos países em desenvolvimento 

as infecções causadas por Staphylococcus  apresentaram altas frequências quando 

comparadas a outras infecções tanto em pacientes de alto risco (22% - referente aos 

internados em Unidades de Terapia Intensiva e pacientes transplantados),  como os 

admitidos no hospital em áreas de menor risco (32%). Foram verificadas proporções de 

36% nas infecções sanguíneas e 26% nas infecções de sítio cirúrgico.8  Entre os 

países em desenvolvimento, destaca-se o Brasil que possui uma população extrema-
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mente heterogênea, com diferenças regionais e nas condições de acesso aos serviços 

de saúde.  

Dada a grande extensão territorial do país, em muitos locais há ausência de 

informações do perfil de infecções, com limitações na avaliação de fatores associados, 

morbimortalidade e microrganismos mais envolvidos. Assim, há dificuldades em 

conhecer as variabilidades regionais e, portanto, em desenvolver estratégias de ação 

condizentes com a situação de saúde diagnosticada.9 Diante da variabilidade regional, 

os Sistemas de Informação em Saúde podem nortear a identificação do perfil de 

infecções em hospitais brasileiros, mas a confiabilidade e adequação dos dados 

dependem diretamente da alimentação do sistema pela equipe do hospital ao registrar 

a internação hospitalar. No caso do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-

SUS) é possível verificar a quantidade de internações decorrentes de estafilococcias ou 

estreptococcias, mas é imprescindível identificar se a alimentação realizada pelo 

hospital de origem é criteriosa e adequada para diagnóstico e planejamento de ações.    

           Nesse contexto, conhecer o perfil de estafilococcias e estreptococcias em 

regiões interioranas do Brasil, e identificar as limitações cotidianas no registro de 

informações e no processo terapêutico e diagnóstico, pode contribuir com condutas 

mais efetivas e subsidiadas na rotina clínica comum ao ambiente hospitalar.  

    MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Caicó, localizado no interior do Rio 

Grande do Norte (RN), região nordeste do Brasil, a qual se caracteriza por precárias 

condições sociodemográficas.10 A população de estudo vive sob privação social, com 

redimento médio familiar de 2203,38 reais na área urbana (aproximadamente 997 

dólares) e de 1160,05 reais (aproximadamente 525 dólares) na área rural.11 O 

município apresenta área de 1228,583 km2, com mais de 60 mil habitantes11. Neste 

sentido, requer atenção com relação ao desenvolvimento de pesquisas, sendo 

importante a participação da Instituição Universitária na ampliação do conhecimento 

nessa região. Assim, foi realizado um estudo seccional, a partir de pesquisa no banco 

de dados eletrônico e prontuários médicos do Hospital Regional do Seridó, o qual é 

referência para a região, e apresenta uma média anual de internação de 2000 

pacientes.  

Inicialmente, nas bases de dados eletrônicas do Hospital Regional do Seridó, 

foram obtidos os registros dos procedimentos desenvolvidos entre 2008 e 2010, 
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verificando o número de "tratamento de estafilococcias" e “tratamento de 

estreptococcias" e a proporção desses tratamentos diante das infecções bacterianas 

registradas. Após essa primeira fase, foram então localizados os prontuários médicos 

no arquivo no Hospital dos casos de estafilococcias e estreptococcias registrados e 

previamente identificados no sistema de informação local, com intuito de obter 

informações mais detalhadas desses casos (idade, local da infecção, antibiótico 

utilizado e requisição de exame microbiológico).   

O estudo utilizou como variável dependente o tipo de infecção (estafilococcia ou 

estreptococcia) nos anos de 2008 a 2010. Como possíveis fatores associados a cada 

infecção, investigaram-se as variáveis: idade, sexo, sinais e sintomas locais e 

sistêmicos, presença de diabetes, problemas cardiovasculares, local da infecção,  

realização de exames laboratoriais e microbiológicos,  tempo de internação, tipo e 

quantidade de antibiótico utilizado. 

Realizou-se análise descritiva das variáveis dependente e independentes 

nominais através da apresentação de frequências absolutas e percentuais. As variáveis 

independentes quantitativas (idade, tempo de internação e quantidade de antibióticos 

utilizada) foram apresentadas através de média, mediana, desvio padrão, quartil 25 e 

quartil 75, de acordo com o tipo de infecção (estreptococcia e estafilococcia). A 

associação entre as variáveis independentes categóricas e a dependente foram obtidas 

através do teste do Qui-quadrado ou Exato de Fisher. Em contrapartida, para analisar 

se existia diferença estatística entre os tipos de infecção (estreptococcia ou 

estafilococcia) em relação à idade, dias de internação e quantidade de antibióticos foi 

realizado o teste t de Student. Na análise múltipla, foi realizada Regressão de Poisson 

com variância robusta. Em todos os testes, foi considerado um nível de significância de 

5%, sendo utilizado o programa Stata 10.0.  

 

RESULTADOS 

No sistema de informação do hospital, havia 124 prontuários cadastrados 

referentes ao tratamento de estafilococcias (n=32 em 2008; n=44 em 2009 e n=48 em 

2010), 191 ao tratamento de estreptococcias (n=46 em 2008; n=61 em 2009 e n=84 em 

2010) e 33 de registros de "tratamento de outras doenças bacterianas" (n=3 em 2008; 

n=6 em 2009 e n=24 em 2010). Não foi considerado para esse estudo os registros de 

"tratamento de doenças infecciosas e intestinais", tendo em vista a associação com 
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maior diversidade de agentes causadores. Assim, verifica-se que no sistema de 

informação do Hospital, entre as infecções bacterianas, o tratamento de estafilococcias 

representou entre os anos de 2008-2010 em média 30,8%, o tratamento de 

estreptococias 53,8% e outras doenças bacterianas 15,4%. A partir dos registros, foram 

procurados apenas os prontuários referentes ao tratamento de estreptococcias e 

estafilococcias por serem o desfecho do estudo. Entretanto, não foram localizados 7 

prontuários referentes ao tratamento de estafilococcias (4 em 2009 e 3 em 2010) e 13 

relativos ao tratamento de estreptococcias (2 em 2008; 4 em 2009; e 7 em 2010). 

Diante disso, o estudo foi desenvolvido com 117 prontuários de tratamento de 

estafilococcias  e 178 de tratamento de estreptococcias.  

A partir dos prontuários, obteve-se a estatística descritiva das variáveis 

quantitativas idade, dias de internação e número de antibióticos em relação ao tipo de 

infecção, a qual pode ser verificada na tabela 1. Houve diferença significativa entre os 

grupos tratamento de estreptococcias e estafilococcias em relação a quantidade de 

antibióticos administrados (p=0,001) e número de dias internados (p<0,001), sendo o 

número de antibióticos e tempo de internação maior no grupo com tratamento de 

estafilococcias. Quanto a idade, não houve diferença significativa entre os grupos 

(p=0,645). 

