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RESUMO 

 

 

CARACIOLO, Fabiana Beserra. Perfil de resistência antimicrobiana de isolados de 

Staphylococcus aureus provenientes de infecções de pele e tecidos moles de pacientes 
ambulatoriais. 2012. 75 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Tropical) – Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

 

O Staphylococcus aureus possui uma notável habilidade de adquirir resistência 

antimicrobiana, sendo a resistência à meticilina um problema de saúde pública crescente. O 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina vem se tornando importante também fora do 

ambiente hospitalar, particularmente nos Estados Unidos. No Brasil, desde 2005, têm sido 

relatados casos de infecções cutâneas comunitárias causadas por Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina, porém estudos de resistência envolvendo pacientes ambulatoriais são 

escassos. Esta pesquisa objetivou conhecer o perfil de resistência de Staphylococcus aureus 

envolvidos em infecções de pele e partes moles de pacientes atendidos no ambulatório de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. O estudo foi 

prospectivo, envolvendo 30 pacientes atendidos no ambulatório de Dermatologia de maio a 

novembro de 2011. Para a avaliação da suscetibilidade dos Staphylococcus aureus aos 

antibióticos foram utilizados o teste de disco-difusão e a placa de screening de oxacilina. Das 

30 amostras obtidas das lesões cutâneas, 19 (63%) tiveram cultura positiva para 

Staphylococcus aureus. Os seguintes padrões de resistência dos Staphylococcus aureus foram 

observados: penicilina, 95%; tetraciclina, 32%; eritromicina, 21%; gentamicina, 16%; 

cefoxitina, 11%; oxacilina, 11%; sulfametoxazol-trimetoprima, 11%; clorafenicol, 11%; 

clindamicina, 5%; e ciprofloxacina, 0%. Um dos Staphylococcus aureus resistentes à 

meticilina identificados foi obtido de paciente sem fatores de risco para sua aquisição, e além 

de aos betalactâmicos, mostrou-se resistente apenas à tetraciclina. Os resultados do estudo 

sugerem que os betalactâmicos, com exceção da penicilina, ampicilina e amoxicilina, 

continuam representando uma boa opção de terapêutica empírica para pacientes com 

piodermites que buscam atendimento no ambulatório de Dermatologia do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Documentou-se, pela primeira vez em 

Pernambuco, um caso de infecção cutânea causada por Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina associado à comunidade. Em relação aos antibióticos não betalactâmicos, 

destacaram-se as resistências à tetraciclina, gentamicina e eritromicina. 

 

Palavras-chave: Staphylococcus aureus; Resistência a antibióticos; Infecções comunitárias 

adquiridas; Pele 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

CARACIOLO, Fabiana Beserra, Antimicrobial resistance profile of Staphylococcus aureus 

isolates obtained from skin and soft tissue infections of outpatients. 2012. 75 p. 

Dissertation (Master in Tropical Medicine) - Health Sciences Center, Federal University of 

Pernambuco, Recife, 2011. 

 

Staphylococcus aureus has an outstanding ability to acquire resistance to antibiotics, and 

methicillin resistance represents a growing public health problem. Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus has become important also outside the hospitals, particularly in the 

United States. In Brazil, since 2005, have been reported cases of community skin infections 

caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus, but resistance studies involving 

outpatients are scarce. This research aimed to know the resistance profile of Staphylococcus 

aureus involved in skin and soft-tissue infections of patients seen at the Dermatology 

outpatient clinic of the Hospital das Clínicas of the Federal University of Pernambuco. The 

study was prospective, involving 30 patients seen at the dermatology outpatient clinic from 

May to November 2011. To evaluate the susceptibility of Staphylococcus aureus to 

antibiotics were used the disk diffusion method and oxacillin screening agar. From a total of 

30 samples of skin lesions, 19 (63%) were positive for Staphylococcus aureus. The following 

resistance patterns of Staphylococcus aureus were observed: penicillin, 95%, tetracycline 

32%, erythromycin 21%, gentamicin 16%, cefoxitin, 11%, oxacillin, 11%, trimethoprim-

sulfamethoxazole, 11%, chloramphenicol, 11% clindamycin, 5% , and ciprofloxacin, 0%. One 

of the identified methicillin-resistant Staphylococcus aureus was obtained from patient 

without risk factors for its acquisition, and beyond the beta-lactams, was resistant only to 

tetracycline. The study results suggest that beta-lactams, except for penicillin, ampicillin and 

amoxicillin, still represent a good option for empirical therapy for patients with pyodermitis 

who seek care at the Dermatology outpatient clinic of the Hospital das Clínicas of the Federal 

University of Pernambuco. It was documented, for the first time in Pernambuco, a case of 

skin infection caused by community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 

In relation to non-beta-lactam antibiotics, the resistance to tetracycline, gentamicin and 

erythromycin standed out. 

 

Keywords: Staphylococcus aureus; Drug resistance, microbial; Community-acquired 

infections; Skin 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Staphylococcus aureus possui uma capacidade notável de adquirir resistência aos 

antimicrobianos. A penicilina foi introduzida na prática clínica em 1941 e dez anos após, já 

não era mais eficaz contra a maioria das infecções estafilocócicas (DELEO et al. 2010). Em 

1959, iniciou-se a produção dos betalactâmicos penicilinase-resistentes e dois anos depois, 

surgia a primeira linhagem de S. aureus resistente à meticilina (MRSA) (BOYCE et al., 2005; 

DELEO et al. 2010).  

O MRSA é um problema de saúde pública mundial, porém recentemente este 

patógeno tornou-se importante também fora do ambiente hospitalar, destacando-se por causar 

infecções em indivíduos saudáveis. Acredita-se então que o S. aureus resistente à meticilina 

associado à comunidade (CA-MRSA) seja mais agressivo que o de origem hospitalar 

(DELEO et al., 2010; MAGILNER; BYERLY; CLINE, 2008). 

A emergência do MRSA na comunidade tem afetado a escolha da terapêutica empírica 

de infecções cutâneas (DELEO et al., 2010; FRIDKIN et al., 2005). Em regiões onde a 

prevalência desta bactéria é alta, os betalactâmicos não são recomendados, devendo o 

tratamento ser guiado conforme os padrões regionais de susceptibilidade da bactéria aos 

antimicrobianos (MORAN et al., 2006; ORTEGA-LOAYZA et al., 2010). 

Dados de estudos realizados em diversos países têm mostrado que há variação na 

prevalência de CA-MRSA de acordo com a localização geográfica. Admite-se que a 

prevalência deste micro-organismo seja baixa na Europa, mas que esteja aumentando 

(OTTER; FRENCH, 2010). Nos Estados Unidos, a epidemiologia do MRSA também tem 

mudado, com aumento de sua prevalência na comunidade nos últimos anos (CREECH et al., 

2005; DELEO et al., 2010). Em diversas áreas metropolitanas deste país, o MRSA tem 

emergido como a causa identificável mais comum de infecções de pele e tecidos moles 

(KHAWCHAROENPORN; TICE, 2010). Em estudo de infecções cutâneas, realizado por 

Moran et al. (2006), envolvendo adultos atendidos em departamentos de emergência de onze 

cidades dos Estados Unidos, o MRSA foi o agente etiológico mais frequente, tendo sido 

isolado de 59% dos pacientes. No Texas, Cohen e Kurzrock (2004) realizaram um estudo 

retrospectivo de infecções cutâneas em adultos atendidos em um ambulatório dermatológico 

universitário, tendo sido o S. aureus identificado em 53% (19/36) dos pacientes; e 53% 

(10/19) dos S. aureus foram caracterizados como MRSA. 
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          No Brasil, desde 2005, têm sido relatados casos de infecções comunitárias de pele e 

tecidos moles causadas por MRSA (RIBEIRO et al., 2005). Gelatti (2009), em estudo 

prospectivo realizado em Porto Alegre, entre setembro de 2007 e março de 2008, encontrou 

que 8,6% (5/58) dos S. aureus isolados de pacientes com infecções cutâneas atendidos em 

ambulatório dermatológico ou com até 48 horas de admissão hospitalar eram MRSA. 

Nascimento-Carvalho et al. (2008), por sua vez, estudaram, retrospectivamente, S. aureus 

obtidos de pacientes menores de 20 anos com infecções por este micro-organismo, atendidos 

entre 1995 e 2005, em um hospital pediátrico de Salvador. Dos 122 S. aureus provenientes de 

pacientes ambulatoriais ou com até 48 horas de hospitalização e sem os fatores de risco 

pesquisados para MRSA, seis (4,9%) mostraram-se resistentes à oxacilina. Dois dos isolados 

de S. aureus caracterizados como CA-MRSA pelo estudo foram provenientes de pacientes 

com infecções cutâneas. 

Devido à constante mudança na epidemiologia do S. aureus, sua vigilância em 

diversas regiões se faz importante. Não havia, até então, evidências na literatura de estudos 

em Pernambuco sobre resistência bacteriana de S. aureus envolvendo pacientes ambulatoriais 

com infecções de pele e tecidos moles. Em virtude destes fatos, o presente estudo se propôs a 

avaliar o perfil de resistência antimicrobiana de isolados de S. aureus provenientes de 

infecções de pele e tecidos moles de pacientes atendidos no ambulatório de Dermatologia do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) no período de maio a 

novembro de 2011.  
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2  REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

2.1.1 Taxonomia e características gerais 

 

 

Os Staphylococcus aureus pertencem ao Gênero Staphylococcus, Família 

Staphylococcaceae, Ordem Bacillales, Classe Bacilli e Filo Firmicutes (WINN et al, 2008). 

Os estafilococos apresentam-se como cocos gram-positivos, usualmente catalase-

positivos (QUE; MOREILLON, 2009; WINN et al., 2008). As espécies deste gênero são, em 

sua maioria, anaeróbios facultativos, com diâmetro variando entre 0,5 e 1,5mm (MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2006; QUE; MOREILLON, 2009), não formadores de esporos, e 

capazes de crescer em meios com elevada concentração de sal e a temperaturas variando de 

18 a 40°C (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). 

O nome Staphylococcus deriva do grego staphylé que significa cacho de uvas, e foi 

primeiramente empregado para este grupo de bactérias em 1882 por Alexander Ogston, 

quando este pesquisava a etiologia das doenças piogênicas (LOWY, 1998; MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2006; QUE; MOREILLON, 2009). Além desta apresentação 

predominante de agrupamento que se assemelha a cachos de uvas, estas bactérias podem 

ocorrer na forma de células isoladas, em pares, tétrades e cadeias curtas (MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2006; WINN et al., 2008). 

