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RESUMO 

 

A espécie bacteriana Staphylococcus aureus é considerada um dos mais importantes 

patógenos humanos.  Uma característica notável dessa espécie é a capacidade de adquirir 

resistência aos antibióticos, sendo a resistência à meticilina uma das mais significativas. 

Estudos recentes têm mostrado a presença de Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

(MRSA) em certos grupos da população, tais como os pacientes HIV positivos, nos quais foi 

observado maiores riscos de infecções por esta linhagem. O objetivo deste estudo é 

determinar a prevalência de MRSA colonizando pacientes HIV positivos atendidos em um 

hospital de referência em doença infecciosas, na cidade do Natal-RN, Brasil. Para tanto, todos 

os pacientes HIV positivos em tratamento, no hospital selecionado para o estudo, foram 

convidados a participar da pesquisa e solicitado à assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Realizou-se um estudo transversal e descritivo, em que as 

amostras biológicas dos participantes foram obtidas através de swabs nasais. Os espécimes 

obtidos foram semeados no meio de cultivo ágar manitol salgado para o isolamento de S. 

aureus. As colônias sugestivas dessa espécie foram submetidas a testes laboratoriais de 

identificação como coloração de Gram, susceptibilidade à bacitracina e as provas da catalase e 

coagulase livre. A identificação de MRSA foi realizada através da técnica de disco-difusão, 

utilizando como marcador, o disco de cefoxitina, conforme recomendado pelo Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) 2017. A mesma técnica foi utilizada para avaliar a 

susceptibilidade a outros antimicrobianos. Foi realizada ainda a detecção dos genes mecA e 

lukF através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). As informações relativas à condição 

clínica dos participantes foram obtidas mediante entrevista, realizada por meio de um 

questionário contendo 16 perguntas. Dos 400 pacientes que participaram do estudo, 129 

(32,2%) estavam colonizados por S. aureus. Destes, nove (2,2%) eram MRSA, confirmados 

pela presença do gene mecA. Quanto ao gene lukF, apenas cinco abrigavam esse gene. A 

maioria dos MRSA apresentou sensibilidade à maioria dos antibióticos testados. No entanto, 

três amostras apresentaram resistência a mais de duas classes dos antimicrobianos. Não foi 

encontrada nenhuma associação entre a colonização por S. aureus, incluindo a linhagem 

MRSA e os fatores relacionados aos indivíduos estudados. Contudo, a presença da linhagem 

MRSA, reconhecida pela sua virulência e facilidade em adquirir mecanismos de resistência 

aos antimicrobianos, colonizando pacientes que apresenta maior vulnerabilidade a infecções 

pode representar um fator de risco para esse segmento da população. 

 

Palavras chave: MRSA, HIV, gene mecA, gene lukF , epidemiologia. 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

The bacterial species Staphylococcus aureus is considered one of the most important human 

pathogens. And, a notable feature of this species is the ability to acquire resistance to 

antibiotics, with methicillin resistance being one of the most significant. Recent studies have 

shown the presence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in certain 

population groups, such as HIV-positive patients, in whom increased risk of infection by this 

strain has been observed. The objective of the study is to determine the prevalence of MRSA 

colonizing HIV positive patients treated at a referral hospital in the city of Natal-RN and to 

relate the presence of MRSA with factors associated with the clinical condition of the 

individuals. To that end, all HIV-positive patients being treated at the hospital selected for the 

study were invited to participate in the study and asked to be enrolled in the ICF. A cross-

sectional and descriptive study was carried out, in which the biological samples of the 

participants were obtained through nasal swabs. These were seeded in the salted mannitol 

agar medium for the isolation of S. aureus. The colonies suggestive of this species were 

submitted to laboratory tests of identification as Gram staining, susceptibility to bacitracin 

and the tests of catalase and free coagulase. The identification of the S. aureus strain resistant 

to methicillin (MRSA) was performed using the disk-diffusion technique, using as a marker 

the cefoxitin disc as recommended by the CLSI 2017. The same technique was used to 

evaluate the susceptibility to other antimicrobials. Detection of mecA and lukF genes through 

Polymerase Chain Reaction (PCR) was also performed. The information regarding the clinical 

condition of the participants was obtained through an interview, consisting of 16 questions. 

Of the 400 patients who participated in the study, 129 (32.2%) were colonized by S. aureus. 

Of these, nine (2.2%) were MRSA, confirmed by the presence of the mecA gene. As for the 

lukF gene, only five harbored this gene. Most MRSA showed sensitivity to most of the 

antibiotics tested. However, three samples showed resistance to more than two classes of 

antimicrobials. No association was found between S. aureus colonization, including the 

MRSA lineage and the factors related to the individuals studied. However, the presence of 

MRSA lineage, recognized for its virulence and ease in acquiring mechanisms of 

antimicrobial resistance, colonizing patients that presents greater vulnerability to infections 

may represent a risk factor for this segment of the population. 

Keywords: MRSA, HIV infection, gene mecA, gene lukF, epidemiology 
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1. INTRODUÇÃO 

O Staphylococcus aureus é uma espécie bacteriana comum em diversos 

ambientes, além de fazer parte da microbiota de humanos e de outros animais. No homem, é 

comumente encontrada na pele, região perineal, região umbilical, fossas nasais, axilas, 

garganta, vagina e no intestino de indivíduos sadios (NOUWEN et al., 2001; 

VANDENBERGH & VERBRUGH, 1999). Essa espécie é reconhecida como um dos mais 

importantes patógenos humanos. Está associada a infecções comuns como furúnculos e 

foliculite até quadros clínicos mais graves como pneumonias e meningites. (SOUSE, 

CONCEIÇÃO & LENCASTRE, 2005; GELATTI, et al., 2009).  

Uma característica notável dos S. aureus é a capacidade de adquirir resistência aos 

antibióticos, sendo a resistência à meticilina a mais importante. O mecanismo que conferiu 

essa resistência foi a aquisição do gene mecA em 1961(CHAMBERS, 1988) por cepas 

sensíveis de S. aureus. A aquisição desse gene representou o marco zero no surgimento das 

cepas denominadas “Methicillin- resistant Staphylococcus aureus – MRSA”. No Brasil, essas 

cepas são referidas como Staphylococcus aureus resistente à meticilina/oxacilina. A 

relevância desse mecanismo foi o fato das cepas não somente mostrarem resistência à 

meticilina, mas a todos os antibióticos da classe dos beta-lactâmicos (MOELLERING, 2012). 

Desde então, em alguns países, essa linhagem é responsável pela maioria das infecções 

hospitalares, sendo denominada de HA-MRSA (Healthcare – Acquired Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus; OLIVEIRA; TOMASZ; DE LENCASTRE, 2001; PAZOS et al., 

2004). Porém, na década de 1980, foram registrados os primeiros casos de infecções por cepas 

de MRSA de origem comunitária, nomeadas de CA-MRSA (Community-Acquired 

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus; FRIDKIN, 2005). 

A colonização por MRSA é descrita em vários segmentos da população sendo um 

deles os pacientes HIV positivos (LIN et al., 2016; MAREE et al., 2010; SHAW et al., 2013), 

os quais possuem maiores riscos de morbidade e mortalidade comparadas aos pacientes HIV 

negativos (POPOVICH et al., 2010). Atribui-se a colonização por MRSA nesta população a 

frequente exposição a unidades de saúde, a carga viral elevada, a baixa contagem de células 

TCD4, a imunossupressão e o uso de antirretrovirais (BOZZETTE et al., 2001; COLE; 

POPOVICH, 2013; HIDRON et al., 2010; LEE et al., 2005). Mesmo em pacientes com 

contagem de linfócitos TCD4 bem controlada, as taxas de colonização se mostraram mais alta 

nesta população e, consequentemente apresentam maiores riscos de infecções (SHET et al., 
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2009). Alguns estudos mostram uma incidência 18 vezes maior de infecção por MRSA em 

pacientes infectados pelo HIV em comparação com a população geral (CRUM-CIANFLONE; 

BURGI; HALE, 2007; POPOVICH et al., 2010). A taxa de colonização por MRSA nessa 

população varia de acordo com o país. Por exemplo, em São Francisco, EUA, a prevalência 

foi de 27,6% (MILLER et al., 2003). Em Punjab, na Índia, a prevalência foi de 42% 

(DHURIA et al., 2013). Na Europa, a prevalência de MRSA é uma das menores descrita e 

varia entre 0% a 2,8% (GIULIANI et al., 2010; JOORE et al., 2013; WUA et al., 2017). No 

Brasil, estudos realizados em São Paulo e Pernambuco relatam prevalências de 21,7% e 14%, 

respectivamente (SOARES, 2016; REINATO et al., 2013). As diferenças observadas nas 

prevalências de colonização por MRSA estão relacionada à variabilidade dos fatores de risco 

presentes em diferentes populações de pacientes HIV positivos. 