A maioria dos prontuários (n=97; 32,9%) apresentava em hipótese diagnóstica 

uma caracterização mais geral como estafilococcia ou estreptococcia, mas em alguns 

prontuários existia informações como: ferimento infectado (n=25;8,5%); infecção pós-

histerectomia ou infecção pós-cirúrgica (n=12; 4,1%); amigdalite/faringite (n=82;27,8%); 

erisipela (n=66; 22,4%); pé diabético (n=10; 3,4%); e outros com apenas 1 registro 

cada (encefalite; fasceíte necrosante e hemorragia). Os casos de faringite eram 

pertencentes aos prontuários de tratamento de estreptococcias. Uma grande limitação 

dos dados do hospital é a classificação do tipo de infecção em estreptococcia ou 

estafilococcia ter sido realizada em quase totalidade dos prontuários por critérios 

exclusivamente clínicos (94% para estafilococcias e 96% para estreptococcias). Em 

alguns casos foram utilizados exames laboratoriais ou microbiológicos para 

identificação bacteriana (7 para estafilococcias e 6 para estreptococcias). Entre os 

exames laboratoriais predominou a investigação da antiestreptolisina O para 

confirmação das estreptococcias.   
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Entre as partes do corpo, a pele foi a mais atingida nos casos de 

estafilocococcias (n=108, 92,31%) e estreptococcias (n=90; 50,56%). Além das 

infecções na pele, foram citadas infecções sistêmicas, pós-cirúrgicas e de orofaringe, 

sendo este último caso citado apenas nas infecções por estreptococos. Vale ressaltar 

que em 62 (75,2%) dos 82 casos de infecção de orofaringe havia presença de pus.  

As infecções sistêmicas, pós-cirúrgicas e de orofaringe foram classificadas 

como "outros locais", sendo 9 (7,69%) para os casos de estafilococcias e 88 (49,44%) 

para estreptococcias. A distribuição dentro de cada uma das partes do corpo (pele e 

outros locais) pode ser verificada através da tabela 2. 

Através da tabela 3, é possível observar características gerais do paciente no 

momento da internação, sendo a presença de diabetes e desidratação associadas 

significativamente aos pacientes tratados para estafilococcia.  Na tabela 4 foram 

analisados os fatores clínicos relacionados às estafilococcias conforme frequência 

apresentada nos prontuários do estudo, e na tabela 5 os aspectos relativos às 

estreptococcias, sendo possível observar que a presença de feridas/úlceras ou pé 

diabético, presença de necrose, lesões disseminadas e odor fétido foram associados 

significativamente aos pacientes tratados para estafilococcia, enquanto a presença de 

erisipela, febre, eritema, edema, dor, mialgia/artralgia e fadiga/prostração foram 

associados significativamente aos pacientes tratados para estreptococcia. 

 

DISCUSSÃO 
O tratamento empírico de infecções bacterianas é uma rotina de alguns hospitais, 

principalmente nos localizados distantes dos grandes centros. Diante dessa realidade, 

os exames microbiológicos são requeridos apenas em casos mais graves para 

confirmação diagnóstica e direcionamento do tratamento. Prevalece sobremaneira o 

diagnóstico clínico baseado nos sinais locais e sistêmicos apresentados pelo paciente. 

Nesse sentido, é salutar analisar se os critérios clínicos utilizados pela equipe de saúde 

para conduzir um tratamento de infecções bacterianas condizem com os protocolos 

clínicos descritos na literatura, bem como verificar fatores clínicos e do paciente 

associados ao tratamento de escolha pelo profissional.   

     Diante disso, Asgeirsson et al.(2011)12 verificaram que o tratamento empírico de 

bacteremias foi efetivo em apenas 41,8% dos casos. O hemograma foi utilizado como 

referência para detecção de infecção bacteriana e utilização de antibiótico, sendo o 
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tratamento iniciado um dia ou dois após cultura sanguínea, corroborando assim o 

nosso estudo em que tal exame foi o predominante como complementar diagnóstico e 

norteador para antibioticoterapia. No entanto, a adequação do tratamento empírico das 

bacteremias por S. aureus sensíveis à meticilina é maior que para MRSA12, o que 

aponta a falta de integração entre a situação epidemiológica e a prática de prescrição 

médica. Vale ressaltar ainda que o tratamento apropriado correlaciona-se com menor 

taxa de recidiva e menor mortalidade.12
 

         Apesar das ressalvas quanto ao tratamento empírico, é a realidade apresentada 

no interior brasileiro. O ponto de maior fragilidade do estudo é que os casos foram 

registrados como estafilococcias ou estreptococcias, mas sem identificação 

microbiológica. Assim, as infecções podem ser causadas por outras bactérias e não por 

Staphylococcus ou Streptococcus, o que limita sobremaneira as associações 

realizadas no estudo. No entanto, é salutar expor o que é considerado na rotina 

hospitalar como critério para diagnóstico clínico de estafilococcia ou estreptococcia. É 

uma realidade identificada e que necessita ser exposta e discutida. A classificação 

como “tratamento de estafilococcias” e “tratamento de estreptococcias” consta como 

procedimento hospitalar disponível no Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

(SIH-SUS/DATASUS), o que alerta a limitação na análise desse procedimento, uma 

vez que sua alimentação no sistema por outros municípios também pode ser realizada 

sem critérios microbiológicos. O cuidado na alimentação do SIH-SUS se deve a sua 

importância em termos de saúde uma vez que, entre outros fatores,  dispõe de 

informações sobre os procedimentos mais comuns nas diferentes regiões e estados 

brasileiros, indica as causas mais comuns de internação e permite verificar os recursos 

destinados a cada hospital integrante da ampla rede do SUS.13(TARGINO). 

        O diagnóstico de uma realidade a partir do Sistema de Informação em Saúde 

esbarra nas limitações inerentes a esse sistema, com destaque para o mau 

preenchimento das fontes de registro hospitalar que apresentam dados ignorados ou 

sem preenchimento 13. Diante disso, existe análise de dados com base muitas vezes 

em informações imprecisas e inexatas 13. No caso da nossa pesquisa, muitos casos 

podem ter sido identificados erroneamente como  estafilococcias ou estreptococcias, 

transparecendo a limitação em avaliar tal procedimento no SIH-SUS.  

Essa prática hospitalar pode interferir nos custos do tratamento em saúde pública. 