Dentre os estafilococos, o Staphylococcus aureus é considerado o patógeno humano 

mais importante, por ser a espécie mais virulenta e pela alta frequência com a qual coloniza 

humanos e animais. (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006; QUE; MOREILLON, 

2009; WINN et al., 2008). As colônias de S. aureus são douradas devido aos pigmentos 

carotenóides que se formam durante o seu crescimento, de onde teve origem o nome da 

espécie (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). Além disso, o S. aureus caracteriza-

se por apresentar testes da coagulase, fermentação do manitol e da desoxirribonuclease 

positivos (WINN et al., 2008). 
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2.1.2 Resistência aos antimicrobianos  

 

 

O S. aureus apresenta uma notável capacidade de adquirir resistência aos 

antimicrobianos (DELEO et al., 2010; SCHITO, 2006). A introdução de um novo antibiótico 

é frequentemente seguida pelo desenvolvimento de resistência e disseminação de cepas 

resistentes. Este fenômeno é decorrente não apenas de características inerentes a esta bactéria, 

mas também é favorecido pela pressão seletiva decorrente do uso inadequado dos antibióticos 

e pela locomoção dos indivíduos entre os países (SCHITO, 2006). 

Antes do advento dos antimicrobianos, a letalidade por bacteremia por S. aureus era 

de aproximadamente 90% (MARANAN et al., 1997). A implantação da antibioticoterapia em 

1933, com o uso da sulfanilamida (descoberta por Gerard Domagk, em 1932), trazia consigo a 

esperança do fim das doenças infecciosas. Porém, já no final daquela década, surgiam as 

primeiras cepas de S. aureus resistentes à medicação (SANTOS et al., 2007; TAVARES 

2000). A introdução da penicilina (descoberta por Alexander Fleming, em 1929), na prática 

clínica em 1941 melhorou significativamente o prognóstico das infecções estafilocócicas. 

Contudo, no ano seguinte, foram descritos os primeiros S. aureus resistentes a este 

antimicrobiano (MARANAN et al., 1997; SALGADO; FARR; CALFEE, 2003).  Em 1944, 

apenas 5% destes micro-organismos eram resistentes à penicilina, enquanto que em 1950 esta 

taxa de resistência era de 50%, e em 1959 atingia 80%, sendo estendida à amoxicilina e à 

ampicilina (SANTOS et al., 2007; TAVARES, 2000). Inicialmente, as cepas resistentes foram 

associadas a infecções hospitalares. Posteriormente, quando a taxa de resistência à penicilina 

entre os pacientes hospitalizados com infecções estafilocócicas era de aproximadamente 50%, 

houve disseminação de cepas resistentes na comunidade (SALGADO; FARR; CALFEE, 

2003). Atualmente, menos de 10% das cepas de S. aureus são sensíveis à penicilina 

(MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). Esta resistência é mediada por beta-

lactamases chamadas de penicilinases, que são codificadas em plasmídios transmissíveis por 

transdução (TAVARES, 2000). As betalactamases são enzimas que hidrolisam o anel beta-

lactâmico de antibióticos, inativando-os (SANTOS et al., 2007; QUE; MOREILLON, 2009). 

Estes antibióticos ligam-se às proteínas ligadoras de penicilina (PBPs), inibindo a produção 

da parede celular bacteriana. (QUE; MOREILLON, 2009). As betalactamases podem ser 

denominadas conforme a família de antimicrobianos mais sensível à sua ação, como as 

penicilinases, descritas anteriormente, e as cefalosporinases, que têm como alvo principal as 

cefalosporinas (SANTOS et al., 2007).     
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Em 1959, iniciou-se a produção de betalactâmicos penicilinase-resistentes (BOYCE et 

al., 2005; DELEO et al., 2010; MIMICA; MENDES, 2007). A meticilina, uma penicilina 

semi-sintética, foi a primeira a ser utilizada (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006; 

SCHITO, 2006). Logo depois, vieram outras penicilinas semi-sintéticas (oxacilina, nafcilina e 

dicloxacina) (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006) e as cefalosporinas (QUE; 

MOREILLON, 2009). Estas penicilinas semi-sintéticas tiveram origem a partir de 

modificações no precursor da penicilina, o ácido 6-aminopenicilânico, tornando-as protegidas 

contra a ação hidrolítica das betalactamases. Contudo, o uso destes antimicrobianos foi 

rapidamente seguido pelo aparecimento de cepas resistentes (MURRAY; ROSENTHAL; 

PFALLER, 2006; TAVARES, 2000). 

Os macrolídeos, as lincosamidas e as estreptograminas constituem um grupo de 

antibióticos denominado MLS e têm como alvo a subunidade ribossomal 50S das bactérias, 

inibindo a síntese protéica. Eles foram introduzidos em 1952, representando uma alternativa 

no tratamento das infecções estafilocócicas de indivíduos alérgicos à penicilina. Entretanto, a 

resistência a estes antibióticos emergiu rapidamente entre cepas de S. aureus através de genes 

de resistência e pressão seletiva pelo uso destas medicações (SCHITO, 2006). 

Os aminoglicosídeos, por sua vez, foram introduzidos em 1944 e na década seguinte, 

cepas de S. aureus resistentes a estes antibióticos emergiram. Estas drogas atuam ligando-se 

aos ribossomos e consequentemente inibem a síntese protéica bacteriana. A resistência aos 

aminoglicosídeos se deve principalmente a genes que codificam enzimas, as quais os 

modificam, tornando-os incapazes de se ligarem aos ribossomos. Mutações levando a 

alterações dos ribossomos e diminuição da permeabilidade através da membrana celular 

bacteriana são outros mecanismos de resistência (SCHITO, 2006). 

O trimetoprim foi utilizado pela primeira vez para tratamento de infecções humanas 

em 1962 e seu uso em associação com as sulfonamidas teve início em 1968. Quatro anos 

depois, foi relatada resistência ao trimetoprim (HUOVINEN, 2001). As sulfonamidas e o 

trimetoprim atuam inibindo a síntese das purinas bacterianas, impedindo dessa forma a 

produção de RNA e DNA (AUTO, 2008). A resistência bacteriana a estes antimicrobianos 

pode ser mediada pelos seguintes mecanismos: alteração da permeabilidade, bombas de 

efluxo, enzimas-alvo naturalmente insensíveis, mudanças nas enzimas-alvo, ou resistência 

adquirida por enzimas-alvo resistentes à droga (HUOVINEN, 2001).  

As tetraciclinas, por sua vez, inibem a síntese protéica bacteriana ao impedirem a 

fixação dos RNA-transportadores à subunidade ribossômica 30S (AUTO, 2008). A resistência 

às tetraciclinas pode ser mediada por bombas de efluxo, proteção ribossomal, e menos 
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comumente por modificação química do antimicrobiano (FLUIT et al., 2005). Diante do 

aumento da resistência bacteriana às tetraciclinas, a sua utilização como primeira escolha na 

terapia antimicrobiana tem diminuído. A tigeciclina, desenvolvida recentemente, é um 

derivado semi-sintético desta classe de drogas que tem a propriedade de evadir-se de um dos 

principais mecanismos de resistência às tetraciclinas que são as bombas de efluxo 

(GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010). 

Introduzidas na década de 80 para tratamento de infecções por bactérias gram-

negativas, as fluorquinolonas passaram a ser usadas também contra infecções pneumocócicas 

e estafilocócicas pelo seu espectro de ação contra gram-positivos. Rapidamente, porém, a 

resistência a estas drogas emergiu, particularmente entre cepas de MRSA. As quinolonas 

agem inibindo a DNA girase e a topoisomerase IV, impedindo dessa forma a replicação do 

DNA. Mutações em genes cromossômicos, levando a mutações da DNA girase e da 

toposiomerase IV, são as principais responsáveis pela resistência a estas drogas, uma vez que 

reduzem a afinidade das quinolonas por seus alvos (SCHITO, 2006). 

Em contraste ao que ocorreu em relação a outras classes de antibióticos, a resistência 

aos glicopeptídeos não emergiu até cerca de 40 anos da sua introdução na prática clínica 

(CAMERON; HOWDEN, PELEG, 2011). A vancomicina e a teicoplamina, representantes 

deste grupo de antibióticos, são importantes opções terapêuticas para infecções causadas por 

MRSA (SCHITO, 2006). 

 

 

2.2 STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE À METICILINA 

 

2.2.1 Mecanismo de resistência à meticilina 

 

 

Os antimicrobianos betalactâmicos têm como alvo de atuação as PBPs, e uma vez 

ligando-se a estas impedem a formação adequada da parede celular bacteriana. Em cepas de 

MRSA esta ação dos betalactâmicos será impedida, mas não pela ação de betalactamases. Nos 

MRSA, a resistência decorre da produção de uma PBP adicional, denominada PBP2a 

(proteína ligadora de penicilina 2a) ou PBP2’que tem baixa afinidade pelos betalactâmicos. 

Assim, quando as PBPs normais encontram-se bloqueadas por estes compostos, a PBP2a pode 

assumir a montagem da parede celular bacteriana, preservando a sua integridade (QUE; 
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MOREILLON, 2009). A expressão da PBP2a confere resistência às penicilinas (incluindo as 

semi-sintéticas), às cefalosporinas (MIMICA; MENDES, 2007; MURRAY; ROSENTHAL; 

PFALLER, 2006) (com exceção das mais novas cefalosporinas com atividade anti-MRSA, 

tais como a ceftobiprole e a ceftaroline) (CSLI, 2010), às combinações de betalactâmicos com 

inibidores de betalactamases, e aos carbapenêmicos (MIMICA; MENDES, 2007; MURRAY; 

ROSENTHAL; PFALLER, 2006). As cepas de S. aureus resistentes a estes antimicrobianos 

são agrupadas sob o acrônimo MRSA (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). 

         Além da codificação de PBPs adicionais, que depende da aquisição do gene mecA, 

outros mecanismos mais raros podem levar à resistência aos betalactâmicos, como a 

superprodução de betalactamases e a produção de PBPs habituais mas com graus variados de 

afinidade para estes antimicrobianos (MIMICA; MENDES, 2007). 

 

 

2.2.2 Características genéticas do Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

 

 

O gene mecA, responsável pela codificação da PBP2a, está localizado em um 

elemento genético móvel integrado ao cromossomo bacteriano, denominado SCCmec (cassete 

cromossômico estafilocócico mec) (QUE; MOREILLON, 2009). O Sccmec é constituído 

pelos complexos mec e ccr (do inglês cassette chromosome recombinases) e pelas regiões 

junkyard (regiões J) (DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008; QUE; MOREILLON, 2009).  

O complexo mec é composto pelo gene mecA, regiões intactas ou truncadas dos genes 

regulatórios mecR1 e mecI, além de sequências de inserção associadas (DEURENBERG; 

STOBBERINGH, 2008; IWG-SCC, 2009). Têm sido distinguidas cinco maiores classes de 

complexos mec (de A a E) (DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008), sendo identificadas 

nos S. aureus as classes A, B e C (IWG-SCC, 2009). As diferentes combinações destas 

classes de complexo mec com alotipos de complexos ccr dão origem aos tipos de SCCmec 

(IWG-SCC, 2009), que são classificados utilizando-se algarismos romanos como tipos I, II, 

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI (ZONG; PENG; LÜ, 2011). 