Diante do exposto, essa pesquisa se propôs a determinar a prevalência de MRSA 

em pacientes HIV positivo atendidos em um hospital de referência em doenças infecciosas da 

cidade do Natal/RN, Brasil e relacionar a presença dessa linhagem com fatores associados à 

condição clínica dos pacientes. Essa pesquisa certamente contribuirá para uma melhor 

compreensão do perfil desses pacientes, bem como poderá auxiliar na elaboração de possíveis 

medidas que possam prevenir infecções nessa população. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. HIV/AIDS 

Em 2016, haviam 36,7 milhões de pessoas em todo o mundo que viviam com o 

HIV, sendo na sua maioria adulta. Aproximadamente 21 milhões tiveram acesso à terapia 

antirretroviral até Junho de 2017 em comparação a 17,1 milhões em 2015 e 7,7 milhões em 

2010. Um milhão de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS em todo o mundo no 

ano de 2016, em comparação a 1,9 milhão em 2005 e 1,5 milhão em 2010. A África Oriental 

e Austral é a região mais afetada pela infecção por HIV com 19,4 milhões de pessoas, no qual 

as mulheres e meninas representam mais da metade (59%) do número total de pessoas 

vivendo com o HIV. Nessa região, ocorreram cerca de 790.000 novas infecções por HIV, 

representando aproximadamente 43% do total global de novas infecções por HIV. Já na 

África Ocidental e Central havia cerca de 6,1 milhões de pessoas vivendo com o HIV, com 

estimativa de 370.000 novos casos. O número de novas infecções por HIV diminuiu 9% entre 

2010 e 2016 (UNAIDS, 2016). 

No Brasil, a epidemia de HIV é considerada estável, baseada na taxa de detecção 

constante de cerca de 20 pessoas recentemente infectadas por 100.000 habitantes durante os 

últimos cinco anos. No entanto, as incidências variam entre os estados (UNAIDS, 2016). De 

1980 a junho de 2017 foram identificadas 882.810 pessoas que vivem com o HIV/AIDS no 

Brasil, onde a distribuição proporcional dos casos de AIDS, identificados nesse período, se 

concentra nas regiões Sudeste e Sul, correspondendo cada qual a 52,3% e 20,1% do total de 

casos. As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste correspondem a 15,4%, 6,1% e 6,0% do 

total dos casos, respectivamente. O país tem registrado, anualmente, uma média de 40 mil 

novos casos de AIDS nos últimos cinco anos (BRASIL, 2017). Do total de pessoas que vivem 

com o HIV/AIDS no Brasil, 629.302 indivíduos estão vinculados aos serviços de saúde sendo 

monitorada sua infecção por meio de exames laboratoriais (TCD4 e Carga Viral). Destes, 

495.275 estavam em tratamento com antirretroviral (TARV) em 2016 (BRASIL, 2017). 

No Rio Grande do Norte (Nordeste) principalmente na cidade de Natal, foram 

notificados 3.235 casos de pessoas vivendo com o HIV entre 1980 a 2017, sendo os 

indivíduos do sexo masculino os mais acometidos (71%). A taxa de detecção em 2016 foi de 

25,2 por 100.000 habitantes. Estão vinculados nos serviços de saúde 2.832 indivíduos vivendo 

com o HIV e 2.323 estão em TARV (BRASIL, 2017).  
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2.2. Staphylococcus aureus 

Os Staphylococcus aureus são cocos Gram positivos e produtores da enzima 

catalase com aproximadamente 0,5 a 1,5 µm de diâmetro, imóveis, não esporulados e 

geralmente não encapsulados. Podem apresentar diversos arranjos celulares desde cocos 

isolados, aos pares, em cadeias curtas, ou agrupados irregularmente (com aspecto semelhante 

a um cacho de uvas), devido à sua divisão celular, que ocorre em três planos perpendiculares. 

Apresentam uma alta capacidade de crescer em meios com alto teor de sal e são tolerantes ao 

dessecamento (MURRAY et al., 2007). 

O S. aureus é uma bactéria comum na microbiota humana, colonizando de forma 

persistente as narinas de cerca de 20% da população e de forma intermitente 30%. A 

transmissão de S. aureus ocorre por contato direto entre as pessoas ou com objetos 

contaminados. A maioria dos portadores é assintomática e o processo de infecção 

normalmente está associado a algum fator que diminui a resposta imunológica do indivíduo 

como doenças, terapias agressivas ou procedimentos médicos invasivos que abrem uma via de 

acesso para os micro-organismos (GORDON; LOWY, 2008; KURODA et al., 2001). 

O potencial patogênico dos S. aureus está relacionado com diversos fatores de 

virulência que facilitam a fixação, colonização, interações célula-célula, evasão da resposta 

imune e danos teciduais. Dentre estes fatores podemos citar a cápsula, o peptidioglicano da 

parede celular, a proteína A, a produção de biofilme e toxinas como a TSST -1 (toxic shock 

syndrome toxin 1), diversas enterotoxinas, leucocidinas e hemolisinas (α, β, γ, δ; DINGES et 

al., 2000). Entre as leucocidinas, a leucocidina Panton Valentine (PVL) é uma toxina citolítica 

que atinge células mononucleares e polimorfonucleares, causando morte celular por necrose 

ou apoptose (BOYLE-VAVRA & DAUM, 2007). Esta toxina resulta do sinergismo de duas 

proteínas, LukS-PVL e LukF-PVL, codificadas pelos genes lukS e lukF, respectivamente.  

Ambos os genes são carreados por bacteriófagos. A PVL é responsável pela necrose do tecido 

pulmonar frequentemente fatal e associado à pneumonia necrosante (SAÏD-SALIM et al., 

2005). 

A espécie S. aureus é uma das mais importantes em todo o mundo. É responsável 

por diversos processos infecciosos, que variam desde infecções cutâneas a infecções 

sistêmicas potencialmente fatais. As infecções cutâneas incluem foliculite, impetigo, 

furúnculo e carbúnculo, a qual afeta o tecido subcutâneo e produz sintomas sistêmicos 

(FOSTER, 2005). Ademais, essa espécie é o agente causador de pneumonias nosocomiais, 

bacteremias originadas de endocardite, osteomielite, pioartrite e formação de abscessos 
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metastático, em particular na pele, nos tecidos subcutâneos, pulmões, fígado, rins e cérebro. 

Essa bactéria é a segunda causa de meningite associadas a derivações ventrículo peritoneais 

(HORITA et al., 1986; KONEMAM et al., 2006; MARQUET et al., 2004). O S. aureus causa 

ainda infecções mediadas por toxinas como a necrose epidérmica tóxica ou síndrome da pele 

escaldada estafilocócica que se caracteriza por eritema, desprendimento das camadas 

superficiais da epiderme, envolvendo principalmente recém-nascidos e lactentes com menos 

de dois anos de idade e as intoxicações alimentares, adquiridas pela ingestão de alimentos 

contendo enterotoxinas estafilocócicas (KIKUCHI et al., 2003). 

 

2.3. Staphylococcus aureus RESISTENTE À METICILINA – MRSA 

Infecções causadas por S. aureus foram por muito tempo controlado pelo advento 

dos antimicrobianos. Entretanto, a sua capacidade de adaptação e de adquirir resistência é 

motivo de preocupação tanto com relação ao tratamento de infecções hospitalares quanto nas 

adquiridas na comunidade. No inicio da década de 1930, surgiu o antibiótico sulfanilamida e, 

logo no final dessa década, surgiram cepas de S. aureus resistentes a essa droga 

(CHAMBERS, 1988). Com o uso da penicilina na clínica médica em 1940, pouco tempo 

depois, em 1942, foram descritas cepas de S. aureus com resistência a esse antibiótico através 

da produção de uma enzima penicilinase, capaz de hidrolisar o anel beta-lactâmico da 

penicilina (KIRBY, 1944). Com a disseminação da resistência à penicilina entre as cepas de S. 

aureus, em 1960, é lançada no comércio, a meticilina, uma penicilina semi-sintética resistente 

às betalactamases. Porém, já na década de 1960 surgiu a descrição de cepas de 

Staphylococcus aureus resistentes à meticilina as quais foram denominadas de “Methicilin 

Resistant Staphylococcus aureus” – MRSA (JEVONS, 1961).  

O mecanismo de resistência da linhagem de MRSA foi a aquisição do gene mecA, 

o qual codifica uma nova proteína de ligação a penicilina (PBP2a) com a característica de ter 

baixa afinidade pelos antibióticos beta-lactâmicos. Essa classe de droga liga-se às PBPs 

bacterianas, resultando na interrupção da síntese do peptidioglicano e, consequentemente, 

levando à morte da bactéria. Uma vez que a PBP2a não possui afinidade pelos antibióticos 

beta-lactâmicos, a síntese do peptideoglicano ocorre sem interrupção. A maior implicação 

desse mecanismo de resistência foi que essas cepas se tornaram resistentes não somente à 

meticilina, mas a todos os antibióticos da classe dos beta-lactâmicos (RIJAL et al., 2008).  O 

gene mecA está localizado em um complexo genético móvel chamado SCCmec - 
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“Staphylococcal Cassete Cromossomal mec” ou cassete cromossômico mec estafilocócico. 