Se houver um diagnóstico inadequado e consequentemente tratamento direcionado 
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para agente causador incorreto pode não somente prolongar tempo de internação 

como favorecer seleção de linhagens resistentes de bactérias como Pseudomonas, 

Enterobacter, Staphylococcus e Streptococcus. Outro aspecto a ser discutido é  a 

importância de se preencher adequadamente os prontuários médicos para evitar 

análise inadequada quanto ao planejamento em saúde. Os dados que constam nos 

prontuários representam informações básicas sobre as quais repousa o conhecimento 

da realidade sanitária e que subsidia a organização dos serviços de saúde.14 

(Mendonça 1990) Nesse contexto. são considerados obstáculos para o 

desenvolvimento e a pesquisa em Saúde Coletiva: a ineficiência dos sistemas de 

informação no registros de dados nosológicos e limitação na classificação das doenças 

que interferem no processo saúde-doença.14 

Apesar das limitações apresentadas, os Sistemas de informação e análise de 

prontuários médicos são comumente utilizados em pesquisa científica para diagnosticar 

uma realidade da assistência em saúde e, consequentemente, nortear planejamento e 

ações que favoreçam a melhoria do serviço prestado. Diante disso, verificou-se que a 

média de dias de internação na nossa pesquisa foi quase o dobro para os casos 

diagnosticados como estafilococcias comparado às estreptococcias. A literatura aponta 

uma média de internação de 3 a 4 dias quando decorrente de infecções de pele.15 As 

estafilococcias que foram mais prevalentes na pele e tecidos moles, corroborando 

dados da literatura,1,5,16 apresentaram em nosso estudo associação significativa com 

tempo de internação mais prolongado, sendo em média o dobro do relatado na 

literatura.15  

Esse resultado é preocupante, uma vez que o longo período de internação 

hospitalar é considerado fator de risco para presença de MRSA.16 Esse aspecto pode 

ser agravado pela realidade de alguns municípios do interior brasileiro em que se 

realizam poucos antibibiogramas e inviabilizam uma terapêutica adequada ao perfil 

bacteriano da região.  Assim, o tratamento prolongado, resultante em muitos momentos 

de linhagens resistentes de S. aureus, aumentam os custos em saúde,16 o que aponta 

para maior atenção no processo de prevenção, diagnóstico e tratamento dessas 

infecções.  

         No que concerne ao uso de antibióticos, em nosso estudo houve associação das 

estafilococcias com maior quantidade de antibióticos, o que indica maior debilidade do 

paciente e complexidade do tratamento. No entanto, o uso de antibiótico na maioria dos 
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casos foi realizada de forma empírica, o que, se realizado inadequadamente, pode 

levar ao surgimento de linhagens bacterianas resistentes. Ainda são comuns as 

prescrições antimicrobianas sem identificação laboratorial, favorecendo aquisição não 

apenas de MRSA hospitalar, mas também na comunidade (CA-MRSA), sendo prescrito 

aos pacientes em média 2,5 antibióticos no ano anterior ao desenvolvimento de 

infecções por CA-MRSA.17  

      Outro aspecto que favorece o uso inadequado de antibióticos é a alta demanda de 

pacientes, que pode levar ao diagnóstico inadequado, além de serem referidas as 

prescrições prévias ao tratamento hospitalar e os preços elevados dos antibióticos 

como fatores que inviabilizam efetividade do tratamento e podem favorecer linhagens 

resistentes.18 

Nesse sentido, a instauração de tratamento empírico requer uma maior atenção 

das características clínicas1 e epidemiológicas para minimizar problemas na evolução 

terapêutica do paciente e no controle de infecções no âmbito hospitalar. Ainda é 

comum a escassez de informações terapêuticas adequadas e atualizada entre os 

profissionais de saúde, o que aponta a necessidade de educação permanente, 

disseminação de informações sobre antibioticoterapia e adoção de condutas 

embasadas em protocolos vigentes.18 No entanto, a suscetibilidade antimicrobiana 

varia bastante nos países e regiões, devendo a equipe de saúde basear seu 

tratamento empírico em padrões de resistência da sua localidade,3,5 com realização de 

antibiogramas para identificar o perfil bacteriano associado as diferentes infecções 

locais e sistêmicas recorrentes no ambiente hospitalar. 

        Apesar disso, a terapia empírica ainda é utilizada, principalmente em localidades 

menores, muitas vezes sem base em aspectos epidemiológicos e microbiológicos do 

setor saúde da região. Existem alguns subsídios na literatura para o uso empírico nos 

casos mais simples de lesões de pele e mucosa (casos típicos de erisipela e celulite 

por exemplo), uma vez que o crescimento bacteriano é baixo em culturas sanguíneas e 

em amostras obtidas da pele, sendo difícil o isolamento mesmo a partir de aspiração ou 

biópsia da pele 3,5. As aspirações e biópsias da pele nos casos típicos são 

consideradas desnecessárias por alguns autores, pois a terapia deve ser direcionada 

aos Streptococcus e Staphylococcus.3,5  No entanto, nos pacientes com diabetes, 

neoplasias, imunossupressão, neutropenia ou fatores locais incomuns, a cultura 

microbiana se torna essencial,3 dada a debilidade do paciente, maior possibilidade 
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resistência bacteriana, e portanto necessidade de uma terapêutica mais específica para 

garantir que a infecção seja debelada.   

Apesar de ser recomendado realizar antibiograma no tratamento de infecção de 

pacientes com diabetes e outros comprometimentos sistêmicos, essa prática foi pouco 

evidente no nosso estudo. A presença de diabetes e desidratação foram fatores do 

paciente associados significativamente ao tratamento de estafilococcias, o que podem 

predispor o paciente a presença de linhagens resistentes de Staphylococcus.  O 

diabetes pode ter sido associado significativamente aos casos de estafilococcias pela 

sua relação estreita com úlceras de pressão, pé diabético e evolução das feridas3, as 

quais também foram associadas às estafilococcias. Além disso, a literatura também 

aponta a presença de diabetes nos pacientes com MRSA6, como fator de risco para 

ocorrência de celulites não supurativas19 e como fator de risco para desenvolvimento 

de sepse.24 O risco de bacteremia em decorrência de Staphylococcus e Streptococcus 

hemolíticos é duas a três vezes maior em pacientes diabéticos, e frequentemente são 

originadas de feridas infectadas.20
 

 Um outro problema detectado é que estudos demonstram  associação entre 

bacilos Gram-negativos e pé-diabéticos,21,22,23 o que pode ser um indicativo que o 

diagnóstico realizado em alguns prontuários do nosso estudo foi direcionado para o 

grupo bacteriano incorreto. Isso porque, pé diabético e úlceras de pressão foram lesões 

associadas cilinciamente em nosso estudo aos casos de estafilococcias. Apesar de 

também existirem relatos na literatura da associação de feridas e úlceras de pressão 

com presença de S. aureus1, a possibilidade de haver bactérias Gram-negativas como 

agentes causadores, principalmente em pacientes diabéticos, chama atenção para 

necessidade de melhor investigação antes de diagnosticar e nortear a conduta 

terapêutica. Outros sinais clínicos que reforçam a possibilidade de haver bacilos Gram-

negativos como agentes causadores são necrose e odor fétido que se associam mais 

frequentemente a esse grupo bacteriano24. No entanto, nos prontuários investigados 

em nosso estudo esses sinais foram associados aos casos de estafilococcias.  