Há diversas hipóteses sobre a origem do SCCmec, mas o fato deste elemento genético 

ser altamente prevalente em isolados de Staphylococcus epidermidis (em mais de 70%) e ser 

menos comum em S. aureus sugere que ele tenha tido sua origem em Staphylococcus 

epidermidis (CARVALHO; MAMIZUKA; GONTIJO FILHO, 2010).  
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2.2.3 Identificação de Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

 

 

O método padrão ouro para avaliação qualitativa da resistência à oxacilina/meticilina é 

a detecção do gene mecA, porém esta técnica não se  encontra amplamente disponível nos 

laboratórios (MIMICA; MENDES, 2007). Os métodos convencionais fenotípicos, por sua 

vez, têm mostrado, de maneira geral, alta sensibilidade e especificidade na detecção de 

isolados de MRSA (MATOS et al., 2010).  

Os testes de difusão com discos de cefoxitina e oxacilina são os mais largamente 

utilizados para detecção rotineira da resistência à oxacilina. Outro método fenotípico que pode 

ser utilizado é a placa de screening com oxacilina (MIMICA; MENDES, 2007). Este teste 

tem sido recomendado para confirmar resultados ambíguos obtidos pelos testes de difusão 

com disco de cefoxitina e de oxacilina, e seus resultados têm mostrado alta concordância com 

os de métodos genotípicos para detecção de MRSA (MATOS et al., 2010). O meio 

cromogênico  CHROMagar MRSA e o método de diluição em ágar apresentam acurácia 

inferior à dos testes de disco-difusão, porém o CHROMagar MRSA permite a identificação 

presuntiva da espécie bacteriana e a caracterização da resistência à oxacilina em apenas um 

passo. A detecção do produto do gene mecA, a PBP2a, por meio de método de aglutinação em 

látex também tem sido utilizada como um método rápido para detecção de resistência à 

oxacilina/meticilina (MATOS et al., 2010; MIMICA; MENDES, 2007). 

 

 

2.2.4 Fatores de risco para aquisição de Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

 

 

As razões para a emergência do MRSA são multifatoriais e podem ser atribuídas a 

fatores do hospedeiro, práticas de controle de infecções e pressão seletiva de antimicrobianos. 

Alguns dos principais fatores de risco para aquisição de MRSA descritos na literatura são: 

hospitalização, residência em instituições de saúde, cirurgia ou diálise nos últimos 12 meses; 

exposição recente a antibióticos (variando de 1 a 12 meses), doença crônica (doença renal em 

estágio final, diabetes mellitus ou malignidade) requerendo visitas a centros de saúde, uso de 

droga endovenosa, isolamento prévio de MRSA, contato próximo com indivíduo que possua 

algum fator de risco para aquisição de MRSA (SALGADO; FARR; CALFEE, 2003), e 

cateteres e dispositivos médicos percutâneos (NAIMI et al., 2003). 
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Poucos estudos têm sido realizados investigando fatores de risco não relacionados aos 

cuidados de saúde envolvidos na aquisição de MRSA. Além disso, estas investigações com 

frequência foram feitas em populações homogêneas, como jogadores de futebol e de rugby, 

militares, prisioneiros e homossexuais masculinos, nas quais surtos de MRSA têm sido 

identificados (BEGIER et al., 2004; KAZAKOVA et al., 2005; MILLER; KAPLAN, 2009). 

A partir dos fatores de risco identificados nos surtos de MRSA em populações homogêneas, 

alguns autores sugerem que os riscos para aquisição do CA-MRSA estejam relacionados ao 

contato pele a pele com pessoas colonizadas ou infectadas, higiene pessoal inadequada, 

comprometimento da integridade da pele, exposição a superfícies e objetos contaminados, 

aglomeração, e uso prévio de antibióticos, principalmente aqueles com atividade contra 

MSSA (Staphylococcus aureus sensível à meticilina), mas não contra MRSA (MILLER; 

KAPLAN, 2009).  

 

 

2.2.5 Epidemiologia das infecções de pele e tecidos moles causadas por Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina 

 

 

  A primeira cepa de MRSA foi relatada na Inglaterra em 1961 e havia sido isolada de 

um paciente hospitalizado (BOYCE et al., 2005; DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008). 

Logo depois, relatos de casos similares foram realizados em outros países da Europa, e mais 

tarde no Japão, Austrália e Estados Unidos, com disseminação deste micro-organismo, 

transformando-o na principal causa de infecções adquiridas em hospital (BOYCE et al, 2005). 

Porém, recentemente este patógeno tornou-se importante também fora do ambiente hospitalar 

(DELEO et al, 2010; MAGILNER; BYERLY; CLINE, 2008; MILLER; KAPLAN, 2009). 

O MRSA tem emergido como a causa identificável mais comum de infecções de pele 

e tecidos moles em várias áreas metropolitanas dos Estados Unidos 

(KHAWCHAROENPORN; TICE, 2010). Moran et al. (2006), por exemplo, em um estudo 

envolvendo adultos com infecções de pele e tecidos moles purulentas agudas atendidos em 

departamentos de emergência de onze cidades dos Estados Unidos (dentre elas, New York, 

Atlanta, Los Angeles, New Orleans e Filadélfia), no mês de agosto de 2004, identificaram o 

MRSA como o micro-organismo mais comum, tendo sido isolado de 59% dos pacientes.   

Em estudo prospectivo conduzido por Magilner, Byerly e Cline (2008) em um 

departamento de emergência pediátrica da Carolina do Norte, Estados Unidos, foram 
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estudadas crianças que apresentavam abscessos cutâneos com indicação de drenagem. Oitenta 

e oito por cento dos casos tiveram cultura positiva para S. aureus e destes, 85% foram 

identificados como CA-MRSA. Foram excluídas do estudo crianças que tinham isolamento 

prévio de MRSA e aquelas que estiveram hospitalizadas no mês anterior à entrada no estudo, 

de forma que os MRSA encontrados no estudo foram classificados como CA-MRSA 

baseando-se nestes critérios. 

  No Texas, Cohen e Kurzrock (2004) realizaram um estudo retrospectivo de infecções 

cutâneas em adultos atendidos, no período de janeiro a agosto de 2002, em um ambulatório 

dermatológico universitário. Neste estudo, S. aureus foi identificado na cultura de 53% 

(19/36) dos pacientes. Cinquenta e três por cento (10/19) dos S. aureus foram caracterizados 

como MRSA, e 50% (5/10) dos pacientes com cultura positiva para este micro-organismo 

apresentavam pelo menos um dos fatores de risco para sua aquisição. 

Há poucas evidências na literatura de estudos realizados no Brasil sobre infecções de 

pele e partes moles causadas por MRSA envolvendo pacientes ambulatoriais. Um destes 

estudos foi realizado por Ferreira et al. (2009) em Manaus, onde eles avaliaram 

retrospectivamente infecções cutâneas de pacientes atendidos em um ambulatório 

dermatológico daquela cidade, no período de 1998 a 2007, encontrando que 44,0% das 

amostras de S. aureus submetidas ao teste de sensibilidade à oxacilina apresentavam 

resistência a esta droga.  Gelatti (2009), por sua vez, realizou um estudo prospectivo em Porto 

Alegre, entre setembro de 2007 e março de 2008, encontrando que 8,6% (5/58) dos S. aureus 

provenientes de infecções cutâneas de pacientes atendidos em ambulatório dermatológico ou 

com até 48 horas de admissão hospitalar eram resistentes à oxacilina.  

 

 

2.3 STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE À METICILINA 

ASSOCIADO À COMUNIDADE 

 

2.3.1 Definição e características do Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

associado à comunidade 

 

 

Definições baseadas em critérios epidemiológicos têm sido utilizadas por diversos 

autores para distinguir o CA-MRSA do HA-MRSA (Staphylococcus aureus resistente à 
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meticilina associado ao hospital) (COHEN; KURZROCK, 2004; FRIDKIN et al., 2005; 

MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH, 2004; NAIMI et al., 2003; NASCIMENTO-

CARVALHO et al., 2008). A fim de padronizar a definição de CA-MRSA, o Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) o definiu como MRSA isolado de pacientes sem 

história de: cultura positiva para MRSA obtido mais de 48 horas após admissão hospitalar (se 

hospitalizado); infecção ou colonização prévia por MRSA; hospitalização, cirurgia, residência 

em casas de saúde, hemodiálise ou diálise peritoneal no último ano; presença de dispositivos 

percutâneos ou cateteres (MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH, 2004).  

Alguns autores, entretanto, optam por utilizar uma abordagem genética, baseada na 

presença do SCCmec tipo IV ou V, para definir os MRSA como associados à comunidade. 

Contudo, MRSA apresentando SCCmec tipo IV são atualmente importantes agentes 

etiológicos também de  infecções em ambientes de assistência à saúde. Desse modo, a 

definição de CA-MRSA a partir da tipagem molecular do SCCmec isoladamente tem se 

tornado inadequada (MILLER; KAPLAN, 2009).   

Em contraste aos SCCmec I, II e III dos HA-MRSA que codificam moléculas as quais 

levam à resistência a vários antimicrobianos, os SCCmec IV e V dos CA-MRSA 

caracteristicamente codificam apenas resistência aos beta-lactâmicos (DELEO et al., 2010; 

ITO et al., 2004) e a uma ou duas outras classes de antibióticos (DIEP et al., 2008). Contudo, 

o aumentado uso de antimicrobianos pode ter sido responsável pela emergência de novos 

subclones de CA-MRSA multirresistentes (DIEP et al., 2008). No estudo publicado por Han et 

al. (2007), por exemplo, evidenciou-se resistência múltipla à eritromicina, clindamicina, 

levofloxacina e tetraciclina em isolados de CA-MRSA. 

O SCCmec tipo IV parece ser o responsável pela rápida disseminação do CA-MRSA, 

uma vez que este elemento genético é menor e mais móvel que os SCCmec tipos I, II e III. Os 

SCCmec tipos V, VI, VII e VIII, por sua vez,  têm tamanho similar ao tipo IV (DELEO et al., 

2010). 

Diferentemente das infecções por HA-MRSA, onde os indivíduos acometidos 

geralmente apresentam fatores de risco, as infecções por CA-MRSA ocorrem com frequência 

em pessoas previamente saudáveis. Além disso, o CA-MRSA tem sido associado a quadros 

clínicos antes não comumente associados a infecções por S. aureus, como casos de fasciite 

necrosante, e também a infecções invasivas severas, tais como piomiosites, osteomielite, 

pneumonia necrotizante, púrpura fulminante, endocardite e sepse (DELEO et al., 2010; 

MILLER; KAPLAN, 2009).  Estes dados sugerem que as cepas de CA-MRSA tenham maior 

habilidade de evadirem-se do sistema imune do hospedeiro, e que sejam mais virulentas que 
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as hospitalares. A maior virulência do CA-MRSA em relação ao HA-MRSA tem sido 

atribuída à leucocidina de Panton-Valentine (PVL), toxina que provoca lise dos leucócitos 

através da formação de poros, e que está epidemiologicamente relacionada ao CA-MRSA 

(DELEO et al., 2010). 