Atualmente, onze tipos de SCCmec (I-XI) têm sido descritos para os S. aureus (IWG-SCC, 

2017). Os tipos mais prevalentes são I, II e III que podem ser encontrados em cepas HA – 

MRSA e os tipos IV e V podem ser encontrados em cepas CA – MRSA (LOPES et al., 2005). 

Os SCCmec dos tipos I, II e III conferem resistência não somente aos beta-lactâmicos, mas a 

outras classes de drogas disponíveis na prática médica enquanto que os SCCmec dos tipos IV 

e V conferem resistência a somente aos antibióticos beta-lactâmicos.  As cepas que contem 

esses dois tipos SCCmec costumam carrear também o gene para uma toxina denominada de 

Leucocidina Panton-Valentine (PVL), responsável pela gravidade das infecções e pelo quadro 

de pneumonia necrosante, o qual possui alto índice de letalidade em crianças e jovens 

previamente saudáveis (IWATSUKI et al., 2006; KLEVENS et al., 2007; FRIDKIN, 2005). 

Com o surgimento das cepas resistentes aos beta-lactâmicos e a expressão da 

multirresistência, tratar infecções em pacientes acometidos por MRSA tornou-se um desafio à 

saúde pública. O uso de glicopeptídeos, como a vancomicina, representa uma das únicas 

alternativas para o tratamento de infecções por essa linhagem multirresistente 

(DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008). Embora, o uso frequente desse antibiótico tenha 

resultado no surgimento global de cepas com sensibilidade reduzida a essa droga (LUNA; 

RODRIGUEZ-; GOTUZZO, 2011). Outra opção terapêutica disponível para cepas de MRSA 

multirresistente é o antimicrobiano linezolida, uma oxazolidinona, que tem sido amplamente 

utilizada no tratamento de infecções por micro-organismos gram-positivos resistentes à 

vancomicina (PERUGINI et al., 2015). Porém, cepas de MRSA resistentes a esse antibiótico 

têm sido descritas (NANNINI; MURRAY; ARIAS, 2010; WEI et al., 2018). 

 

2.3. MRSA EM PESSOAS VIVENDO COM HIV 

Os pacientes infectados pelo HIV possuem maior risco de colonização e infecção 

por uma variedade de patógenos oportunistas e não oportunistas. As infecções oportunistas 

estão associadas à baixa imunidade celular, uso de antibióticos, uso de dispositivos invasivos, 

alta carga viral e hospitalização prolongada (LEVY; BALDY, 1989; GEBREMEDHN et al., 

2016). 
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São identificados mais de 100 patógenos capazes de colonizar e produzir 

infecções oportunistas em pacientes com HIV (GOMES et al., 2004). Dentre os patógenos 

descritos, está o fungo Candida albicans que causa a candidose orofaríngica (BRUM et al., 

2013). Estima-se que mais de 90% dos doentes acometidos pela síndrome de 

imunodeficiência humana adquirida (AIDS) apresentam esta infecção em algum momento da 

progressão da doença (CAMPO et al., 2002; TAPIA et al., 2003). Outro micro-organismo que 

se destaca é o Cryptococcus spp., responsável pela meningite criptococócica. Nos pacientes 

com AIDS, as taxas de mortalidade por meningite criptococócica variam de 10% a 70% dos 

casos, principalmente em países em desenvolvimento (BUTLER et al., 2012; RIBEIRO et al., 

2009; ALMEIDA; MACHADO, 2014). Outros agentes também são observados como o vírus 

da hepatite C (GILLIS et al., 2014), citomegalovírus, Leishmania (KHOLOUD; CASCADE, 

2000) e Toxoplasma (KAWAZOE, 2007; SILVA; GATTI, 2010). Dentre os patógenos 

bacterianos, são descritas infecções por Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum e 

MRSA (ARQUIÑIGO et al., 2017; MATA-MARÍN et al., 2015; ONORATO et al., 1999).  

A colonização por MRSA apresenta um risco considerável para infecção nos 

pacientes HIV positivos. Estudos mostram que esses pacientes são mais susceptíveis a 

colonização pelo MRSA comparado à população HIV negativo (LEE et al., 2013; 

POPOVICH et al., 2010). Ademais, é descrito que esses indivíduos possuem seis vezes mais 

chances de adquirir infecções dos tecidos moles e pele em comparação com os pacientes HIV 

negativos (POPOVICH et al., 2010).  

A prevalência de colonização por MRSA em pacientes HIV positivos varia 

grandemente entre os estudos, provavelmente em decorrência dos diferentes fatores de riscos 

a que estão expostos cada população avaliada. Observam-se prevalências altas em alguns 

países como os Estados Unidos e Índia. Em um estudo realizado em São Francisco, EUA, foi 

observado que 27,6% dos indivíduos pesquisados estavam colonizados com MRSA (MILLER 

et al., 2003), em Punjab, na India, foi observado uma taxa de colonização por MRSA de 42% 

(DHURIA et al., 2013). Em um estudo realizado em Shiraz, no Irã, também foi registrado 

uma prevalência alta de 12,8% (HASSANZADEH, 2015). Na Europa, os estudos sobre a 

colonização de MRSA em pacientes HIV positivos são mais escassos, embora alguns estudos 

observaram prevalências bem baixas de MRSA, variando entre 0% a 2,8% (IMAZ et al., 

2015; GIULIANI et al., 2010; JOORE et al., 2013; WUA et al., 2017). Essas variações nas 

prevalências de MRSA entre os países provavelmente são devido às variações demográficas, 

grupos de estudos diferentes ou características únicas de cada estudo. Em uma pesquisa 

realizada em Taiwan, foi observada uma taxa de 6% de MRSA. Segundo McDonald e 
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colaboradores (2003), autores da pesquisa, a baixa ocorrência de MRSA é justificada por 

limitação do desenho e da metodologia utilizada no estudo. No Brasil, também há poucos 

registros de estudos observando a colonização por MRSA nessa população. A literatura 

registra estudos realizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Nesses 

Estados as taxas de prevalência registradas foram de 21,7%, 10,4% e 14%, respectivamente. 

A colonização do S. aureus em pacientes HIV positivo causa grande preocupação 

à saúde pública, pois infecções causadas por esse micro-organismo têm sido causa de 

morbidade e mortalidade nesse segmento da população (HIDRON et al., 2010). Embora os 

MRSA sejam descritos como agente de infecções em todo o mundo, principalmente no 

ambiente relacionado à assistência médica, ainda são escassos os estudos sobre a colonização 

dessa linhagem em pacientes com HIV, no Brasil. Portanto, identificar a presença dessa 

espécie bacteriana e em especial a linhagem MRSA, colonizando esses indivíduos, é bastante 

importante, uma vez que se trata de um grupo vulnerável a infecções.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Determinar a prevalência de Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

(MRSA) colonizando pacientes HIV positivos atendidos em um hospital de referência em 

doenças infeciosas na cidade do Natal-RN, Brasil. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Isolar e identificar Staphylococcus aureus e MRSA a partir de swab nasal 

coletados dos pacientes HIV positivos; 

b) Determinar a prevalência de MRSA colonizando pacientes HIV positivo; 

c) Avaliar o perfil fenotípico de susceptibilidade aos antimicrobianos dos isolados 

de MRSA; 

d) Pesquisar a presença dos genes mecA e lukF que codificam a proteína ligadora 

de penicilina-PBP2a e a leucocidina Panton-Valentine, respectivamente; 

e) Avaliar a associação entre a presença da espécie S. aureus e da linhagem 

MRSA e os fatores relacionados aos pacientes  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. TIPO DE ESTUDO  

 

Trata-se de um estudo transversal e descritivo.  

 

4.2. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o número CAAE59959516.0.0000.5537, 

conforme a Resolução CNS nº 466/12, de 30 de Setembro de 2013 (ANEXO A). 

 

4.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

Participaram desta pesquisa todos os pacientes HIV positivos em 

tratamento ambulatorial em um hospital referência em doenças infeciosas, no período de 

dezembro de 2016 até maio de 2017, com idade acima de 18 anos, mediante concordância e 

assinatura do TCLE.  