Diante disso, a associação de diabetes, pé diabético, necrose e odor fétido com 

estafilococcias pode ser inadequada, uma vez que o diagnóstico e tratamento referidos 

em parte dos prontuários deveriam ser direcionados às bactérias Gram-negativas. Isso 

pode contribuir para um pior prognóstico e explicar em parte o maior tempo de 

internação para os casos tratados como estafilococcias.  
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Apesar da possibilidade de existirem bacilos Gram-negativos, ainda é forte a 

relação de feridas com Staphylococcus, principalmente MRSA. Conforme dados de 

revisão sistemática, as feridas são consideradas sítios que aumentam em 17% a 

chance de encontrar MRSA.25 Nesse contexto, conhecer a epidemiologia dos 

patógenos bacterianos associada às feridas infectadas é preponderante na formulação 

de políticas públicas voltadas ao controle de infecções.26 

A erisipela é encontrada em maior proporção nos membros superiores, mas pode 

ocorrer na  face e membros inferiores.2,5 Picadas de inseto, úlceras de pressão e 

dermatites prévias podem funcionar como porta de entrada para os estreptococos 

hemolíticos do grupo A e desenvolvimento da erisipela. Além da associação com 

traumas locais e erosões prévias, a maioria dos pacientes apresenta diabetes e/ou 

enfermidade vascular periférica.2 No nosso estudo, a erisipela foi associada às 

estreptococcias, mas não à presença de diabetes e problemas circulatórios.  

Reforçando a limitação na discussão dos dados apresentados, verificou-se que a 

presença de pus na pele foi mais frequentemente diagnosticada como estafilococcias. 

Esses dados corroboram a literatura que apontam a presença de secreção associada a 

lesões de pele com Staphylococcus,1,27  sendo os casos de celulite não supurativa 

raramente associada a MRSA.19 No entanto, os Streptococcus, principalmente do 

grupo A, também podem relacionar-se a presença de pus em lesões de pele, seja de 

forma isolada ou associados aos Staphylococcus.15,27,28  

Quanto à localização, os membros inferiores foram as regiões da pele mais 

atingidas tanto no caso de estreptococcia como estafilococcia.Devido a ausência de 

exame laboratorial, é possível que alguns casos tenham sido diagnosticados 

equivocadamente por parte dos profissionais de saúde do nosso estudo.Clinicamente, 

a erisipela se caracteriza inicialmente por uma placa edemaciada dolorosa, 

eritematosa, borda claramente diferenciada da pele, podendo ocasionalmente 

apresentar vesículas ou bolhas, requerendo nesses casos maior tempo de internação.2 

Vale salientar que nosso estudo foi desenvolvido em uma cidade com alta 

temperatura média anual, e numa região de privação social. Nesse sentido, as 

dificuldades econômicas, deficiências no sistema de saúde, diagnóstico inadequado, 

vulnerabilidade para mudanças climáticas e localização geográfica são apontados 

como fatores que influenciam na saúde, e podem interferir na presença de linhagens 

bacterianas resistentes.18 A privação social e econômica da população do estudo em 
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questão pode favorecer um uso inadequado de antibióticos em ambiente domiciliar, ou 

interferir no tratamento hospitalar quando o paciente não tem possibilidades de 

comprar alguns medicamentos prescritos ou produtos de higiene para tratamento local 

de feridas. Além disso, a alta temperatura pode favorecer as infecções de pele em 

geral,18 sendo esta uma condição ambiental do município estudado (temperatura média 

em 2012 de 30ºC, com máxima de 37,5ºC e mínima de 24,3ºC).29  

          Apesar da faringite ser comum em crianças, em nosso estudo grande parte dos 

casos de faringite estreptocócica referia-se aos adolescentes e adultos, sendo na 

maioria dos casos acompahada de dor, edema e febre. De acordo com revisão 

sistemática,7 os sinais e sintomas como dor de cabeça, dor abdominal, faringe 

eritematosa e disfagia foram bem heterogêneos entre os estudos, enquanto foram 

coincidentes entre os estudos  aumento tonsilar, linfadenopatia e ausência de coriza. 

Além disso, na revisão sistemática verificou-se que há aumento na possibilidade de 

faringite estreptocócica em mais de 50% quando estão presentes sintomas como 

petéquias palatais, exsudato faríngeo, vômito e aumento dos nódulos cervicais. No 

entanto, em nosso estudo a associação signficativa com estreptococcia ocorreu apenas 

para edema, dor e febre, sendo esses sinais e sintomas em sua maioria relativos aos 

casos de faringite.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

    No Hospital onde foi realizada a pesquisa, o diagnóstico das infecções ocorre 

com base prioritariamente em características clínicas, e o tratamento das infecções 

realiza-se de forma empírica, o que pode contribuir com aumento da resistência dos 

microrganismos envolvidos. Além disso, a ausência de critérios microbiológicos para 

classificação diagnóstica limita sobremaneira as associações identificadas no estudo e 

expõe a fragilidade em se trabalhar com prontuários e Sistema de Informação em Saúde 

no Brasil, principalmente no que concerne às infecções bacterianas.  Nesse sentido, são 

necessários estudos que investiguem se essa é uma realidade dos hospitais afastados 

das capitais ou grandes centros, e assim investir em ações que estimulem a 

identificação bacteriana por critérios microbiológicos, bem como monitorar a assistência 

em saúde prestada em hospitais de referência.  

As infecções por Streptococcus são atribuídas principalmente aos quadros 

clínicos de faringites e erisipela, sendo verificada associação de sinais inflamatórios, 
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presença de febre e dor ao tratamento de estreptococcias. Já os Staphylococcus 

requerem uma atenção especial pois o maior tempo de internação e presença de 

desidratação foram fatores associados às essas infecções, assim como a presença de 

ferimento, de lesões disseminadas e de odor fétido. Nesse contexto, as infecções por 

Staphylococcus, apesar de menos prevalentes, resultam em maior permanência em 

ambiente hospitalar, e em casos de resistência bacteriana ou ausência de terapêutica 

apropriada, pode predispor a complicações clínicas, tais como persistência ou 

disseminação de ferimentos infectados e desenvolvimeto de infecções sistêmicas. 
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Tabela 1. Média, desvio padrão, mediana, quartil 25 e quartil 75 das variáveis 
independentes quantitativas, segundo o tipo de infecção. Caicó-RN, 2014. 