 

 

2.3.2 Infecções de pele e tecidos moles causadas Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina associado à comunidade 

 

 

  Infecções de pele e tecidos moles representam aproximadamente 90% dos casos de 

infecção por CA-MRSA (DELEO et al., 2010; KAPLAN, 2005) e em 90% estas incluem  

abscessos ou celulite (DELEO et al., 2010), sendo furunculose a enfermidade mais 

frequentemente observada (ATANASKOVA; TOMECKI, 2010). Fridkin et al. (2005), por 

exemplo, realizaram um estudo de infecções por CA-MRSA de três comunidades dos Estados 

Unidos, e observaram que 77% das infecções envolviam pele e tecidos moles. Abscesso 

(59%) e celulite (42%) foram as apresentações clínicas mais frequentemente observadas neste 

estudo. Carbúnculos e foliculite também são manifestações frequentes de infecções por CA-

MRSA. As lesões podem se apresentar necróticas, fato este que parece estar relacionado, em 

parte, à produção da PVL (MILLER; KAPLAN, 2009).  

 

 

 

2.3.3 Epidemiologia das infecções de pele e tecidos moles causadas por Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina associado à comunidade 

 

 

Os primeiros casos genuínos de infecção por CA-MRSA foram descritos em 1993 na 

Austrália (DELEO et al., 2010). Os isolados tinham sido detectados no final da década de 

1980, em uma população indígena no Oeste do país, sendo denominados Western Australia 

MRSA (WA-MRSA) (UDO; PEARMAN; GRUBB, 1993). Além da ausência de fatores de 

risco, os casos tinham em comum o fato de serem causados por cepas de MRSA não 

multirresistentes (DELEO et al., 2010). Na segunda metade da década de 1990, também 

tiveram destaque nos Estados Unidos infecções por MRSA ocorrendo em crianças da 
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comunidade sem fatores de risco. Desde então, o CA-MRSA tem emergido globalmente 

(DELEO et al., 2010; MILLER; KAPLAN, 2009), principalmente nos Estados Unidos, onde 

em diversas áreas metropolitanas é a causa identificável mais comum de infecções de pele e 

tecidos moles (KHAWCHAROENPORN; TICE, 2010). 

  A precisa determinação da prevalência de CA-MRSA na Europa tem sido dificultada 

por diversos fatores, dentre eles, o fato de que a colonização de outras áreas do corpo na 

ausência de colonização nasal é comum. Além disso, muitos casos de infecções por CA-

MRSA são tratados na própria comunidade, e alguns casos são erroneamente classificados 

como hospitalares. Apesar dessas limitações, admite-se que a prevalência de CA-MRSA neste 

continente seja baixa, mas que esteja aumentando (OTTER; FRENCH 2010).  

Os primeiros relatos de casos de infecções por CA-MRSA no Brasil foram realizados 

por Ribeiro et al. em 2005. Cinco isolados de MRSA com características fenotípicas e 

genotípicas de CA-MRSA tinham sido obtidos entre 2002 e 2003 de pacientes ambulatoriais 

de dois hospitais de Porto Alegre. Em três dos casos foi possível confirmar que a infecção não 

estava associada a cuidados de saúde, uma vez que os pacientes não tinham história de 

hospitalização ou cirurgia no último ano, cateteres e dispositivos percutâneos no momento da 

cultura, nem isolamento prévio de MRSA. Dentre os casos relatados pelos autores, a maioria 

caracterizava-se por infecções de pele e tecidos moles. Desde então, diversos relatos de 

infecções de pele e tecidos moles causadas por CA-MRSA têm sido feitos, principalmente na 

Região Sul do país (GELATTI et al., 2009; RAZERA et al., 2009; ROZENBAUM et al., 

2009).  

  Em 2009, foram relatados dois casos de infecção por CA-MRSA em Porto Alegre 

(GELATTI et al., 2009; RAZERA et al., 2009). Um dos casos foi o de uma paciente jovem e 

previamente hígida apresentando-se com furunculose. A paciente tinha sido submetida à 

cesariana cinco meses antes do início da furunculose, porém o MRSA foi caracterizado 

genotipicamente como CA-MRSA (RAZERA et al., 2009). O outro caso foi o de um menino 

de sete anos atendido em uma emergência pediátrica apresentando quadro séptico. O paciente 

tinha tido inicialmente um ferimento em membro inferior esquerdo que evoluiu com celulite e 

formação de abscesso (GELATTI et al., 2009). Rozenbaum et al. (2009), por sua vez, 

relataram, no mesmo ano, o caso de uma paciente de dez anos, imunocompetente, admitida 

com manifestações de choque séptico em um hospital do Rio de Janeiro em janeiro de 2007, 

da qual foi isolado um CA-MRSA. Sete dias antes da admissão, a paciente tinha apresentado 

furunculose em nádegas e celulite em coxa esquerda, e não tinha história de hospitalização 

prévia ou procedimentos associados a cuidados de saúde no último ano. 
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No estudo realizado por Gelatti (2009), em Porto Alegre, todas as amostras de MRSA 

encontradas (5 dentre 58 isolados de S. aureus) em pacientes com infecções cutâneas 

atendidos em ambulatório dermatológico ou com até 48 horas de admissão hospitalar foram 

caracterizadas genotipicamente como CA-MRSA. Foram excluídos deste estudo pacientes 

que apresentavam histórico de hospitalização ou cirurgia recentes, dispositivos intravasculares 

ou cutâneos de longa duração e aqueles que residiam em instituição de saúde. 

Infecção por CA-MRSA já havia sido relatada no Nordeste do Brasil por Nascimento-

Carvalho et al. (2008), quando estes estudaram, retrospectivamente, S. aureus obtidos de 

pacientes menores de 20 anos com infecções por este micro-organismo, atendidos entre 1995 

e 2005, em um hospital pediátrico de Salvador. Dos 122 S. aureus provenientes de pacientes 

ambulatoriais ou com até 48 horas de hospitalização e sem os fatores de risco pesquisados 

para MRSA, seis (4,9%) mostraram-se resistentes à oxacilina, pelo teste de disco-difusão. 

Dois dos isolados caracterizados como CA-MRSA pelo estudo foram provenientes de 

pacientes com infecções cutâneas. 

Em Pernambuco, não havia, até então, relatos de infecções de pele e tecidos moles 

causadas por CA-MRSA. Entretanto, isolados de MRSA já foram identificados em estudos de 

infecções e colonizações por S. aureus em pacientes hospitalizados (CAVALCANTI et al., 

2005; DE MIRANDA et al., 2007; VILELA, 2004), destacando-se o trabalho de Cavalcanti et 

al. (2005), que ao estudarem S. aureus obtidos de pacientes nas primeiras 48 horas de 

internamento em unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital universitário do Recife, 

encontraram três isolados de MRSA colonizando pacientes considerados de procedência 

comunitária (pacientes provenientes de sua residência ou internados por período inferior a 48 

horas antes da admissão na UTI). 

 

 

3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

- Determinar o perfil de resistência antimicrobiana de isolados de S. aureus provenientes de 

infecções de pele e tecidos moles de pacientes atendidos no ambulatório de Dermatologia do 

Hospital das Clínicas da UFPE no período de maio a novembro de 2011. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Descrever o perfil de resistência dos S. aureus aos antimicrobianos. 

 

- Determinar a frequência de MRSA. 

 

- Descrever o perfil de resistência dos MRSA aos antimicrobianos não betalactâmicos. 

 

- Caracterizar os indivíduos com infecções de pele e partes moles causadas por MRSA em 

relação ao tipo de infecção cutânea, fatores de risco para aquisição de MRSA e uso de 

antibiótico no momento da entrada no estudo.  

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

Foi conduzido um estudo prospectivo, observacional, descritivo, tipo série de casos, 

envolvendo pacientes com infecções de pele e partes moles atendidos no ambulatório de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFPE no período de maio a novembro de 2011. 

      

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

O estudo foi desenvolvido no ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas 

da UFPE. O Hospital das Clínicas da UFPE é um hospital terciário localizado na cidade de 

Recife, e o atendimento aos pacientes é realizado através do Sistema Único de Saúde. No 

ambulatório de Dermatologia, a maioria dos pacientes atendidos são de baixa renda e 

provenientes da Região Metropolitana do Recife. 
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4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

A população do estudo foi constituída pelos pacientes apresentando infecções de pele 

e partes moles que buscaram atendimento no ambulatório de Dermatologia do Hospital das 

Clínicas da UFPE, no período de maio a novembro de 2011. 

 

 

4.3.1 Tipo de amostragem 

 

 

Tratando-se de um estudo tipo série de casos, a amostra foi do tipo conveniência 

conforme a demanda do ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFPE. 

 

 

4.3.2 Critérios de elegibilidade 

 

4.3.2.1 Critério de inclusão 

 

 

- Pacientes apresentando as seguintes infecções de pele e tecidos moles: impetigo primário, 

impetigo secundário, ectima, foliculite, furúnculo, carbúnculo, abscesso agudo de tecido 

celular subcutâneo, fasciite necrosante, periporite e sicose. 

 

- Pacientes cuja infecção de pele e partes moles teve início na comunidade 

 

 

4.3.2.2 Critério de exclusão 

 

 

- Pacientes hospitalizados 
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4.4 DEFINIÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 

a) Staphlylococcus aureus: definidos como cocos gram-positivos, com resultados positivos 

aos testes da catalase, fermentação do manitol e da desoxirribonuclease. Os S. aureus foram 

classificados como resistentes ou sensíveis aos antimicrobianos, de acordo com o tamanho do 

halo de inibição apresentado ao teste de disco-difusão, conforme as recomendações do 

documento M100-S20 do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2010). 

 

b) MRSA: definido como S. aureus resistente à oxacilina (MIMICA; MENDES, 2007) e/ ou à 

cefoxitina (MIMICA; MENDES, 2007; CLSI, 2010), através do teste de disco-difusão, e 

resistente à oxacilina, através da placa de screening de oxacilina (MIMICA; MENDES, 

2007). 

 

c) Gênero do paciente: categorizado em: masculino ou feminino. 