 

4.4. COLETA DA AMOSTRA DO ESTUDO 

 

As amostras analisadas neste estudo foram constituídas de swabs nasais coletados 

das narinas anteriores de pacientes HIV positivos realizando tratamento no período de 

dezembro de 2016 até maio de 2017 em um hospital de referência, localizado na cidade do 

Natal-RN. A coleta foi realizada com o auxílio de swabs estéreis umedecidos com solução 

salina estéril em ambas as narinas anteriores. Os swabs contendo os espécimes foram 

colocados em tubos de ensaio contendo o meio de cultivo Caldo Infusão Cérebro e Coração 

(BHI) adicionado de 6,5 % de cloreto de sódio-NaCl (HIMEDIA, ÍNDIA) e encaminhados ao 

Laboratório de Bacteriologia Médica (LaBMed) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte-UFRN, no qual foram realizados todas as etapas laboratoriais da pesquisa. No 

momento do recrutamento dos participantes da pesquisa, foram também coletados alguns 

dados referentes aos mesmos através de uma entrevista por meio de um questionário contendo 

de 16 perguntas (APÊNDICE A).  
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4.5. ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS Staphylococcus aureus  

 

Os cultivos dos swabs em BHI, descritos anteriormente, foram semeados no meio 

de cultivo seletivo ágar manitol salgado (HIMEDIA, ÍNDIA) e incubados na estufa a 35°C 

por 24 horas para verificação da presença de colônias sugestivas da espécie S. aureus. Destes 

cultivos, uma colônia suspeita foi reisolada em meio de cultivo Tryptic Soy Agar (TSA) 

(HIMEDIA, ÍNDIA) para a realização de testes convencionais de identificação da espécie S. 

aureus como a coloração de Gram, a susceptibilidade à bacitracina e os testes da catalase e 

coagulase livre.  

 

4.5.1. Coloração de Gram 

Esfregaços desses cultivos foram realizados e corados pela técnica de coloração 

de Gram para a análise de aspecto morfotintorial. Os isolados que se apresentaram como 

cocos Gram positivos foram submetidos aos testes descritos a seguir (KONEMAM et al, 

2008).  

4.5.2. Teste da catalase 

 

Sobre uma lâmina de microscopia foram colocadas colônias de bactérias de um 

cultivo de 24 horas em TSA e em seguida foi adicionado uma gota do peróxido de hidrogênio 

(H2O2) a 3%. Os cultivos que demonstraram a imediata produção de efervescência indicando 

a conversão do H2O2 em água e oxigênio gasoso foram considerados positivos. Foi utilizada 

como o controle positivo a amostra padrão de S. aureus ATCC 25923 (KONEMAM et al, 

2008). 

4.5.3. Susceptibilidade à bacitracina 

 

Uma suspensão de 24 horas em TSA (HIMEDIA, Índia) de cada isolado foi 

padronizada para uma turvação equivalente a 0,5 da escala de MacFarland e, então, semeada 

de forma confluente sobre a superfície de placas contendo Ágar Mueller Hinton (HIMEDIA, 

Índia) com o auxílio de um swab estéril. Em seguida, aplicou-se um disco impregnado com 

bacitracina 0,04 UI (NEWPROV, Brasil) sobre o inóculo e incubou-se por 18h a 35
o
C. Essa 

prova é útil para a diferenciação entre os gêneros Micrococcus sp. e  Staphylococcus sp, na 

qual estafilococos se apresentam  resistentes à bacitracina não havendo halo de inibição ou 

um halo menor que 10 mm. Os Micrococcus sp. apresentam sensibilidade, com halos de 10 
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mm ou maiores. A cepa padrão de S. aureus ATCC 25923 foi utilizada como controle 

positivo (KONEMAN et al., 2008).  

 

4.5.4. Teste da coagulase livre 

 

Para o teste de coagulase livre, uma alçada de cada cultivo foi colocada em um 

tubo de ensaio contendo 0,2 mL (200 microlitros) de plasma de coelho (Laborclin Paraná, 

Brasil) e incubado em estufa a 35°C. A leitura do teste foi realizada com 4, 8 e 24 horas de 

incubação. O teste foi considerado positivo quando se observou a formação de um coágulo e 

negativo, na ausência deste.  A cepa padrão ATCC 25923 foi utilizada como controle positivo 

(KONEMAN et al., 2008).  

Os isolados que se apresentaram como cocos Gram positivos, resistentes à 

bacitracina e produtores das enzimas catalase e coagulase foram considerados pertencentes à 

espécie S. aureus. Estes foram, então, estocados em microtubos estéreis contendo leite 

desnatado e glicerol e foram mantidos em freezer a -20
o
C.   

 

4.6. TESTES DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

 

4.6.1 . Identificação fenotípica da linhagem MRSA  

 

A identificação fenotípica da linhagem MRSA foi realizada através da técnica do 

disco-difusão utilizando-se o disco de cefoxina 30μg como marcador, segundo as 

recomendações do CLSI, 2017. Colônias de S. aureus foram suspensas em solução salina 

estéril até obter a turvação equivalente a solução padrão 0,5 da escala de McFarland. Em 

seguida, as suspensões foram semeadas sobre a superfície do meio Mueller-Hinton 

(HIMEDIA, Índia) de forma homogênea com o auxílio de um swab estéril. Posteriormente, 

com o auxílio de uma pinça, foi colocado o disco do antimicrobiano cefoxitina 30µg 

(CECON, Brasil). A leitura foi realizada após incubação a 35°C por 18h. 
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4.6.2. Avalição da resistência aos antimicrobianos 

 

Os isolados de S. aureus resistentes à cefoxitina através do método descrito acima 

foram avaliados para a susceptibilidade a outros antimicrobianos utilizando-se a mesma 

técnica do disco-difusão (CLSI, 2017). Os antimicrobianos avaliados foram: penicilina 10U, 

clindamicina 2µg,  cloranfenicol 30µg,  ciprofloxacina 5µg, eritromicina 15µg, tetraciclina 

30µg, gentamicina 10µg, vancomicina (30µg) teicoplanina 30µg, muropicina 5µg, linezolida 

30µg, quinupristina/dalfupristina 15g, sulfametaxazol 1,25/23,75µg. Todos os 

antimicrobianos foram adquiridos por Newprov, Brasil. 

 

4.6.3.  Resistência induzida à clindamicina 

 

A detecção da resistência induzida à clindamicina foi realizada através do teste-D. 

Esse teste foi realizado concomitante à realização da técnica do disco difusão anteriormente 

relatada, no qual um disco de eritromicina (15 µg) foi adicionado próximo ao disco de 

clindamicina (2 µg) a uma distância de 20 mm (borda a borda). A eritromicina presente no 

disco difunde-se pelo meio de cultura e induz a expressão resistência à clindamicina, 

resultando em um achatamento do halo de inibição adjacente ao disco de eritromicina com a 

forma da letra “D” (CLSI, 2017). 

 

4.7. PESQUISA DOS GENES mecA e lukF 

 

4.7.1. Extração de DNA total 

 

A extração do DNA foi realizada por lise térmica, de acordo com PACHECO e 

colaboradores (1997). Colônias de uma cultura pura com 24 horas de crescimento em meio de 

cultivo não seletivo TSA, são dissolvidas em 0,5mL de TE - Tris-Hidroximetilaminometano, 

Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético 1X (Tris-EDTA; BIO-RAD, EUA), usando uma alça 

bacteriológica de 1μL para coletar as colônias bacterianas. A solução é homogeneizada e 

centrifugada a 6.000 RPM por 2 minutos. Em seguida, o sobrenadante é descartado, e 

adicionado mais 0,2mL de TE 1X para depois ser homogeneizado. A solução é colocada em 

água fervente por exatamente cinco minutos, e depois, centrifugada a 6.000 RPM por 2 

minutos. O sobrenadante obtido, contendo o DNA, foi estocado a -20°C para uso posterior.  
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4.7.2. Pesquisa do gene mecA através da Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) 

 

O gene mecA foi pesquisado através da técnica da PCR utilizando os iniciadores, 

senso (5‘-TCCAGATTACAACTTCACCAGG-3’) e anti-senso (5‘-

CCACTTCATATCTTGTAACG-3’) que amplificam uma região interna de 162pb do gene 

mecA, ambos na concentração de 0,5µM. As reações ocorreram em termociclador Biorad 

(São Paulo – Brasil) T-100 Thermal Cycler, utilizando Master Mix (PROMEGA, São Paulo - 

Brasil). Utilizou-se o seguinte programa: 94ºC durante cinco minutos para desnaturação 

inicial, seguido de 35 ciclos de 30 segundos à 94ºC, 30 segundos à 52ºC, 1 minuto e 30 

segundos à 72ºC, e um passo de extensão final à 72ºC durante 5 minutos. As reações foram 

realizadas em um volume total de 25 μL contendo 0,5mM de cada iniciador (Invitrogen, 

EUA), 12,5 μL de 1X Master Mix (dNTP, MgCl2 e Taq DNA polimerase; Promega, EUA), 

5,5 μL agua livre de nucleases (Promega, EUA) e 100 ng de DNA total. Os produtos de 

amplificação da PCR foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 1% (Invitrogen, 

EUA) percorrido por 50 minutos a 100V em 0,5X TBE (Tris- Ácido-Bórico-EDTA). Um 

DNA ladder de 100bp (New England Biolabs, EUA) foi utilizado para referência de peso 

molecular. Os amplicons foram visualizados no gel de agarose corado com brometo de etídio 

e com o auxílio de um transiluminador ultravioleta (UV). Para o controle positivo foi usado a 

cepa de MRSA BMB 9393 e para o controle negativo, uma reação sem DNA, apenas com os 

demais componentes necessários para a PCR (OLIVEIRA; DE LENCASTRE, 2002).  