Tipo de 
infecção  

Variáveis 
independentes 
quantitativas  Média 

Desvio 
Padrão Quartil 25 Mediana Quartil 75 

Estafilococcias 

Idade 50,74 21,191 34,5 47 71 

Dias de Internação 6,36 6,682 3 4 6,5 

Nº de antibióticos 2,21 1,016 1 2 3 

Estreptococcias 

Idade 49,55 21,969 29,75 46,5 69,25 

Dias de Internação 3,97 2,625 3 3 4 

Nº de antibióticos 1,85 0,905 1 2 2 

 
 
 
Tabela 2. Distribuição das infecções de acordo com as partes do corpo atingidas. 
Caicó-RN, 2014.  

Partes do corpo Estafilococcias Estreptococcias 

Pele n % n % 

tórax/costas/cervical 14 12,96 5 5,56 

membros inferiores 62 57,41 74 82,22 

membros superiores 11 10,19 4 4,44 
região 
perianal/glútea/lombar/sacral/pélvica 14 12,96 3 3,33 

Face 7 6,48 4 4,44 

Total  108 100,00 90 100,00 

Outros locais n % n % 

Infecção pós-cirúrgica/pós-histerectomia 4 44,44 3 3,41 

infecção sistêmica 5 55,56 3 3,41 

orofaringe/amígdalas 0 0,00 82 93,18 

Total  9 100,00 88 100,00 
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Tabela 3. Associação entre as variáveis independentes relativas às características gerais do 

paciente e o tipo de infecção. Caicó-RN, 2014.  

Variáveis independentes 
categóricas - 

características gerais 
paciente 

Tratamento de 
infecções 

diagnosticadas 
como 

Staphylococcus 
sp. 

Tratamento de 
infecções 

diagnosticadas 
como 

Streptococcus 
sp. 

p RP IC 95% p RPaj IC 95% n (%) n (%) 

Sexo 
Feminino 63 (42,3) 86 (57,7) 

0,418 1,143 0,861-1,518 0,860 1,018 0,758-1,367 
Masculino 54 (37,0) 92 (63,0) 

Idade 

0-38 anos 38(38,4) 61(61,6) 

0,786 

1 - - - - 

39-61 anos 40(42,6) 54(57,4) 1,109 0,786-1,563 0,746 1,041 0,729-1,487 

61-101 anos 39(38,2) 178(60,3) 0,996 0,701-1,416 0,581 0,909 0,628- 1,314 

Desidratação 
Ausente 80(33,5) 159(66,5) 

<0,001 1,974 1,522-2,559 <0,001 1,946 1,496-2,532 
Presente 37(66,1) 19(33,9) 

Diabetes 
Ausente 87 (36,3) 153 (63,8) 

0,019 1,505 1,121-2,020 0,018 1,514 1,095-2,094 
Presente 30 (54,5) 25 (45,5) 

Dist. 
Circulat. 

Ausente 86 (38,7) 136 (61,3) 
0,670 1,096 0,800-1,502 0,951 0,999 0,710-1,409 

Presente 31 (42,5) 42 (57,5) 

Ajuste do modelo (χ
2
): p= 0,613 

 

 

Tabela 4. Associação entre as variáveis independentes relacionadas clinicamente às 

estafilococcias e o tipo de infecção. Caicó-RN, 2014. 

Variáveis independentes 
categóricas - fatores clínicos 

relacionados à estafilococcias 

Tratamento de 
infecções 

diagnosticadas 
como 

Staphylococcus 
sp. 

Tratamento de 
infecções 

diagnosticadas 
como 

Streptococcus 
sp. 

p RP IC 95% p RPaj IC 95% n (%) n (%) 

 Ferida/úlcera de 
pressão/queimadura/
pé diabético 

Ausente 49 (25,1) 146 (74,9) 
<0,001 2,706 

2,050-
3,572 

<0,001 2,570 1,908-3,462 
Presente 68 (68,0) 32 (32,0) 

Odor fétido 
Ausente 94 (35,6) 170 (64,4) 

<0,001 2,084 
1,601-
2,713 

0,029 1,443 1,038-2,006 
Presente 23 (74,2) 8 (25,8) 

Lesões 
disseminadas 

Ausente 108 (38,0) 176 (62,0) 
0,008 2,152 

1,569-
2,950 

<0,001 2,799 1,898-4,127 
Presente 9 (81,8) 2 (18,2) 

Necrose 
Ausente 97 (36,6) 168 (63,4) 

0,003 1,821 
1,351-
2,455 

0,646 1,090 0,754-1,577 
Presente 20 (66,7) 10 (33,3) 

Ajuste do modelo (χ2): p= 0,595 
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Tabela 5. Associação entre as variáveis independentes relacionadas clinicamente às 

estreptococcias e o tipo de infecção. Caicó-RN, 2014. 

Variáveis independentes 
categóricas - fatores 

clínicos relacionados à 
estreptococcias 

Tratamento de 
infecções 

diagnosticadas 
como 

Streptococcus 
sp. 

Tratamento de 
infecções 

diagnosticadas 
como 

Staphylococcus 
sp. 

p RP IC 95% p RPaj IC 95% n (%) n (%) 

Erisipela 
Ausente 118 (51,5) 111 (48,5) 

<0,001 1,764 1,523-2,044 <0,001 1,604 1,234-2,086 
Presente 60 (90,9) 6 (9,1) 

Pus/secreção 
sanguinolenta/ 
abscesso/ 
celulite 

Ausente 96 (56,8) 73 (43,2) 
0,188 1,146 0,953-1,377 0,477 1,113 0,921-1,346 

Presente 
82 (65,1) 44 (34,0) 

Edema 
Ausente 43 (30,9) 96 (69,1) 

<0,001 2,797 2,165-3,615 0,001 1,519 1,133-2,036 
Presente 135 (86,5) 21 (13,4) 

Dor/prurido/ 
queimação 

Ausente 31 (26,7) 85 (73,3) 
<0,001 3,073 2,255-4,188 <0,001 1,925 1,384-2,679 

Presente 147 (82,1) 32 (17,9) 

Eritema 
Ausente 134 (55,1) 109 (44,9) 

<0,001 1,534 1,304-1,805 0,962 0,969 0,769-1,222 
Presente 44 (84,6) 8 (15,4) 

Febre 
Ausente 56 (39,7) 85 (60,3) 

<0,001 1,995 1,602-2,484 0,049 1,306 1,069-1,595 
Presente 122 (79,2) 32 (20,8) 

Prostração/ 
Mialgia/artralgia 

Ausente 153(58,0) 111(42,0) 
0,025 1,392 1,138-1,701 0,793 1,057 0,865-1,292 

Presente 25(80,6) 6(19,4) 

Cefaléia 
Ausente 145 (57,5) 107 (42,5) 

0,027 1,334 1,096-1,623 0,358 1,095 0,900-1,333 
Presente 33 (76,7) 10 (23,3) 

Ajuste do modelo (χ
2
): p= 0,380 
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6.COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

O anteprojeto inical da pesquisa previa a identificação não somente de infecções 

por Staphylococcus em feridas, mas também em infecções secundárias decorrentes da 

internação, como infecção sistêmica e septicemia por Staphylococcus. No entanto, 

durante realização do estudo piloto, verificou-se ser inviável operacionalizar essa 

investigação por dificuldades encontradas na rotina de atendimento do Hospital 

Regional do Seridó. Além disso, no desenvolvimento do projeto inicial contaríamos com 

enfermeiro do próprio hospital para realizar a coleta sanguínea para verificação de 

bacteremias e essa amostra seria utilizada para identificação do S. aureus da pesquisa. 