 

d) Idade do paciente: definida como o intervalo de tempo entre a data de nascimento do 

paciente e a data da coleta do material biológico, sendo categorizada em:  

- < 2 anos 

- 2 a 17 anos 

- 18 a 59 anos 

- ≥ 60 anos 

 

e) Tipo de infecção de pele e partes moles: categorizada em: 

- impetigo primário 

- impetigo secundário 

- ectima 

- foliculite 

- furúnculo 

- carbúnculo 

- abscesso agudo de tecido celular subcutâneo 

- fasciite necrosante  

- periporite 
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- sicose 

 

f) Fatores de risco para aquisição de MRSA: 

 

- Hospitalização, residência em instituição de saúde, cirurgia ou diálise nos 12 meses 

anteriores: categorizadas em: sim ou não. 

 

- Presença de cateter endovenoso ou dispositivo médico percutâneo permanente (exemplos: 

tubo de traqueostomia, tubo de gastrostomia, cateter de Foley): categorizada em: sim ou não. 

 

- Contato domiciliar nos últimos 12 meses com indivíduo apresentando algum dos seguintes 

fatores de risco para aquisição de MRSA: hospitalização, residência em instituição de saúde, 

cirurgia ou diálise nos 12 meses anteriores, presença de cateter endovenoso ou dispositivo 

médico percutâneo permanente. Categorizado em: sim ou não. 

 

- Cultura prévia positiva para MRSA: categorizada em sim, não ou não sabe informar. 

 

- Uso de antibiótico nos 12 meses anteriores: categorizada em sim, não ou não sabe informar. 

 

- Uso de antibiótico nos seis meses anteriores: categorizada em sim, não ou não sabe 

informar. 

 

- Uso de antibiótico nos três meses anteriores: categorizada em sim, não ou não sabe informar. 

 

g) Uso de antibiótico no momento da entrada no estudo: categorizada em sim, não ou não 

sabe informar. 

 

 

4.5 PLANO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Todos os pacientes com lesões cutâneas piogênicas que buscaram atendimento no 

ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFPE, no período de maio a 
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novembro de 2011, e que foram elegíveis para o estudo, segundo os critérios de inclusão e de 

exclusão, foram encaminhados pelos residentes de Dermatologia e pelos dermatologistas do 

referido ambulatório para a pesquisadora responsável pelo estudo, que também é médica 

dermatologista.  

O atendimento destes pacientes encaminhados foi realizado pela pesquisadora 

responsável pelo estudo, em uma das salas de atendimento médico do ambulatório de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFPE. Os pacientes foram então convidados a 

participar da pesquisa. Os objetivos, riscos e benefícios do estudo foram informados aos 

pacientes com 18 anos ou mais e aos responsáveis legais dos pacientes menores de 18 anos, 

enfatizando seu direito de participar ou não da pesquisa. Aos que concordaram em participar 

do estudo foi solicitada a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido específico 

para o estudo conforme a faixa etária (APÊNDICES A e B). Este termo de consentimento 

livre e esclarecido foi então entregue aos pacientes com 18 anos ou mais e aos responsáveis 

legais dos pacientes menores de 18 para assinatura em duas vias, ficando uma com o 

pesquisador e outra com o paciente ou seu responsável legal.  

Na ocasião do atendimento, os seguintes dados foram coletados de cada paciente 

participante do estudo para preenchimento da ficha de coleta de dados (APÊNDICE C): 

nome, idade, gênero, telefones de contato, município onde reside, hospitalização, residência 

em instituição de saúde ou diálise nos 12 meses anteriores, presença de cateter endovenoso ou 

dispositivo médico percutâneo permanente, contato domiciliar nos 12 meses anteriores com 

indivíduo com algum dos fatores de risco para aquisição de MRSA anteriormente citados, 

cultura prévia positiva para MRSA, uso de antibióticos nos 3, 6 e 12 meses anteriores e no 

momento. Foi preenchido ainda, na ficha de coleta de dados, o tipo de infecção cutânea 

apresentada pelo paciente. 

 

 

4.6 COLETA E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

 

Após a coleta dos dados dos pacientes, foi feita a coleta de amostra biológica da lesão 

mais exuberante de pele. Esta coleta foi realizada friccionando-se um swab estéril com ponta 

de algodão na lesão, após prévia descontaminação das margens e superfície da mesma com 

álcool a 70%. Nos casos de lesões do tipo abscesso com indicação de drenagem, as amostras 



   32 

foram coletadas da parte mais profunda da lesão. Após a coleta, os swabs foram 

imediatamente introduzidos em tubos contendo meio de transporte Stuart. Os frascos foram 

então transportados para o setor de Bacteriologia do laboratório do Hospital das Clínicas da 

UFPE, onde foram realizados os métodos convencionais para isolamento e identificação das 

bactérias, bem como os testes de susceptibilidade aos antimicrobianos. 

 

 

4.7 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

 

Os materiais clínicos obtidos foram semeados no meio ágar sangue de carneiro a 5% 

em placas de Petri, com auxílio de alça, e incubados a 35°C por 24 horas. Após este período, 

foram realizados os métodos convencionais para o isolamento e identificação das bactérias. 

Foram considerados S. aureus os cocos gram-positivos que apresentaram testes da catalase, da 

desoxirribonuclease e fermentação do manitol positivos. 

 

 

4.8 TESTES DE SUSCETIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

 

4.8.1 Teste de disco-difusão (teste de Kirby-Bauer) 

 

 

O perfil de susceptibilidade das amostras de S. aureus aos antimicrobianos foi 

avaliado através de teste de disco-difusão, de acordo com as recomendações de 2010 do 

CLSI. S. aureus ATCC 25923 foi utilizado como cepa controle. 

Foram realizados subcultivos em ágar nutriente, seguindo-se incubação a 35°C por 24 

horas. Em seguida, as colônias foram suspensas em solução salina (NaCl a 0,85%) e a 

suspensão foi ajustada até atingir uma turvação equivalente à escala 0,5 de Mc Farland que 

equivale aproximadamente a 10
8
 unidades formadoras de colônias por mililitro. A suspensão 

bacteriana obtida foi semeada de forma homogênea em placa com o meio ágar Mueller 

Hinton, com o auxílio de um swab estéril. Os discos de antimicrobianos foram então 

aplicados sobre a superfície da placa com ajuda de uma pinça flambada.   
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Os seguintes discos de antimicrobianos foram utilizados: penicilina (10 μg), oxacilina 

(1 μg), clindamicina (2 μg), sulfametozaxol-trimetoprima (1.25/23.75 μg), cloranfenicol (30 

μg), gentamicina (10 μg), cefoxitina (30 μg), eritromicina (15 μg), ciprofloxacina (5 μg) e 

tetraciclina (30 μg). 

As placas foram incubadas a 35°C por 24 horas e em seguida foram medidos os 

diâmetros dos halos (ou zonas) de inibição de crescimento através do uso de um paquímetro. 

Estes diâmetros foram então comparados aos descritos na tabela 2C do documento M100-S20 

do CLSI 2010 e os S. aureus foram categorizados como suscetíveis ou resistentes. 

 

 

4.8.2 Teste D 

 

 

Os isolados que se apresentaram, no teste de disco-difusão, sensíveis à clindamicina e 

resistentes à eritromicina foram submetidos ao teste D, para detecção do fenótipo MLSB 

(resistência induzível a macrolídeo, lincosamida e estreptogramina B), no qual a resistência à 

clindamicina apenas é expressa diante de indução pela eritromicina.  

O teste consiste na aproximação dos discos de clindamicina (2 μg) e eritromicina (15 

μg). Posiciona-se o disco de clindamicina 15 a 26 mm centro a centro do disco de 

eritromicina, e sua positividade caracteriza-se pelo achatamento da zona de inibição do disco 

de clindamicina em formato de “D” (RYBAK; LAPLANTE, 2005; CLSI, 2010). As 

linhagens que tiveram este resultado foram classificadas como resistentes à clindamicina. S. 

aureus ATCC 29213 foi utilizado como cepa controle. 

 

 

4.8.3 Placa de screening com oxacilina 

 

 

Isolados de S. aureus que se apresentaram como resistentes à cefoxitina e/ou à 

oxacilina no teste de disco-difusão foram encaminhados ao laboratório da Disciplina de 

Microbiologia e Imunologia da UFPE, onde foram feitos subcultivos em placas de ágar 

nutriente. Após crescimento, foi feita suspensão direta das colônias para obter uma turbidez 

equivalente a uma solução padrão 0,5 da escala de McFarland. Em seguida, uma alça de 

platina de 1 μL foi mergulhada nessa suspensão,  procedendo-se com o inóculo em uma área 
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com diâmetro de 10 a 15 mm em placas contendo o meio ágar Mueller Hinton com 4% de 

NaCl e 6 μg/mL de oxacilina. As placas foram incubadas a 35°C por 24 horas, e foi 

considerada como resistente à oxacilina a linhagem em cujas placas foi observado 

crescimento de mais de uma colônia (CLSI, 2010). Foram utilizadas como controle de 

qualidade as cepas padrão para MRSA e MSSA: S. aureus ATCC 33591 e S. aureus ATCC 

29213, respectivamente (PEREZ; D’AZEVEDO, 2008). 

 

 

4.9 PLANO DE TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados foram digitados em banco de dados específico criado no software Epi-Info, 

versão 6.04. Foi feita entrada dupla de dados, seguida da comparação dos dois arquivos 

criados pelo programa Validate. 

Os dados foram analisados de maneira descritiva. A amostra estudada foi categorizada 

quanto à idade e ao gênero, sendo apresentadas as frequências absoluta e relativa das 

categorias destas variáveis.  

Foram apresentadas as frequências absoluta e relativa de S. aureus identificados em 

relação ao total de pacientes do estudo e em relação ao total de culturas positivas para 

bactérias. 

Os S. aureus foram categorizados em resistentes ou sensíveis aos antimicrobianos, 

sendo apresentadas as frequências absoluta (N) e relativa (%), conforme a tabela 1. 

  A variável MRSA foi estudada através de suas frequências absoluta e relativa em 

relação às culturas positivas para S. aureus. A população cuja cultura foi positiva para MRSA 

foi caracterizada em relação ao gênero, idade, tipo de infecção cutânea apresentada, fatores de 

risco para aquisição de MRSA e padrão de resistência aos antimicrobianos não 

betalactâmicos, conforme a tabela 2. 
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5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Otávio de 

Freitas sob o registro de número 34/2011.  

O risco de constrangimento está presente em todos os estudos envolvendo seres 

humanos, mas, para minimizar esta possibilidade, foi realizado um adequado esclarecimento 

dos pacientes e seus responsáveis legais em local reservado (sala de atendimento médico), 

onde foi informado que eles tinham o direito de se recusar a participar da pesquisa ou desistir 

da sua participação a qualquer momento sem que houvesse prejuízo ao seu tratamento ou à 

sua relação com a pesquisadora ou com os profissionais do Hospital das Clínicas da UFPE. 