 

4.7.3. Pesquisa do gene lukF através da Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) 

A pesquisa do gene lukF responsável pela síntese da Leucocidina Panton 

Valentine foi realizada utilizando os iniciadores: P¹pvl (5’ ATCCGAGAGACTATTTTGTGC 

3’) e P²pvl (5’ CATCAACCTTTTTCTCACTTAC 3’), os quais amplificam uma região interna 

de 406pb do gene lukF, conforme protocolo descrito por (RIBEIRO et al., 2005). A extração 

do material genético, os reagentes da PCR e a análise dos amplicons foram realizados 

conforme descrito nos itens 4.7.1 e 4.7.2.  As reações ocorreram em termociclador Biorad 

(São Paulo – Brasil) T-100 Thermal Cycler utilizando Master Mix (PROMEGA, São Paulo - 

Brasil) nas seguintes condições: 5min a 95ºC, seguido por 35 ciclos de 15s a 95ºC, 15s a 63ºC 

e 1min a 72ºC. O programa termina com uma extensão final de 10min a 72ºC e mantidos a 

20ºC até o momento da eletroforese. Os produtos de amplificação da PCR foram analisados 
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por eletroforese em gel de agarose a 1% (Invitrogen, EUA) percorrido por 50 minutos a 100V 

em 0,5X TBE (Tris- Ácido-Bórico-EDTA). Um DNA ladder de 100bp (New England 

Biolabs, EUA) foi utilizado para referencia de peso molecular. Os amplicons foram 

visualizados em gel de agarose corado com brometo de etídio e a utilização de um 

transiluminador UV. Para o controle positivo foi usado a cepa de USA 300 e para o controle 

negativo, uma reação sem DNA, apenas com os demais componentes necessários para PCR.  

 

4.8. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas usando-se o pacote estatístico 

STATA 14.1. O teste Qui-quadrado de Pearson foi utilizado para avaliar as possíveis 

associações entre a presença de colônias de S. aureus e da linhagem MRSA, e os fatores 

relacionados aos pacientes HIV positivos ambulatoriais atendidos no hospital de referência 

em doenças infecciosas, considerando-se um intervalo de confiança de 95%. Nas tabelas 

cruzadas 2x2, os valores esperados menores que cinco podem afetar a aproximação da 

distribuição X
2
 da estatística Q

2
obs. Nestes casos, optou-se por usar o teste exato de Fisher que 

utiliza uma distribuição de probabilidade hipergeométrica para a única frequência de valor 

livre. As tabelas com contagens nulas (zeros estruturais x zeros amostrais) foram excluídas 

das análises de associação. 
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4.9. VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

As variáveis utilizadas neste estudo foram variáveis dependentes e independentes. 

A variável dependente é a presença do S. aureus e MRSA colonizando as narinas anteriores 

de pacientes HIV positivos ambulatoriais. As variáveis independentes foram idade, sexo, 

infecções nos últimos seis meses, hospitalização prévia, uso de dispositivos invasivos, uso de 

antibióticos, uso de drogas ilícitas, uso de antirretrovirais, contagem de linfócitos TCD4 e 

carga viral. As variáveis independentes encontram-se descritas na tabela 1. A categorização 

para a contagem de linfócitos TCD4 (maior e menor que 350 células/mm
3
) e a carga viral 

(Indetectável, baixo, moderado e alto) está de acordo com o protocolo clínicas e diretrizes 

terapêuticas (PCDT) elaboradas pelo Ministério da Saúde (Ministério da Saúde, 2013). 
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Tabela 1: Variáveis independentes 

DENOMINAÇÃO DEFINIÇÃO CATEGORIAS 

Idade Número de anos desde o 

nascimento 

- 

Sexo Conjunto de características 

estruturais e funcionais que 

distinguem os seres vivos pela sua 

função reprodutora 

Masculino 

Feminino 

Infecções nos últimos seis meses Invasão de tecidos corporais de 

um organismo hospedeiro por 

parte de organismos capazes de 

provocar doenças 

Sim 

Não 

Hospitalização prévia Admissão e permanência em um 

estabelecimento hospitalar no 

último ano 

Sim 

Não 

Uso de dispositivos invasivos Instrumento utilizado pelos 

profissionais de saúde para o 

rompimento das barreiras naturais 

do organismo obtendo acesso ao 

meio interno 

Sim 

Não 

Uso de antibióticos Medicamentos utilizados para 

combater infecções bacterianas 

Sim 

Não 

Uso de drogas ilícitas Substâncias em que a produção, 

comercialização e consumo são 

proibidos por lei 

Sim 

Não 

Uso de antirretrovirais Fármacos usados para o 

tratamento de infecções por 

retrovírus, principalmente o HIV 

Sim 

Não 

Contagem de linfócitos TCD4 Número de linfócitos TCD4 por 

milímetro cúbicos 

˃ 350 células/mm3 

˂ 350 células/mm3 

 

Carga viral 

 

Números de cópias do  

genoma viral por mililitro de 

sangue 

 

Indetectável: ˂ 50 cópias/ml 

Baixo: 50 a 9999 cópias/ml 

Moderado: 10.000 – 100.000 

cópias/ml 

Alto: ˃ 100.000 cópias/ml 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Essa pesquisa foi realizada com 400 participantes com idade variando de 18 a 

mais de 60 anos, entre os quais se registrou uma média de idade de 45,3 anos (DP=12,1). Para 

os homens a média foi 45,8 anos (DP=11,4) e para mulheres 44,6 anos (DP=12,9). A faixa 

etária dos pacientes foi dividida em três categorias: jovem (18 a 24), adulto (25 a 59) e idoso 

(≥60 anos). A maioria da população estudada foi constituída de adultos seguida por 12% de 

idosos. Embora a maior parte pertencesse ao sexo masculino, a diferença entre os gêneros não 

foi significativa. Apenas 15,7% dos participantes relatou história de hospitalização nos 

últimos 6 meses. A maioria dos participantes do estudo não fez uso de dispositivos invasivos, 

não fazia uso de drogas ilícitas e 95,7% estava em tratamento com antirretroviral. Vinte por 

cento deles relataram uso de antibióticos. Com relação à contagem de linfócitos TCD4, a 

maioria apresentava  ≥ 350mm
3
,
 
embora 23,7% tenha apresentado uma contagem abaixo de 

350 mm
3
. A carga viral foi indetectável na maioria dos participantes, contudo 6,2% 

apresentou carga acima de 100.000 cópias de vírus/mL (Tabela 3).  
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Tabela 3: Caracterização da amostra do estudo (n=400) em números absolutos e relativos. Natal-RN, 2017. 

 

VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

n 

 

 

% 

 

Idade 

  

Jovem (18 a 24 anos) 17 4,2 

Adulto ( 25 a 59 anos) 335 83,7 

Idoso (60 ou mais anos) 48 12 

Sexo   

Masculino 229 57,2 

Feminino 171 42,7 

Hospitalização nos últimos 6 meses   

Sim 63 15,7 

Não 337 84,2 

Uso de dispositivo invasivo   

Sim 6 1,5 

Não 397 98,2 

Uso de antibiótico   

Sim 81 20,2 

Não 319 79,7 

Uso de droga ilícita   

Sim 11 2,7 

Não 389 97,2 

Uso de antirretrovirais   

Sim 383 95,7 

Não 17 4,2 

Quantidade de linfócitos TCD4   

≥ 350/mm3 305 76,2 

˂ 350/mm3 95 23,7 

 

Carga viral 

  

Indetectável: ˂ 50 cópias/ml 285 71,2 

Baixo: 50 a 9999 cópias/ml 65 16,2 

Moderado: 10.000 – 100.000 cópias/ml 25 6,2 

Alto: ˃ 100.000 cópias/ml 25 6,2 

n= número absoluto; %= número relativo.  
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5.2 IDENTIFICAÇÃO DE Staphylococcus aureus E DE MRSA 

Dos 400 pacientes cujas amostras de swabs nasais foram analisadas, 32,2% 

(n=129) apresentaram resultado positivo para S. aureus. Com relação à ocorrência de MRSA, 

2,2% (n=9) foram identificados como pertencente a essa linhagem. 