No entanto, durante o estudo piloto não encontramos apoio adequado quanto a esse 

aspecto. Nesse sentido, a pesquisa foi readequada apresentando como objetivo 

identificar a prevalência de Staphylococcus em feridas dos pacientes internados, sendo 

a presença de ferida o principal critério de inclusão dos pacientes no estudo.  

Outro problema enfrentado foi o limitado suporte laboratorial, durante o período 

de realização da pesquisa, para realização de caracterização molecular das linhagens 

de MRSA. Apesar de ser uma etapa de desenvolvimento corrente no laboratório de 

Microbiologia da UFRN, durante a utilização das amostras do nosso estudo, houve uma 

sequência de problemas que inviabilizou a realização dessa etapa. Primeiramente, 

houve problemas na fonte de energia do equipamento utilizado para realização do 

PFGE. Quando solucionada essa questão, faltaram enzimas para desenvolvimento da 

caracterização molecular dos MRSA da pesquisa. Assim, a partir de orçamentos 

próprios do pesquisador, foi providenciada a compra das enzimas necessárias para 

realização dessa etapa. Entretanto, as enzimas não constavam em estoque no 

momento da compra, o que atrasou a realização do procedimento. Quando a 

caracterização molecular com as amostras da pesquisa foi realizada, verificou-se que a 

enzima de restrição utilizada apresentou problemas, inviabilizando mais uma vez o 

cumprimento dessa etapa. Em decorrência da escassez do tempo, e a impossibilidade 

de se realizar caracterização molecular, esse objetivo, constante inicialmente na 

pesquisa, foi removido do texto final da tese. No entanto, pretende-se, assim que 

houver condições técnicas e estruturais, dar continuidade à pesquisa e complementar 

os resultados obtidos.   
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Apesar dos problemas descritos acima, a pesquisa atingiu seu principais 

objetivos e foi desenvolvida sob rigor técnico e metodológico para viabilizar um trabalho 

de qualidade. Quanto ao mérito da pesquisa, destaca-se o seu desenvolvimento no 

interior do Nordeste brasileiro, em geral carente de estudos, principalmente em se 

tratando daqueles que necessitam de suporte laboratorial e de infraestrutura mais 

complexa. Para fins científicos e mais gerais, a nossa pesquisa contemplou uma 

investigação na área de infecções bacterianas por Staphylococcus, até então pouco 

expressiva na região interiorana do país. Por outro lado, a pesquisa contribuiu para fins 

locais, ampliando conhecimento sobre perfil e fatores associados às infecções por 

Staphylococcus em feridas em Hospital de referência para o Seridó Ocidental, 

responsável pelo atendimento de mais de 14 municípios do interior do estado do Rio 

Grande do Norte.  Também se fortaleceu a relação entre instituição universitária e 

assistência hospitalar em saúde da região, o que permite que as pesquisas científicas 

continuem a se desenvolver com intuito de trazer benefícios para a equipe de saúde, 

gestores e pacientes. 

Vale salientar que o crescimento acadêmico, intelectual e científico da 

pesquisadora foi bastante expressivo, contribuindo para essa evolução fatores como:  

contato com pacientes internados em situação de extrema vulnerabilidade; dificuldades 

enfrentadas para desenvolvimento das etapas laboratoriais inerentes à realidade de um 

município do interior do estado; vivência diária com fragilidades no processo de 

atenção em saúde, em nível de alta complexidade, e o esforço da equipe de saúde em 

suprir as deficiências constantes encontradas nesse sistema, inclusive em presenciar 

com certa frequência falta de medicamentos e de insumos básicos como gaze e luva. 

Houve ainda participação efetiva de alunos de graduação no projeto de pesquisa do 

doutorado, fortalecendo o meu papel também como orientadora de iniciação científica 

durante esse processo de formação. Além disso, houve um crescimento considerável 

na área de análise dos dados, uma vez que foi permitido durante o doutorado o 

desenvolvimento de habilidades em Bioestatística, com ênfase na análise inferencial. 

Todos esses aspectos contribuirão para um melhor desenvolvimento da atividade 

docente, principalmente na orientação de projetos de iniciação científica e possível 

inserção em cursos de mestrado. Vale ressaltar que há interesse em continuar a 

desenvolver estudos na área de Microbiologia, Epidemiologia e Saúde Coletiva em 

Caicó e Região do Seridó para fortalecer o conhecimento nessa região tão carente de 
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pesquisas científicas.   

Apesar das dificuldades, inerentes a qualquer pesquisa, as principais metas do 

doutorado foram atingidas, inclusive a publicação de artigo em revista científica com 

alto fator de impacto. Os resultados obtidos correspondem aos objetivos propostos no 

trabalho, e trazem benefícios tanto para comunidade científica como para o local de 

realização da pesquisa, com ênfase na instituição de ensino (UERN) e serviço de 

saúde da região. Além disso, foi evidente a evolução como pesquisadora e no 

conhecimento multidisciplinar dada a característica abrangente do programa de Pós-

graduação em Ciências da Saúde. O tipo de pesquisa também permitiu aliar ampliação 

dos conhecimentos básicos em saúde, especialmente em Microbiologia,  aos 

conhecimentos de Epidemiologia e Saúde Coletiva. 

Durante o doutorado, houve inserção da pesquisadora no Grupo de Estudos 

Interdisciplinares em Clínicas Odontológicas (UERN); participação em grupo de 

discussão em Estatística criado pelo orientador professor Kenio (UFRN); orientação e 

coorientação de projetos de iniciação científica (PIBIC-UERN); orientação de Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC), fruto do projeto PIBIC; participação em bancas de TCC 

na UFRN; e como avaliadora de trabalhos no III Seminário de Envelhecimento Humano 

e Saúde e I Encontro de Maturidade Ativa, cuja organização do evento foi realizada 

pelo meu orientador. Há ainda boas perspectivas de inserção da pesquisadora em 

programas de Mestrado da UERN. Ressalta-se que com o trabalho visa-se 

fortalecimento da parceria Universidade e serviços de saúde de Caicó, com 

perspectivas de ampliação para região do Seridó.     