Foi assegurado também que os dados pessoais e resultados dos exames dos pacientes seriam 

confidenciais e utilizados apenas para fins científicos, e de forma que não permitiria a 

identificação dos participantes da pesquisa. Os pacientes e seus responsáveis legais foram 

ainda esclarecidos dos objetivos e riscos do estudo, assim como do desconforto e dos 

benefícios que o estudo poderia trazer. Foi garantido também aos participantes da pesquisa 

que a pesquisadora responsável pelo estudo estaria disponível para esclarecer dúvidas que 

pudessem surgir e para dar informações sobre o andamento da pesquisa.  

Aos pacientes com 18 anos ou mais e aos responsáveis legais de pacientes menores de 

18 anos que aceitaram o convite para participar do estudo foi entregue o termo de 

consentimento livre e esclarecido específico do estudo conforme a faixa etária do paciente 

(APÊNDICES A e B) para assinatura em duas vias, ficando uma com o pesquisador e outra 

com o paciente (sujeito pesquisado).  

Aos pacientes com 18 anos ou mais e aos responsáveis legais dos pacientes menores 

de 18 anos que assinaram o referido termo de consentimento livre e esclarecido, concordando 

assim com a participação no estudo, foram feitas perguntas, em local reservado (sala de 

atendimento médico), para preenchimento da ficha de coleta dos dados (APÊNDICE C). 

Os esclarecimentos sobre o estudo, o procedimento de drenagem dos abscessos, coleta 

das amostras biológicas e orientações sobre cuidados após o procedimento de drenagem 

foram realizados pela pesquisadora responsável pelo estudo, que é médica com residência 

médica em Clínica Médica e Dermatologia e com título de especialista em Dermatologia 

emitido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.  

Este estudo não apresentou conflitos de interesse. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1. ARTIGO CIENTÍFICO EM PORTUGUÊS 

 

 

Artigo formatado conforme as recomendações dos Anais Brasileiros de Dermatologia.  
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Resumo: FUNDAMENTOS: O Staphylococcus aureus possui uma notável habilidade de 

adquirir resistência antimicrobiana, sendo a resistência à meticilina um problema de saúde 

pública crescente. O S. aureus resistente à meticilina (MRSA) vem se tornando importante 

também fora do ambiente hospitalar, particularmente nos Estados Unidos. No Brasil, desde 

2005, têm sido relatados casos de infecções cutâneas comunitárias causadas por MRSA, 

porém estudos de resistência envolvendo pacientes ambulatoriais são escassos.  

OBJETIVO: Conhecer o perfil de resistência de S. aureus envolvidos em infecções de pele e 

partes moles de pacientes atendidos no ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

MÉTODO: Estudo prospectivo envolvendo 30 pacientes com infecções de pele e tecidos 

moles atendidos no ambulatório de Dermatologia de maio a novembro de 2011. Para 

avaliação da suscetibilidade dos S. aureus aos antibióticos foram utilizados teste de disco-

difusão e placa de screening de oxacilina. 

RESULTADOS: Das 30 amostras analisadas, 19 (63%) tiveram cultura positiva para S. 

aureus. Os seguintes padrões de resistência dos S. aureus foram observados: penicilina, 95%; 

tetraciclina, 32%; eritromicina, 21%; gentamicina, 16%; cefoxitina, 11%; oxacilina, 11%; 

sulfametoxazol-trimetoprima, 11%; clorafenicol, 11%; clindamicina, 5%; e ciprofloxacina, 

0%. Um dos MRSA identificados foi obtido de paciente sem fatores de risco para sua 

aquisição, e além de aos betalactâmicos, mostrou-se resistente apenas à tetraciclina.  

CONCLUSÕES: Em relação aos padrões de resistência dos S. aureus, destacaram-se as 

resistências à tetraciclina, eritromicina e gentamicina. Documentou-se, pela primeira vez em 

Pernambuco, um caso de infecção cutânea causada por MRSA associado à comunidade. 

Palavras-chave: Staphylococcus aureus; Resistência a antibióticos; Infecções comunitárias 

adquiridas; Pele. 
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INTRODUÇÃO 

Em condições tais como perda da integridade da barreira cutânea ou diminuição da 

imunidade, o Staphylococcus aureus deixa de se comportar como comensal para tornar-se o 

agente etiológico mais comum das infecções cutâneas.
1
 Este micro-organismo possui uma 

notável habilidade para adquirir resistência aos antimicrobianos. A penicilina foi introduzida 

na prática clínica em 1941 e dez anos após, já não era mais eficaz contra a maioria das 

infecções estafilocócicas.
2
 Esta resistência é mediada por betalactamases denominadas 

penicilinases,
3
 que são enzimas que hidrolisam o anel betalactâmico de antibióticos que com a 

penicilina formam o grupo dos betalactâmicos, inativando-os.
4
 Em 1959, iniciou-se a 

produção dos betalactâmicos penicilinase-resistentes.
2,5,6

 A meticilina e a oxacilina foram as 

primeiras destas medicações a serem utilizadas.
6
 

A primeira cepa de S. aureus resistente à meticilina (MRSA) foi relatada na Inglaterra 

em 1961 e havia sido isolada de paciente hospitalizado.
5,7 

Logo depois, relatos de casos 

similares foram realizados em outros países da Europa, e mais tarde no Japão, Austrália e 

Estados Unidos, com disseminação deste micro-organismo, transformando-o na principal 

causa de infecções adquiridas em hospital.
5
 As cepas de S. aureus denominadas de MRSA são 

resistentes a todos os betalactâmicos
6
 (com exceção das mais novas cefalosporinas com 

atividade anti-MRSA
8
) e às combinações destes com inibidores de betalactamases.

6
 

Os primeiros casos genuínos de infecção por MRSA associado à comunidade (CA-

MRSA) foram descritos então em 1993 na Austrália.
2
 Os isolados tinham sido detectados no 

final da década de 1980, em uma população indígena do Oeste do país.
9
 Além da ausência de 

fatores de risco, os casos tinham em comum o fato de serem causados por cepas de MRSA 

não multirresistentes. Na segunda metade da década de 1990, também tiveram destaque nos 

Estados Unidos infecções por MRSA ocorrendo em crianças da comunidade sem fatores de 

risco. Desde então, o CA-MRSA tem emergido globalmente,
2,10

 principalmente nos Estados 
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Unidos, onde em diversas áreas metropolitanas é a causa identificável mais comum de 

infecções de pele e tecidos moles.
11

 

Devido à constante mudança na epidemiologia e padrões de resistência do S. aureus, 

sua vigilância em diversas regiões se faz importante. O objetivo do presente estudo foi avaliar 

o perfil de resistência aos antimicrobianos de isolados de S. aureus obtidos de pacientes 

ambulatoriais com infecções de pele e tecidos moles. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi prospectivo, observacional, descritivo, tipo série de casos, envolvendo 

pacientes com sinais de infecções de pele e tecidos moles que buscaram atendimento no 

ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) no período compreendido entre maio e novembro de 2011. Os critérios 

de inclusão foram: presença de sinais clínicos de impetigo primário, impetigo secundário, 

ectima, foliculite, furúnculo, carbúnculo, abscesso agudo de tecido celular subcutâneo, fasciite 

necrosante, periporite ou sicose; e início da infecção na comunidade. Hospitalização no 

momento da entrada no estudo foi o critério de exclusão. O projeto de pesquisa foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Otávio de Freitas sob o registro de número 

34/2011. Para participar do estudo, os pacientes ou seu representante legal assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

Coleta de dados 

Na ocasião do atendimento, os seguintes dados foram pesquisados de cada paciente 

participante do estudo: idade; gênero; hospitalização, residência em instituição de saúde ou 

diálise nos 12 meses anteriores; presença de cateter endovenoso ou dispositivo médico 

percutâneo permanente; contato domiciliar nos 12 meses anteriores com indivíduo com algum 

dos fatores de risco para aquisição de MRSA anteriormente citados; cultura prévia positiva 
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para MRSA; uso de antibióticos nos 12 meses anteriores e na época da entrada no estudo. Era 

também anotado, na ficha de coleta de dados, o tipo de infecção cutânea apresentada pelo 

paciente. 

Coleta das amostras 

A coleta de material purulento foi realizada friccionando-se um swab estéril com ponta 

de algodão na lesão mais exuberante de cada paciente, após prévia descontaminação das 

margens e superfície da mesma com álcool a 70%. Nos casos de lesões do tipo furúnculo ou 

abscesso com indicação de drenagem, as amostras foram coletadas da parte mais profunda da 

lesão. Após a coleta, os swabs foram imediatamente introduzidos em tubos contendo meio de 

transporte Stuart e transportados para o setor de Bacteriologia do laboratório do Hospital das 

Clínicas da UFPE, onde foram realizados os métodos convencionais para isolamento e 

identificação das bactérias, bem como os testes de suscetibilidade aos antimicrobianos. 

Caracterização fenotípica  

  Foram considerados S. aureus os cocos gram-positivos que apresentaram testes da 

catalase, da desoxirribonuclease e fermentação do manitol positivos. 

Testes de suscetibilidade  

O perfil de resistência dos isolados de S. aureus foi avaliado através de teste de disco-

difusão, de acordo com as recomendações do Clinical and Laboratory Standards Institute,
8
 

utilizando-se os seguintes discos de antimicrobianos: penicilina (10 μg), oxacilina (1 μg), 

clindamicina (2 μg), sulfametozaxol-trimetoprima (1.25/23.75 μg), cloranfenicol (30 μg), 

gentamicina (10 μg), cefoxitina (30 μg), eritromicina (15 μg), ciprofloxacina (5 μg) e 

tetraciclina (30 μg). Os isolados que se apresentaram, no teste de disco-difusão, sensíveis à 

clindamicina e resistentes à eritromicina foram submetidos ao teste D, para detecção do 

fenótipo MLSB (resistência induzível a macrolídeo, lincosamida e estreptogramina B), no qual 

a resistência à clindamicina apenas é expressa diante de indução pela eritromicina.  
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Placa de screening com oxacilina:  

  Isolados de S. aureus que se apresentaram como resistente à oxacilina e/ou cefoxitina 

no teste de disco-difusão foram encaminhados ao laboratório da Disciplina de Microbiologia e 

Imunologia da UFPE, onde foram submetidos à placa de screening com oxacilina, sendo 

realizados inicialmente subcultivos em placas de ágar nutriente. Após crescimento, foi feita 

suspensão direta das colônias para obter uma turbidez equivalente a uma solução padrão 0,5 

da escala de McFarland, e procedendo com o inóculo em uma área com diâmetro de 10 a 15 

mm em placas contendo o meio Ágar Mueller Hinton com NaCl (4% v/v; 0,68 mol/L) 

acrescido de 6 μg/mL de oxacilina. Estas placas foram incubadas a 35°C por 24 horas, sendo 

considerada como resistente à oxacilina a linhagem em cujas placas foi observado 

crescimento de mais de uma colônia.
8
 Foram utilizadas como controle de qualidade as cepas 

padrão para MRSA e MSSA: S. aureus ATCC 29213 e S. aureus ATCC 33591, 

respectivamente.
12 

 

RESULTADOS 

Foram avaliados 30 pacientes, sendo 18 (60%) do sexo feminino. Quanto à faixa 

etária, 1 (3,3%) paciente tinha menos de 2 anos de idade, 3 (10%) tinham entre 2 e 17 anos, 

22 (73,3%) tinham entre 18 e 59 anos, e 4 (13,3%) pertenciam à faixa etária de maior ou igual 

a 60 anos. Das 30 amostras coletadas, 29 (97%) tiveram cultura positiva para bactérias, tendo 

sido isolado S. aureus em 19 (66%) destas. 