5.3 PERFIL DE RESISTÊNCIA DOS MRSA AOS ANTIMICROBIANOS 

As amostras de MRSA se apresentaram bastante sensíveis aos antimicrobianos. 

Apenas para a penicilina e a eritromicina observou-se uma frequência mais elevada de 

resistência com 100% e 55,5%, respectivamente. Apesar da elevada sensibilidade aos 

antimicrobianos apresentada pela maioria das cepas de MRSA, três delas se destacaram pelo 

grau de resistência. A cepa (NT3) que se mostrou resistente a 3 classes de drogas (beta-

lactâmicos, macrolídeos e lincosamida), a cepa (NT1) a 4 classes (beta-lactâmicos, 

tetraciclinas, quinolonas e inibidores de ácido fólico) e a cepa (NT6) também a 4 classes 

(beta-lactâmicos, macrolídeos, lincosamida e inibidores de ácido fólico). Duas cepas foram 

resistentes à clindamicina, sendo que uma delas apresentou resistência induzida, quando da 

realização do Teste-D. Nenhuma cepa apresentou resistência à vancomicina ou a linezolida 

(Tabela 4). 
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Tabela 4: Perfil de resistência aos antimicrobianos para cepas de MRSA  

  AMOSTRAS 

CLASSES ANTIBIÓTIC

OS 

NT

1 

NT

2 

NT

3 

NT

4 

NT

5 

NT

6 

NT

7 

NT

8 

NT

9 

Beta-lactâmicos Penicilina R R R R R R R R R 

Cefoxitina R R R R R R R R R 

Glicopeptídeos Vancomicina S S S S S S S S S 

Teicoplanina S S S S S S S S S 

Macrolídeos Eritromicina S R R S R R R S S 

Lincosamida Clindamicina S S R* S S R S S S 

Tetraciclinas Tetraciclina R R S S S S S S S 

Fenicol Cloranfenicol S S S S S S S S S 

Fluoroquinolon

as 

Ciprofloxacina R I S S S S S S S 

Oxazolidinona Linezolida S S S S S S S S S 

Inibidores de 

ácido fólico 

Sulfametoxazol 

/trimetoprima 

R S S S S R S S S 

Amino-

glicosídeos 

Gentamicina S S S S S S S S S 

  R- resistente; S- sensível; I- intermediária *- resistência induzida à clindamicina.
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5.4 CONFIRMAÇÃO GENÉTICA DA RESISTÊNCIA À METICILINA 

Todas as cepas de S. aureus que apresentaram resistência à cefoxitina, foram 

positivas para a amplificação da sequência específica do gene mecA, determinante genético da 

resistência à meticilina/ oxacilina (Figura 1). 

Figura 1 - Produtos de amplificação do gene mecA em gel de eletroforese 

 

Legendas - M: Padrão de peso molecular 100pb DNA ladder (New EnglandBiolabs, EUA). 

1: cepa de S. aureus BMB 9393, controle positivo para o gene mecA. 2 - 10: amostras de 

MRSA testadas. 11: controle negativo.  
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5.5 PRESENÇA DO GENE lukF 

 

 Das nove cepas de MRSA isoladas, cinco se mostraram positivas para a 

amplificação do gene lukF (Figura 2). 

Figura 2: Produtos de amplificação do gene lukF em gel de eletroforese 

 

Legendas - M: Padrão de peso molecular 100pb DNA ladder (New England 

Biolabs, EUA). 1: cepa de S. aureus USA 300, controle positivo para lukF. 2 - 7 amostras 

representativas de MRSA testadas. 8: controle negativo.  

 

5.6 ANÁLISES DE ASSOCIAÇÕES 

 

Após os testes estatísticos que avaliaram a relação entre a presença ou ausência da 

espécie S. aureus e linhagem MRSA com as variáveis independentes como idade, sexo, 

hospitalização nos últimos seis (6) meses, uso de dispositivo invasivo, uso de droga ilícita 

contagem de linfócitos TCD4, carga viral, uso de antibiótico e infecções nos últimos seis (6) 

meses analisadas nesta pesquisa, não foi observado nenhuma associação significativa (Tabela 

5 e 6).  
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Tabela 5: Presença e ausência de S. aureus com relação às variáveis relacionadas aos pacientes 

HIV positivos atendidos em um hospital de referência em doenças infeciosas na cidade do Natal-RN, Brasil. 

Variáveis analisadas  Colonização por S. aureus 

 Presente Ausente Total p-valor 

 n % n % n %  

Idade        

Jovem (18 a 24 anos) 5 29,4 12 70,5 17 4,2  0,696* 

Adulto (25 a 59 anos) 106 31,6 227 68,3 335 83,7  

Idoso (60 a mais anos) 18 37,5 30 62,5 48 12,0  

Sexo        

Masculino 69 30,1 160 69,8 229 57,2 0,294* 

Feminino 60 35,0 111 64,9 171 42,7  

Hospitalização nos 

últimos 6 meses 

       

Sim 20 31,7 43 68,2 63 15,7  0,926* 

Não 109 32,8 228 67,6 337 84,2  

Uso de dispositivo 

invasivo 

       

Sim 3 50.00 3 50.00 6 1,5 0,392** 

Não 126 31,9 268 68,0 394 98,5  

Uso de antibiótico        

Sim 26 32,1 55 67,9 81 20,2  0,974* 

Não 103 32,2 216 67,7 319 79,7  

Uso de drogas ilícitas        

Sim 4 36,3 7 63,6 11 2,7  0,752** 

Não 125 32,1 264 67,8 389 97,2  

Uso de antirretrovirais        

Sim 122 31,8 261 68,1 383 95,7  0,421* 

Não 7 41,1 10 58,8 17 4,2  
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Quantidade de 

linfócitos TCD4 

       

≥ 350/mm
2
 102 33,4 203 66,5 305 76,2 0,361* 

˂ 350/mm
2
 27 30,6 68 64,4 95 23,7  

 

Carga viral 

       

Indetectável: ˂ 50 

cópias/ml 

90 31,5 195 68,4 285 71,2  0,400* 

Baixo: 50 a 9999 

cópias/ml 

18 27,6 47 72,3 65 16,2  

Moderado: 10.000 – 

100.000 

10 40.00 15 60.00 25 6,2  

Alto: ˃ 100.000 

cópias/ml 

11 44.00 14 56.00 25 6,2  

Infecções nos últimos 6 

meses 

       

Sim 19 35,8 34 64,1 53 13,2  0,547* 

Não 110 31,7 237 68,3 347 86,7  

TOTAL 129 32,2 271 67,7 400 100  

n= número absoluto; %= número relativo; *P = valor do teste X
2
; **P = valor de teste exato de Fisher. 
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Tabela 6: Presença e ausência da linhagem MRSA com relação às variáveis independentes 

categóricas analisadas neste estudo. Natal-RN. 

Variáveis 

analisadas 

 

Colonização por MRSA 

Presente Ausente Total p-valor* 

 n % n % n %  

Sexo        

Masculino 3 1,3 226 98,6 229 57,2 0.331 

Feminino 6 3,5 164 96,4 170 42,7  

Hospitalização 

nos últimos 6 

meses 

       

Sim 1 1,5 62 98,4 63 15,7 1.000 

Não 8 2,3 328 97,6 336 84,2  

Contagem de 

linfócitos TCD4 

       

≥ 350 7 2,3 297 97,7 304 76.00 1.000 

˂ 350 2 2,1 93 97,8 95 24.00  

Uso de 

antibiótico 

       

Sim 2 2,5 78 97,5 80 20.00  0.568 

Não 7 2,1 312 97,8 319 80.00  

Infecções nos 

últimos 6 meses 

       

Sim 2 3,7 51 96,2 53 13,2  0.341 

Não 7 2,0 339 97,9 346 86,7  

TOTAL 9 2,2 391 97,7 400 100  

 n= número absoluto; %= número relativo; *P= valor de teste exato de Fisher. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Em 2016, havia 36,7 milhões de pessoas em todo o mundo que viviam com o 

HIV, na sua maioria adulta. Um milhão de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS 

em todo o mundo, em comparação a 1,9 milhão em 2005 e 1,5 milhão em 2010 (UNAIDS, 

2016). As infecções por S. aureus têm sido apontadas como uma das responsáveis pelo risco 

aumentado de morbidade e mortalidade nas pessoas com HIV/AIDS, especialmente quando 

são colonizadas por essa espécie bacteriana (REINATO et al. 2013). 