Durante o desenvolvimento do doutorado houve participação em congressos 

nacionais e internacionais na área da pesquisa e em áreas correlatas, bem como 

publicação de trabalhos com a temática em anais de revista própria da instituição de 

ensino do pesquisador, com participação ativa de graduandos bolsistas de iniciação 

científica e alunos voluntários.  

Diante do exposto, evidencia-se que, apesar das dificuldades e limitações 

apresentadas no decorrer da caminhada, o trabalho foi finalizado com um saldo 

bastante positivo. Há uma sensação de dever cumprido e um compromisso de manter 

o desenvolvimento de pesquisas que tragam benefícios para Universidade, 

comunidade científica e principalmente população participante do estudo. Visa-se 

envolvimento cada vez maior de alunos de iniciação científica, desenvovimento de 
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parcerias com as instituições de saúde e inserção em grupos de pesquisa mais 

voltados para a temática da pesquisa.  
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ABSTRACT 
 
Staphylococcus infections have been increasingly evident in recent decades, this 
being relevant in human infections, especially in hospitals. Staphylococcus, 
especially S. aureus and methicillin-resistant S. aureus (MRSA), stand out as 
colonizers of infected wounds, which are potential sources of cross-
contamination in hospitals. Thus, the objective was to determine the prevalence 
of Staphylococcus spp. isolated from wounds in hospitalized patients, assess the 
association of sociodemographic factors relating to injury and hospitalization with 
the presence of S. aureus and characterize the presence of patients with MRSA 
wound infection and colonization in the nasal mucosa. Objective of the research 
was also identified from medical records, the prevalence of streptococcal 
diseases and estafilococcal diseases checking association of clinical factors and 
hospitalization related to the type of infection. The study was divided into two 
stages. First, the medical records of patients admitted with estafilococcal or 
streptococcal infections between 2008 and 2010 (n=315) were investigated, 
resulting in the prevalence of these infections and the identification of factors 
such as age, sex, local and systemic signs, comorbidities, site of infection, 
exams, length of stay and antibiotic use. In a second stage of the research, 
samples were collected from patients who had wounds and were hospitalized in 
medical clinical, surgical clinical or intensive care unit of the hospital. The 
collection of samples from wound and nasal mucosa was performed with sterile 
swab soaked in saline to 0.85%. In the laboratory, the samples were spread on 
agar salt mannitol and incubated in a bacteriological incubator (37 ° C-48 hours). 
Colonies with mannitol fermentation were subjected to Gram stain, catalase and 
coagulase. Subsequently, antibiograms to identify MRSA and then conducting 
polymerase chain reaction (PCR) for amplification of the mecA gene and 
confirmation of MRSA were performed. Chi-square test to assess the association 
of independent variables (age, sex, socioeconomic status, wound characteristics, 
presence of systemic diseases and factors related to hospitalization) with the 
presence of Staphylococcus wound was performed. Mann Whitney and Student t 
test were used to check for significant differences between the independent 
variables and nasal colonization by Staphylococcus spp. and between the 
independent variables and the type of infection (estafilococcal and 
streptococcal). Based on medical records, the classification of the type of 
infection was performed in almost all exclusively by clinical criteria. There was a 
significant difference between the treatment groups of estafilococcal and 
streptococcal infections compared the amount of administered antibiotics (p = 
0.001) and number of days hospitalized (p <0.001), being higher in the treatment 
group of estafilococcal diseases. The wounds (n = 125) were from patients with a 
mean age of 63.9 years and 3.84 years of study. The prevalence of 
Staphylococcus spp. in wounds was 64.8% (n = 81) and S. aureus 20% (n = 25). 
Among S. aureus, 32% (n = 8) were MRSA. The presence of S. aureus nasal (p 
<0.001), fewer days of antibiotics prior to collection (p=0.04) and hospitalization 
at the clinic were associated with the presence of S. aureus in the wound factors. 
MRSA were isolated from individuals with previous antibiotic use (37.5%), 
patients with 2 or more comorbidities (75%) and half of individuals with MRSA 
died. In the analysis of nasal colonization of the patients in the study (n=71), it 
was found that 44.4% had MRSA nostril, and those with MRSA were significantly 
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associated with prolonged antibiotic therapy (p=0.002). Given the results, it 
appears that the wounds are sources of Staphylococcus infection, with a 
significant frequency of S. aureus and MRSA. The nasal mucosa is an important 
means of cross-contamination, especially resistant strains, particularly when 
there is prolonged use of antibiotics. In addition, diagnosis is performed mainly 
by clinical criteria, which may contribute to the increased resistance of 
microorganisms when applied empirical inadequate treatments. Thus, there is 
need for care aimed at treating wounds and caution in the use of antibiotics in 
hospitalized patients, to prevent the spread of resistant bacteria in hospitals. 
 
Keywords: Bacterial infections; Staphylococcus aureus; Hospital; Epidemiology 
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RESUMEN 
 