  As maiores taxas de resistência dos S. aureus foram observadas frente à penicilina, 

tetraciclina, gentamicina e eritromicina (Tabela 1). 
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TABELA 1: Perfil de resistência antimicrobiana dos Staphylococcus aureus obtidos de 

infecções de pele e partes moles de pacientes atendidos no ambulatório de Dermatologia do 

Hospital das Clínicas da UFPE no período de maio a novembro de 2011 

                                                                  Staphylococcus aureus                

                                                             Sensíveis                                 Resistentes 

 Antimicrobianos                             N               %                             N            % 

Penicilina                                          1              5%                          18           95% 

Tetraciclina                                     13            68%                            6           32% 

Eritromicina                                    15            79%                            4           21% 

Gentamicina                                    16            84%                            3           16% 

Cefoxitina                                       17             89%                           2           11% 

Oxacilina                                         17             89%                           2           11%     

Sulfametoxazol-trimetoprima         17             89%                           2           11%                                                                

Cloranfenicol                                  17             89%                           2           11%                                                                 

Clindamicina                                   18              95%                          1            5% 

Ciprofloxacina                                19             100%                          0           0% 

 

Dos 19 isolados de S. aureus, 1 se apresentou resistente à cefoxitina e outro se 

mostrou resistente à cefoxitina e à oxacilina, perante o teste de disco-difusão, sendo em 

seguida submetidos à placa de screening com oxacilina, mostrando-se resistentes também 

diante deste teste, caracterizando-se como MRSA. Estes isolados foram então classificados 

como resistentes a todos os betalactâmicos pesquisados. Um dos isolados de MRSA foi obtido 

de paciente sem fator de risco para sua aquisição (Tabela 2). Os pacientes dos quais foram 

isolados os MRSA não estavam em uso de antibióticos na época da entrada no estudo.  
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TABELA 2: Características dos pacientes com Staphylococcus aureus resistentes à meticilina 

atendidos no ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFPE no período de 

maio a novembro de 2011 

Paciente    Idade                 Sexo          Fator de risco   Tipo de infecção    Padrão de resistência                        

N °                                                         para MRSA                                     do MRSA* 

 1               47 anos                    M          nenhum               furúnculo         PEN, TET 

 2                3 meses                   F         hospitalização       impetigo          PEN, ERI, CLO, CLI 

                                                               nos 12 meses       secundário 

                                                               anteriores 

___________________________________________________________________________ 

 *Antimicrobianos: penicilina (PEN), tetraciclina (TET), eritromicina (ERI), cloranfenicol 

(CLO), clindamicina (CLI). 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo evidenciou o S. aureus como o patógeno mais frequentemente 

isolado de lesões piogênicas de pele e partes moles. Esse resultado já era esperado e concorda 

com os resultados obtidos em outras pesquisas.
13-16 

Em relação aos padrões de resistência dos isolados de S. aureus, destacaram-se as 

resistências à tetraciclina, à eritromicina e à gentamicina. Em 2001, Zavadinack et al. 

observaram, em estudo de resistência antimicrobiana de S. aureus obtidos de abscessos 

cutâneos de origem comunitária no Paraná, um nível menor de resistência à tetraciclina 

(9,86%), eritromicina (11,49%) e gentamicina (2,86%).
1
 As maiores taxas de resistência 

encontradas para esses antibióticos em nossa pesquisa podem ser justificadas, em parte, em 

razão do uso indiscriminado e inadequado destas drogas ao longo dos anos, favorecido pelo 
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baixo custo das mesmas. O uso dos antimicrobianos seleciona as estirpes de bactérias 

resistentes, sendo provavelmente a principal causa da resistência antimicrobiana.
3 

A taxa de resistência encontrada para a gentamicina, no presente estudo, foi também 

superior à reportada por Diamantis et al., que encontraram apenas 0,7% das cepas de S. 

aureus resistentes a este antibiótico. Neste estudo americano, destacaram-se as resitências à 

eritromicina (51,7%), meticilina (27,3%) e clindamicina (23,8%).
17 

Ribeiro et al. em 2005 relataram os primeiros casos de infecções de pele e partes 

moles por CA-MRSA no Brasil.
18

 Desde então, diversos outros relatos semelhantes têm sido 

realizados, principalmente na Região Sul do país. Em 2009, por exemplo, foram relatados 

dois casos de infecção de pele e partes moles por CA-MRSA em Porto Alegre.
19,20

 

Rozenbaum et al., por sua vez, relataram, no mesmo ano, o caso de uma paciente de dez anos, 

imunocompetente, admitida com manifestações de choque séptico em um hospital do Rio de 

Janeiro em 2007, da qual foi isolado um MRSA. Sete dias antes da admissão, a paciente tinha 

apresentado furunculose em nádegas e celulite em coxa esquerda; e não tinha história de 

hospitalização prévia ou procedimentos associados a cuidados de saúde no último ano.
21

 

Gelatti, em estudo prospectivo realizado em Porto Alegre, entre setembro de 2007 e 

março de 2008, evidenciou que 8,6% dos S. aureus isolados de pacientes com infecções 

cutâneas atendidos em ambulatório dermatológico ou com até 48 horas de admissão hospitalar 

eram CA-MRSA. Pacientes com antecedente de hospitalização ou intervenções cirúrgicas 

recentes, residência em instituição de saúde, e aqueles que possuíam cateter venoso ou dispositivos 

intravasculares e cutâneos de longa permanência foram excluídos deste estudo.
15

  

Infecção por CA-MRSA já havia sido relatada no Nordeste do Brasil por Nascimento-

Carvalho et al., quando estes estudaram, retrospectivamente, S. aureus obtidos de pacientes 

menores de 20 anos com infecções por este micro-organismo, atendidos entre 1995 e 2005, 

em um hospital pediátrico de Salvador. Dos 122 S. aureus provenientes de pacientes 
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ambulatoriais ou com até 48 horas de hospitalização e sem os fatores de risco pesquisados 

para MRSA, seis (4,9%) mostraram-se resistentes à oxacilina, pelo teste de disco-difusão. 

Este estudo avaliou um número maior de isolados de S. aureus que o nosso, porém, tratou-se 

de estudo retrospectivo de infecções por S. aureus em geral. Apenas dois dos isolados 

caracterizados como CA-MRSA pelo estudo foram provenientes de pacientes com infecções 

cutâneas.
22 

Já existiam relatos em Pernambuco de MRSA identificados em estudos de infecções e 

colonizações por S. aureus em pacientes hospitalizados,
23,24,25

 destacando-se o trabalho de 

Cavalcanti et al., que ao estudarem S. aureus de pacientes nas primeiras 48 horas de 

internamento em UTIs de um hospital universitário do Recife, encontraram três isolados de 

MRSA colonizando pacientes considerados como sendo de procedência comunitária 

(pacientes provenientes de sua residência ou internados por período inferior a 48 horas antes 

da admissão na UTI).
25

 Este estudo, porém, diferente do nosso, avaliou apenas colonização. 
 

Não havia, até então, evidências na literatura de casos de infecções de pele e partes 

moles causadas por CA-MRSA em Pernambuco. A primeira amostra de MRSA identificada 

no nosso estudo foi obtida durante a drenagem de um furúnculo apresentado por um homem 

de 47 anos. Infecções de pele e tecidos moles representam aproximadamente 90% dos casos 

de infecção por CA-MRSA,
2
 sendo furunculose a enfermidade mais frequentemente 

observada.
26

   

O paciente do qual foi obtido o primeiro isolado de MRSA do presente estudo não 

possuía nenhum dos fatores de risco pesquisados para aquisição de MRSA, caracterizando o 

isolado de MRSA, de acordo com os critérios do Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), como um CA-MRSA. Segundo o CDC, deve ser considerado CA-MRSA o MRSA 

isolado de paciente sem história de: cultura positiva para MRSA obtido mais de 48 horas após 

admissão hospitalar (se hospitalizado); infecção ou colonização prévia por MRSA; 
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hospitalização, cirurgia, residência em casas de saúde, hemodiálise ou diálise peritoneal no 

último ano; presença de dispositivos percutâneos ou cateteres.
27

Além disso, o primeiro 

isolado de MRSA se mostrou resistente, além de aos betalactâmicos, apenas à tetraciclina, 

caracterizando-se fenotipicamente como um CA-MRSA. Em contraste ao HA-MRSA que se 

caracteriza por apresentar resistência a várias classes de antimicrobianos, o CA-MRSA 

geralmente é resistente apenas aos betalactâmicos e a uma ou duas outras classes de 

antibióticos.
28 

O segundo isolado de MRSA do estudo foi proveniente de uma paciente de três meses 

de idade, que embora tivesse nascido de parto normal, permaneceu internada por pouco mais 

de 48 horas na época do nascimento. Além disso, o MRSA obtido desta paciente mostrou-se 

multirresistente, caracterizando-se epidemiologicamente e fenotipicamente como um HA-

MRSA.
 27,28 

 

CONCLUSÃO  

No presente estudo pudemos observar que os padrões de resistência dos S. aureus aos 

antimicrobianos variam de acordo com a região geográfica, destacando-se na nossa população 

de estudo a resistência à tetraciclina, eritromicina e gentamicina. Estes resultados sugerem 

que os betalactâmicos, com exceção da penicilina, ampicilina e amoxicilina, continuam 

representando uma boa opção de terapêutica empírica para os pacientes com piodermites que 

buscam atendimento no ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFPE. 

O estudo também permitiu documentar o primeiro caso de infecção cutânea por CA-

MRSA no Estado de Pernambuco, contribuindo dessa forma com novas informações sobre a 

epidemiologia deste micro-organismo na Região Nordeste do Brasil.   
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6.2 ARTIGO CIENTÍFICO EM INGLÊS 

 

 

Artigo formatado conforme as recomendações dos Anais Brasileiros de Dermatologia.  

 

Antimicrobial resistance profile of Staphylococcus aureus isolates obtained from skin 

and soft tissue infections of outpatients. 

 

Abstract: BACKGROUNDS: Staphylococcus aureus has a notable ability to acquire 

resistance to antibiotics, and methicillin resistance represents a growing public health 

problem. Methicillin-resistant S. aureus (MRSA) has become important also outside the 

hospital environment, particularly in the United States. In Brazil, since 2005, cases of 

community skin infections caused by MRSA have been reported, but resistance studies 

involving outpatients are scarce.  