No Brasil, não há muitos estudos avaliando a colonização de Staphylococcus 

aureus e/ou MRSA em pacientes infectados com o HIV em tratamento ambulatorial. Neste 

estudo, quase que a totalidade dos participantes estava recebendo o tratamento antirretroviral 

(TARV). Uma adesão ao tratamento com antirretrovirais também bastante elevada foi descrito 

por Soares 2016, em uma pesquisa realizada na cidade do Recife-PE, a qual registrou uma 

adesão de 93,6% dos indivíduos pesquisados. Em Baltimore, EUA os autores registraram 87% 

de adesão dos participantes ao tratamento com antirretrovirais (FARLEY et al., 2015). A 

maioria dos participantes do presente estudo apresentou carga viral indetectável e contagem 

de linfócitos TCD4 acima de 350mm
3
, refletindo a elevada adesão dos pacientes ao 

tratamento e sucesso da terapia com antirretrovirais no controle da infecção pelo HIV. 

Resultado semelhante foi relatado pelo Farley e colaboradores (2015) em que a maioria dos 

participantes apresentou carga viral indetectável (73,4%) e TCD4 acima de 350mm
3
. 

No entanto, 16,2% dos pacientes deste estudo apresentaram uma pequena carga 

viral na faixa de 50-9999 cópias/mL, resultado esperado, uma vez que, de acordo com o 

protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (PCDT), do Ministério da Saúde, 2013, somente 

80% dos pacientes alcançam carga viral plasmática inferior a 50 cópias/mL (carga viral 

indetectável) após um ano de tratamento, ou seja, alguns pacientes não atingem a supressão 

viral completa. Observou-se ainda, que 23,7% dos indivíduos analisados apresentaram 

contagem de linfócitos TCD4 menor que 350/mm
3
 de sangue periférico. Este resultado 

também está dentro do esperado conforme prever o PCDT do Ministério da Saúde, que afirma 

que de 15% a 30% dos indivíduos que iniciam a terapia antirretroviral (TARV) podem 

apresentar deficiência na recuperação dos níveis de linfócitos TCD4. Esses grupos de não 

respondedores imunológicos estão geralmente associados ao início tardio de TARV e a idade 

avançada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Embora, neste estudo, apenas seis indivíduos 

com contagem TCD4 menor que 350/mm
3 

possuíam idade acima de 60 anos. Este resultado 
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sugere que o fator idade pode ser pelo menos em parte, responsabilizado por essa maior 

dificuldade de recuperação do número de linfócitos TCD4 após o tratamento com 

antirretrovirais. 

A prevalência da colonização nasal por S. aureus nos pacientes HIV positivos 

obtida neste estudo foi semelhante àquela encontrada em um estudo realizado no Brasil por 

SOARES (2016), no qual registrou uma prevalência de 31,4%.  Outros estudos semelhantes 

conduzidos em diferentes países, tais como os realizados por GOODMAN e colaboradores 

(1999) nos EUA, por MACDONALD (2003) em Taiwan e por GEBREMEDHN et al. (2016) 

na Etiópia, descreveram prevalências de 26,0%, 30,0% e 32,5%, respectivamente.  Contudo, 

essa espécie bacteriana pode ocorrer em até 81.3% dos indivíduos infectados por HIV como 

observado em um estudo realizado na Índia (DHURIA et al., 2013). A prevalência do S. 

aureus colonizando esses indivíduos é considerada bastante importante, porque essa espécie é 

um dos agentes patogênicos bacterianos mais frequentemente associados às infecções 

sanguíneas nessa população (PEDRO-BOTET et al., 2002). 

 

A prevalência da colonização nasal por MRSA nos pacientes infectados com o 

HIV é bastante variável. Estudos realizados em vários países do mundo registraram 

prevalências tão altas quanto 42% na Índia (DHURIA et al., 2013),  27,6% nos Estados 

Unidos (MILLER et al., 2003) e 21% na África do Sul (HEYSELL et al., 2011). A 

prevalência da colonização nasal por MRSA encontrada neste estudo foi bem inferior as 

registradas pelos estudos acima relatados e ainda inferior a encontrada em pesquisas 

realizadas em diferentes cidades dos Estados Unidos como Dallas (CENIZAL et al., 2008), 

Nova York (SHET et al., 2009), Charleston (RAMSETTY et al., 2010) e San Diego (NANCY 

et al., 2011), nas quais foram relatadas prevalências de 10%, 16%, 8% e 3,3%, 

respectivamente. Também foi menor que a encontrada em um estudo realizado em 

Pernambuco, Brasil, no qual foi detectada uma prevalência de MRSA de 14% (SOARES, 

2016). Contudo, pesquisas realizadas em países como Espanha (IMAZ et al., 2015), Itália 

(OLIVA et al., 2013) e Colômbia (HIDALGO et al., 2015) foram encontrados prevalências 

mais compatíveis com a encontrada neste estudo, onde as taxas foram de apenas 1%, 2,8% e 

3,7% dos indivíduos estavam colonizados com MRSA, respectivamente. Essas variações nas 

prevalências de MRSA colonizando pacientes infectados com HIV observadas entre os 

diferentes estudos são atribuídas aos diferentes grupos de estudo e aos fatores de riscos a que 

estão expostos cada população estudada. Dentre os fatores de riscos associados à colonização 

nasal por esse micro-organismo, descritos na literatura, encontra-se a idade, o sexo 
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(RAMSETTY et al., 2010; HASSANZADEH, 2015), as hospitalizações e o uso prévio de 

antibióticos (MORAN et al., 2003; ONORATO et al., 1999), a baixa quantidade de TCD4 e a 

carga viral (MCDONALD et al., 2003; VILLACIAN et al., 2004; SHET et al., 2009).  

A maioria das cepas de MRSA identificadas, nesse estudo, apresentou uma 

sensibilidade elevada às diferentes classes dos antimicrobianos testadas, mostrando resistência 

basicamente aos antibióticos beta-lactâmicos. Resultados semelhantes foram encontrados nos 

estudos realizados na Carolina do Sul, por Ramsetty e colaboradores (2010) e em Los 

Angeles, por Lee e colaboradores (2005), ambos nos EUA. A sensibilidade incomum aos 

antimicrobianos apresentada pelas cepas de MRSA é característica da linhagem CA-MRSA 

(Staphylococcus aureus Resistentes à Meticilina Adquiridos na Comunidade), a qual é 

resistente somente aos beta-lactâmicos. Essa linhagem é caracterizada ainda, por apresentar o 

gene lukF, o qual codifica a toxina leucocidina Panton-Valentine (PVL), um importante fator 

de virulência. Esse gene é considerado um marcador da linhagem CA-MRSA, pois é 

detectado em 95% dos isolados dessa linhagem (LOPES, 2005; REMONATTO et al., 2007). 

A maioria dos MRSA isolados, neste estudo, apresentou esse gene, sugerindo então, que essas 

cepas possam pertencer a essa linhagem. Outros autores também detectaram a presença do 

gene para esse fator de virulência nas cepas de MRSA colonizando pacientes HIV Positivos 

(LEE et al., 2005). A presença do gene para esse fator de virulência representa um elevado 

potencial para a expressão da toxina PVL, a qual está associada a casos de infecções de pele e 

tecido mole e a uma forma grave de pneumonia necrotizante (GELATTI et al., 2009). A PVL 

é uma exotoxina que provoca necrose tecidual, promovendo a formação de poros nas 

membranas de leucócitos, monócitos e macrófagos (DIEP et al., 2008). Outra característica 

importante para identificar essa linhagem é a presença, no genoma, do cassete cromossômico 

SCCmec (Staphylococcal Cassete Cromossomal mec) do tipo IV ou V, os quais determinam 

resistência a basicamente à classes dos beta-lactâmicos (LENCASTRE et. al., 2007). Embora, 

não tenhamos avaliado o cassete cromossômico SCCmec, os MRSA isolados, nessa pesquisa, 

apresentaram elevada sensibilidade aos antimicrobianos.   

Os CA-MRSA em geral, estão associados a infecções em pacientes que não 

apresentam fatores de riscos para MRSA, como por exemplo, não apresentar história de 

infecções ou internações (PATHARE et al., 2015). Embora, essa linhagem já tenha sido 

descrita isolada de infecções adquiridas também no ambiente hospitalar (MORAN et al., 

2006). Dos cinco pacientes colonizados por MRSA contendo o gene lukF, avaliados neste 

estudo, apenas um relatou história de infecção e internação prévia.  
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Somente três cepas de MRSA isoladas neste estudo, apresentaram um perfil 

multirresistente, as quais mostraram resistência a mais de duas classes diferentes de 

antimicrobianos. Este resultado é semelhante com estudos feitos em Boston e São Francisco, 

EUA, em que foram observadas cepas MRSA resistentes a clindamicina, tetraciclina, 

eritromicina e ciprofloxacina (KLUYTMANS et al., 1997; DIEP et al., 2006). No presente 

estudo, foi observada ainda, em uma das cepas de MRSA, resistência induzida à clindamicina. 

Este antibiótico pode ser uma opção importante para o tratamento de infecções causadas por 

MRSA, entretanto ao apresentar este tipo de resistência, a efetividade dessa droga pode ser 

bastante limitada (AMORIM et al., 2009). 