Las Infecciones del estafilococo han sido cada vez más evidentes en las últimas 
décadas, siendo relevante en las infecciones humanas, especialmente en los 
hospitales. Staphylococcus, especialmente S. aureus y S. aureus resistente a la 
meticilina (MRSA), se destacan como colonizadores de heridas infectadas, que 
son fuentes potenciales de contaminación cruzada en los hospitales. Por lo 
tanto, el objetivo fue determinar la prevalencia de Staphylococcus spp. aislado 
de heridas en pacientes hospitalizados, evaluar la asociación de factores 
sociodemográficos relativos a la lesión y la hospitalización con la presencia de S. 
aureus y caracterizar  los pacientes con la presencia de MRSA en la herida  con 
infección y con colonización en la mucosa nasal. La investigación también tuvo 
como el objetivo  identificar en los  registros médicos, la prevalencia de los 
estreptocócicas y  de las estafilocócicas además de la asociación de factores 
clínicos y  relacionados à la hospitalización con el tipo de infección. El estudio se 
dividió en dos etapas. En primer lugar, fueron investigados las historias clínicas 
de los pacientes ingresados con estafilococcias o infecciones estreptocócicas, 
entre 2008 y 2010 (n = 315), lo que resultó en la prevalencia de estas 
infecciones y en la identificación de factores como la edad, el sexo, los signos 
locales y sistémicos, las comorbilidades , el sitio de la infección, los exámenes, 
la duración de la estancia y el uso de antibióticos. En una segunda etapa de la 
investigación, las muestras se obtuvieron de los pacientes que tenían heridas y 
fueron hospitalizadas en la clínica médica, en la clínica quirúrgica o en la unidad 
de cuidados intensivos del hospital. La colección de muestras de la herida y 
mucosa nasal se realizó con hisopo estéril empapada en solución salina al 
0,85%. En el laboratorio, las muestras se extendieron sobre agar manitol salado 
y se incubaron en una incubadora bacteriológica (37 ° C-48 horas). Las colonias 
con la fermentación de manitol fueron sometidos a la tinción de Gram, prueba de 
la catalasa y de la coagulasa. Posteriormente, fueron realizados antibiogramas 
para la identificación del MRSA y luego se realizó la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) para la amplificación del gen mecA y la confirmación de 
MRSA. Se realizó la prueba del Chi-cuadrado para evaluar la asociación de las 
variables independientes (edad, sexo, nivel socioeconómico, las características 
de la herida, presencia de enfermedades y factores sistémicos relacionados con 
la hospitalización) con la presencia de Staphylococcus en herida.  Las pruebas 
Mann Whitney y t de Student fueron utilizadas para comprobar si hubo diferencia 
significativa entre las variables independientes y la colonización nasal por 
Staphylococcus spp. y entre las variables independientes y el tipo de infección 
(estafilococcia y estreptococcia). Basados en los registros médicos, la 
clasificación del tipo de infección se llevó a cabo en casi todos exclusivamente 
por criterios clínicos. Hubo una diferencia significativa entre los grupos de 
tratamiento de las infecciones estafilocócicas  y de las estreptocócicas 
relacionados a la cantidad de antibióticos administrados (p=0,001) y el número 
de días de hospitalización (p <0,001), siendo mayor en el grupo de tratamiento 
de las infecciones estafilococcias. Las heridas (n = 125) fueron  de personas con 
una edad media de 63,9 años y 3,84 años de estudio. La prevalencia del 
Staphylococcus spp.  en heridas fue 64,8% (n = 81) y del S. aureus 20% (n = 
25). Entre los S. aureus, 32% (n = 8) fueron MRSA. La presencia del S. aureus 
nasal (p <0,001), menos días de antibióticos antes de la recogida (p = 0,04) y la 
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hospitalización en la clínica se asoció con la presencia del S. aureus en los 
factores de la herida. MRSA se aislaron de las personas con el uso de 
antibióticos previo (37,5%), los pacientes con 2 o más comorbilidades (75%) y la 
mitad de las personas con MRSA murieron. En el análisis de la colonización 
nasal de los pacientes en el estudio (n = 71), se encontró que el 44,4% tenían 
MRSA en fosa nasal, y aquellos con MRSA se asoció significativamente con el 
tratamiento antibiótico prolongado (p=0,002). Dados los resultados, parece que 
las heridas son fuentes de infección por Staphylococcus, con una frecuencia 
significativa de S. aureus y MRSA. La mucosa nasal es un medio importante de 
la contaminación cruzada, especialmente las cepas resistentes, sobre todo 
cuando hay un uso prolongado de antibióticos. Además, el diagnóstico se realiza 
principalmente por criterios clínicos, lo que puede contribuir para el aumento de 
la resistencia de los microorganismos cuando se aplica tratamientos 
inadecuados empíricos. Por lo tanto, existe la necesidad de cuidado dirigido para 
tratar las heridas y la precaución en el uso de antibióticos en los pacientes 
hospitalizados, para prevenir la propagación de bacterias resistentes en los 
hospitales. 
 

Descriptores: Infecciones bacterianas; Staphylococcus aureus; Epidemiología; 
Hospital 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL UERN-UFRN 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

  

NOME_________________________________________________________     
INICIAIS _________________  

Número Paciente:______________  Data de nascimento ____/____/____ 
Sexo: M (  )  F (  )    
Clínica: (  ) Médica  (   ) Cirúrgica  (   ) UTI         Cidade: ____________________ 
Número do Leito: _________________  
Motivo de internação:__________________________________________________ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO 

1. Idade: _________ 
2. Qual o seu estado civil: 

(   )Solteiro(a) 
(   )Casado(a) / mora com companheiro(a) 
(   )Separado(a)/Divorciado(a)/Disquitado(a) 
(   )Viúvo 
 

COLETA 

 

Dados clínicos (local e características da lesão)  ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Fez uso nos últimos dez dias de antibióticos? Quais? (descrever os motivos do uso)_____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Existe comprometimento imunológico?  Sim (  )    Não (  )  

(prematuridade, transplante de órgãos, uso de imunossupressores, diabetes, câncer, aids, leucemia, anemia 

falciforme, talassemia, hemofilia, esplenectomia, cirrose, etc.; doença oportunista? Qual?) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

É paciente transferido ou de alta de outro hospital nos últimos 30 dias?   Sim (  )   Não (  )  

Foi internado no último ano?  (   ) Sim   (    ) Não  

Se sim: Qual o motivo:_________________________________________ Quantas vezes no último ano:_________  

 Data da coleta: _____/______/_______ Hora da coleta: ______________ 
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3. Onde você mora atualmente?   
(   ) Em casa ou apartamento próprio 
(   ) Em casa ou apartamento alugado 
(   ) Em quarto ou cômodo alugado 

     (   ) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república etc. 
(   ) Outra situação _____________________________ 
 

4. Como e onde se situa sua casa?     SIM     NÃO 

É em rua calçada ou asfaltada?   

Tem água corrente na torneira?   

Tem eletricidade?   

É situada em zona rural   

É situada em zona urbana   

É situada em comunidade 
quilombola 

  

É situada em comunidade 
indígena 

  

 
5. Quem mora com você? 

 (Marque uma resposta para cada item.) 

 
   6. Quantas pessoas moram em sua casa? (Contando com seus pais, irmãos ou 
outras pessoas que moram em uma mesma casa). ______ 
 
  7. Quantos(as) filhos(as) você tem? ______ 
 
  8. Anos de Estudo?_________ 
 
  9. Em que você trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida? 
(   ) Na agricultura, no campo, em fazenda ou na pesca. 
(   ) Na indústria. 
(   ) Na construção civil. 
(   ) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços. 
(   ) Funcionário público do governo federal, estadual ou municipal. 
(   ) Profissional liberal, professor ou técnico de nível superior. 
(   ) Trabalhador fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, 
feirante, 
ambulante, guardador de carros, catador de lixo etc.). 
(   ) Trabalha em sua casa em serviços (alfaiataria, cozinha, aulas particulares, 
artesanato, 
carpintaria, marcenaria etc). 
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(   ) Trabalhador doméstico em casa de outras pessoas (faxineiro, cozinheiro, 
mordomo, 
motorista particular, jardineiro, vigia, acompanhante de idosos/as etc.), 
(   ) No lar (sem remuneração). 
(   ) Não trabalha. 
 
10. Quais e quantos dos itens há em sua casa? 
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