Neste estudo, foi observado que a maioria dos pacientes colonizados por MRSA 

apresentaram contagem de linfócitos TCD4 acima de 350 células/mm
3
 e carga viral 

indetectável, porém Shet e colaboradores (2009) descreveram que mesmo os pacientes com o 

perfil acima, ou seja, apresentando uma melhora clínica e imunológica, estão sob maior risco 

de colonização e infecção por MRSA em comparação com os indivíduos HIV negativos.   

Com relação à hospitalização prévia, apenas dois pacientes colonizados por 

MRSA, relataram internação hospitalar. Onorato e colaboradores (1999) demonstraram que 

essa variável constitui um fator de risco para a colonização e infecção por MRSA em 

pacientes infectados com HIV. 

Relativo às análises de associação entre a presença de S. aureus e MRSA com as 

variáveis estudadas não mostrou nenhuma associação significativa. Com relação ao sexo e a 

faixa etária dos indivíduos estudados, a maioria dos isolados de MRSA foram encontrados 

colonizando mulheres em idade adulta, entre 25 e 59 anos. Um estudo realizado na Carolina 

do Sul, EUA, também encontrou resultados similares com relação ao sexo e a idade, não 

observando relação significativa entre estes fatores e a presença de MRSA (RAMSETTY et 

al., 2010). Resultados semelhantes foram descritos nos estudos realizados no Irã e Botswana 

(HASSANZADEH, 2015; RIED et al., 2017).  

Diferentemente dos resultados obtidos nessa pesquisa, outros estudos mostram 

que relato de infecções prévias, hospitalizações e o uso de antibióticos são fatores de riscos 

para a colonização e infecções por MRSA em pacientes infectados por HIV (MORAN et al., 

2006; ONORATO et al., 1999). Contudo, nossos resultados são similares aos obtidos por 

Hemmige e colaboradores, 2015, que também não encontraram associação entre o uso de 

antibióticos e a colonização por MRSA. Tumbarello e colaboradores, 2002, relataram como 

fator de risco, para a colonização por MRSA, a exposição especificamente aos antibióticos 

beta-lactâmicos. Por outro lado, estudo feito em Carolina do Sul, EUA, não identificou 
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nenhuma classe específica de antimicrobiano conferindo risco para a colonização por MRSA 

(RAMSETTY et al., 2010).  

Com relação a uso de drogas ilícitas, Dhuria e colaboradores (2013) identificaram 

esta variável como fator de risco para a colonização por S. aureus e MRSA nos pacientes HIV 

positivos. Um estudo feito por Miller e colaboradores (2007) sobre a incidência e persistência 

da colonização por S. aureus nos indivíduos HIV positivos e negativos na comunidade, 

observaram que indivíduos HIV positivos usuários de drogas ilícitas possuem duas vezes mais 

chances de serem colonizados do que não usuários. Nesse estudo, não foi observado a 

associação entre a colonização por S. aureus e a linhagem MRSA com o uso de drogas 

ilícitas. Este resultado corrobora com o estudo feito por Ramsetty e colaboradores (2010), no 

qual não encontrou nenhuma associação entre essa variável e a colonização por MRSA. Isso 

pode ser explicado pelo pequeno número de pacientes arrolados no estudo que relataram o uso 

de drogas. 

Embora para a variável carga viral e contagem de linfócitos TCD4 não tenha sido 

encontrada nenhuma associação com a presença de MRSA, a colonização por essa linhagem 

em indivíduos infectados pelo HIV mostrou uma relação inversa ao esperado, no que tange às 

variáveis citadas, uma vez que, a maioria dos indivíduos colonizados estava com carga viral 

indetectável (˂ 50 cópias/mL) e com contagem de linfócitos TCD4  ≥ 350 células/mm3. 

Resultados semelhantes foram relatados também em outros estudos, como os realizados por 

(MILLER et al., 2007; SHET et al., 2009), os quais também observaram a colonização e 

infecção pelo MRSA, apesar da alta contagem de TCD4 e da supressão da carga viral do HIV 

e, assim como apresentado nessa pesquisa, também não identificaram associação entre essas 

variáveis e a colonização por MRSA. Por outro lado, outros estudos tais como, os realizados 

por (MCDONALD et al., 2003; VILLACIAN et al., 2004) mostraram o contrário, que a baixa 

quantidade de TCD4 atua como fator de risco para o aumento da colonização e infecção por 

MRSA, mas não fazem referência à carga viral.  

Embora pacientes HIV positivos tenham maior risco de serem colonizados e 

infectados por MRSA, aqueles que estão realizando tratamento com terapia antirretroviral 

altamente ativa (HAART) podem desenvolver uma proteção contra infecções por essa 

linhagem (HIDRON; MOANNA; RIMLAND, 2005; RAMSETTY et al., 2010). Estudos 

realizados em 35 países por O’Conoor e colaboradores (2017) sobre o efeito do início 

imediato da HAART no risco de infecções bacterianas graves, em pessoas HIV positivas 

assintomáticas com contagem de TCD4 de mais de 500 células/µL, observaram uma redução 

de 61% do risco de infecções bacterianas graves nessa população. Sugerindo que o início 
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precoce da HAART é responsável pelo aumento da contagem de células TCD4 e, que esse 

efeito somado a um possível mecanismo imunológico ainda não conhecido seria responsável 

pela redução do risco de infecções bacterianas graves nesses indivíduos. Esses achados foram 

consistentes com estudos anteriores feitos no Haiti e Costa do Marfim em que os autores 

observaram a redução de risco de infecções bacterianas nessa população, em 75% e 77%, 

respectivamente (SEVERO et al., 2010; DANEL et al., 2015). 

Apesar deste estudo não ter encontrado associação estatística significativa entre a 

presença de S. aureus e MRSA e os fatores associados aos pacientes, a colonização desses 

indivíduos por essa espécie bacteriana e em especial pela linhagem MRSA é um achado 

importante, uma vez que, essa linhagem é reconhecidamente virulenta e possui elevada 

facilidade para adquirir mecanismos de resistência aos antimicrobianos. Essa característica é 

reforçada pela presença do gene lukF que representa um importante fator de virulência 

associado a muitos casos de infecções graves e fatais.  Assim, a vigilância contínua a respeito 

da colonização por MRSA e por outras espécies bacterianas patogênicas é uma ação 

importante, sobretudo na população de indivíduos positivos para o HIV, uma vez que podem 

apresentar uma maior vulnerabilidade a infecções. A implementação de programas de 

vigilância são úteis nas tomadas de decisões a respeito da adoção de medidas que possam 

prevenir infecções, especialmente nesse segmento da população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos nessa pesquisa, concluiu-se que: 

- A baixa prevalência de MRSA colonizando indivíduos infectados com o HIV está 

dentro do esperado, uma vez que os indivíduos pesquisados estavam quase que na totalidade, 

em tratamento com antirretroviral; 

- As cepas de MRSA apresentaram uma elevada sensibilidade aos antibióticos, exceto 

para os beta-lactâmicos; 

- A maioria das cepas de MRSA apresentou o gene lukF, determinante genético da 

produção de leucocidina Panton-Valentine, uma exotoxina importante como fator de 

virulência; 

- Nenhuma das variáveis avaliadas apresentou associação positiva com a presença de 

S. aureus ou de MRSA. 
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ANEXOS E APÊNDICES 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO USADO NA ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

LABORATÓRIO DA BACTERIOLOGIA MÉDICA - LabMed. 

 

PROJETO DE PESQUISA: Prevalência de MRSA colonizando pacientes HIV positivos atendidos 

no Hospital Giselda Trigueiro. 

Hospital: HGT 

Data da Coleta: _______/_______/_______ 

 

Nome do Paciente:________________________________________Fone:___________ 

N° do registro no hospital: ________________________ 

Sexo: (  )M    (  ) F   Idade: _________ 

Diagnóstico Clínico: __________________________________________________ 

Teve infecção nos últimos 6 meses? (  ) SIM    (   ) NÃO 

Qual sítio? ____________________________ 

Esteve hospitalizado no último ano? (   ) SIM   (   ) NÃO 

Quanto tempo? ________________________________ 

Fez uso de dispositivo invasivo? (   ) SIM   (   ) NÃO 

Qual? ________________________________ 

Usou antibiótico nos últimos 6 meses? (   ) SIM   (   ) NÃO 

Qual (is)? ______________________________________________________________ 

Faz uso de drogas ilícitas (   ) SIM   (   ) NÃO 

Qual (is)? ____________________________________________________ 

Qual o ano de diagnóstico de HIV? _____________________________ 

Faz uso de antirretrovirais? (   ) SIM   (   ) NÃO 
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Data do início das medicações ___________________________ 

Quantidade de células TCD4 _________________________________ 

 

 

 

 

 