OBJECTIVE: This research aimed to know the resistance profile of S. aureus involved in skin 

and soft tissue infections of patients seen at the Dermatology outpatient clinic of the Hospital 

das Clínicas of the Federal University of Pernambuco (UFPE). 

METHODS: Prospective study involving 30 patients with skin and soft tissue infections, seen 

at the Dermatology outpatient clinic from May until November of 2011. To evaluate the 

susceptibility of S. aureus to antibiotics, the disk diffusion method and oxacillin screening 

agar were used.  

RESULTS: From a total of 30 samples of skin lesions, 19 (63%) had positive culture for S. 

aureus. The following resistance patterns of S. aureus were observed: penicillin, 95%, 

tetracycline 32%, erythromycin 21%, gentamicin 16%, cefoxitin, 11%, oxacillin, 11%, 

trimethoprim-sulfamethoxazole, 11%, chloramphenicol, 11% clindamycin, 5% , and 
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ciprofloxacin, 0%. One of the identified MRSA was obtained from a patient without risk 

factors for its acquisition, and was resistant, beyond to the beta-lactams, only to tetracycline.  

CONCLUSIONS: With regard to the resistance patterns of S. aureus, the resistances to 

tetracycline, erythromycin and gentamicin were the highest. It was documented, for the first 

time in Pernambuco, a case of skin infection caused by community-associated MRSA.  

Keywords: Staphylococcus aureus; Drug resistance, microbial; Community-acquired 

infections; Skin.  

 

INTRODUCTION 

In conditions such as the loss of integrity of the cutaneous barrier or reduction of 

immunity, Staphylococcus aureus stops behaving as a commensal to become the most 

common etiological agent of skin infections.
1
 This microorganism has a notable ability to 

acquire resistance to the antibiotics. Penicillin was introduced in the clinical practice in 1941 

and ten years after, it was no longer effective in most staphylococcal infections.
2
 This 

resistance is mediated by beta-lactamases denominated penicilinases,
3
 which are enzimes that 

hydrolyze the beta-lactam ring of the antibiotics that together with penicillin form the beta-

lactam group, inactivating them.
4
 In 1959, the production of penicillinase-resistant beta-

lactams
 
was initiated.

2,5,6
 Methicillin and oxacillin were the first of these medications to be 

used.
6
 

The first methicillin-resistant S. aureus (MRSA) strain was reported in England in 

1961, after being isolated from a hospitalized patient.
5,7 

Immediately after, similar cases were 

reported in other countries of Europe, and later in Japan, Australia and the United States, with 

dissemination of this microorganism, transforming it into the main cause of hospital-acquired 

infections.
5
 S. aureus strains denominated as MRSA are resistant to all beta-lactams

6
 (except 
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for cephalosporins with anti-MRSA activity
8
) and to combinations of these with beta-

lactamase inhibitors.
6
 

The first genuine cases of community-associated MRSA (CA-MRSA) infection were 

described in 1993 in Australia.
2
 The isolates had been identified in the end of the 1980’s in an 

indigenous population of the West of the country.
9
 Aside from the absence of risk factors, 

what the cases had in common was the fact that the infections had been caused by non-

multiresistant MRSA. In the second half of the 1990’s, MRSA infections had also stood in the 

United States, occurring in children of the community and without risk factors. Since then, 

CA-MRSA has emerged worldwide,
2,10

 principally in the United States, where in many 

metropolitan areas is the most common identifiable cause of skin and soft tissue infections.
11

 

Due to the constant changes in the epidemiology and the resistant patterns of S. 

aureus, their vigilance in different regions is important. The objective of the present study 

was to evaluate the antimicrobial resistance profile of S. aureus isolates obtained from 

outpatients with skin and soft tissues infections.   

  

MATERIALS AND METHODS 

The study was prospective, observational, descriptive, of the series of cases type, 

involving patients with signs of skin and soft tissue infections who sought treatment at the at 

the Dermatology outpatient clinic of the Hospital das Clínicas of the Federal University of 

Pernambuco (UFPE) between May and November of 2011. The criteria for inclusion were: 

presence of clinical signs of primary impetigo, secondary impetigo, ecthyma, folliculitis, 

furunculosis, carbuncle, acute abscess of subcutaneous cellular tissue, necrotizing fasciitis, 

periporitis or sycosis; and beginning of the infection in the community. Hospitalization at the 

time of study entry was the criterion of exclusion. The research project was approved by the 

Ethical Committee in Research of the Hospital Otávio de Freitas under registration number 
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34/2011. To participate in the study, the patients or their legal representative signed a free 

informed consent. 

Data collection  

At the time of the consultation, the following data were collected from each patient 

participating in the study: age; gender; hospitalization, residency in a long-term care facility 

or dialysis in the previous 12 months; presence of permanent indwelling catheter or 

percutaneous medical device; domiciliary contact in the previous 12 months with individuals 

with some of the risk factors for acquisition of MRSA previously cited; prior positive culture 

for MRSA; use of antibiotics in the previous 12 months and at the time of study entry. The 

type of skin infection presented by patient was also noted in the data collection form. 

Sample collection  

The samples of purulent material were obtained by rubbing a sterile cotton swab in the 

most exuberant lesion of each patient, after previous decontamination of the margins and 

surface of the lesions with 70% alcohol. In the cases of furuncles or abscesses with indication 

of drainage, the samples were collected from the deepest part of the lesion. After collection, 

the swabs were immediately placed in Stuart's transport medium and transported to the 

Bacteriology sector of the laboratory of the Hospital das Clinicas of the UFPE, where 

conventional methods were carried out for isolating and identifying the bacteria, as well as the 

susceptibility tests to the antimicrobials. 

Phenotypic characterization   

  The gram-positive cocci that presented positive tests for catalase, desoxiribonuclease 

and mannitol fermentation were considered S. aureus. 

 Susceptibility tests  

The resistance profile of the S. aureus isolates was evaluated using the disk diffusion 

method, according to the recommendations of the Clinical and Laboratory Standards 
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Institute,
8
 using the following antimicrobial disks: penicillin (10 μg), oxacillin (1 μg), 

clindamycin (2 μg), trimethoprim-sulfamethoxazole (1.25/23.75 μg), chloramphenicol (30 

μg), gentamicin (10 μg), cefoxitin (30 μg), erythromycin (15 μg), ciprofloxacin (5 μg) and 

tetracycline (30 μg). The isolates that appeared, in the disk diffusion method, as sensitive to 

clindamycin and resistant to erythromycin were submitted to the D test for detection of the 

MLSB phenotype (inducible macrolide-lincosamide-streptogramin B resistance), in which 

clindamycin resistance is only apparent after induction by erythromycin.  

Oxacillin screening agar 

  S. aureus isolates that were identified as oxacillin-resistant and/or cefoxitin-resistant 

by the disk diffusion method were taken to the laboratory of the Microbiology and 

Immunology Department of the UFPE, where they were submitted to the oxacillin screening 

agar, being made, initially, subcultures on nutrient agar plates. After the colonies growing, 

direct suspension of the colonies was carried out to obtain a turbidity equivalent to a 0.5 

McFarland standard, and proceeding with the inoculum  in an area at 10 to 15 mm in diameter 

in plates containing Mueller Hinton agar medium with NaCl (4% w/v; 0.68 mol/L) and 6 

µg/ml of oxacillin. These plates were incubated at 35°C for 24 hours, and the lineage in which 

plates was observed growth of more than one colony was considered oxacillin resistant.
8
 As 

quality control, standard strains for MRSA and MSSA were used: S. aureus ATCC 29213 and 

S. aureus ATCC 33591, respectively.
12

 

 

RESULTS 

A total of 30 patients were evaluated: 18 females (60%) and 12 males. In relation to 

age, 1 (3.3%) patient was younger than 2 years of age, 3 (10%) were between the ages of 2 

and 17 years, 22 (73.3%) were between the ages of 18 and 59 years, and 4 (13.3%) were 60 



   57 

years of age or older. From the 30 collected samples, 29 (97%) had positive cultures for 

bacteria; 19 (66%) of which had S. aureus isolated. 

  The highest resistance rates of the S. aureus found were to penicillin, tetracycline, 

gentamicin and erythromycin (Table 1). 

 

TABLE 1: Antimicrobial resistance profile of Staphylococcus aureus obtained from skin and 

soft tissue infections of patients attended at the Dermatology outpatient clinic of the Hospital 

das Clínicas of the UFPE between May and November of 2011. 

                                                                  Staphylococcus aureus                

                                                             Sensitive                               Resistant 

 Antimicrobials                                N               %                             N            % 

Penicillin                                          1              5%                          18           95% 

Tetracycline                                    13            68%                            6           32% 

Erythromycin                                  15            79%                            4           21% 

Gentamicin                                     16            84%                            3           16% 

Cefoxitin                                        17             89%                           2           11% 

Oxacillin                                         17             89%                           2           11%     

Trimethoprim-sulfamethoxazole    17             89%                           2           11%                                                                

Chloramphenicol                            17            89%                            2           11%                                                                 

Clindamycin                                   18             95%                           1             5% 

Ciprofloxacin                                  19           100%                           0            0% 

 

From the 19 S. aureus isolates, 1 was resistant to cefoxitin and another was resistant to 

cefoxitin and to oxacillin in the disk diffusion method. These two S. aureus isolates were 

submitted to the oxacillin screening agar and both of them were resistant to oxacillin by this 
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test, being characterized as MRSA. These isolates were then classified as resistant to all 

researched beta-lactams researched. One of the MRSA isolates was obtained from a patient 

without risk factors for it acquisition (Table 2). The patients from whom MRSA were isolated 

were not using antibiotics at the time of study entry. 

 

TABLE 2: Characteristics of the patients with methicillin-resistant S. aureus attended at the 

Dermatology outpatient clinic of the Hospital das Clínicas of the UFPE between May and 

November of 2011. 

Patient    Age         Gender     Risk Factor    Type of infection     Resistance pattern                

 N °                                          for MRSA                                     of the MRSA isolates* 

 1          47 years         M         none                      furuncle            PEN, TET 

 2          3 months        F         hospitalization       secondary         PEN, ERY, CHL,CLI 

                                                in previous            impetigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                               12 months 

______________________________________________________________________ 

*Antimicrobials: penicillin (PEN), tetracycline (TET), erythromycin (ERY), chloramphenicol 

(CHL), clindamicin (CLI). 

 

DISCUSSION 

In the present study, S. aureus was the most frequent pathogen isolated from skin and 

soft tissue pyogenic lesions. This result was already expected and agrees with the results of 

other studies.
13-16 

With regard to the resistance patterns of the S. aureus isolates, the resistances to 

tetracycline, erythromycin and to gentamicin were the highest. In 2001, Zavadinack et al. 

observed, in an study of antimicrobial resistance of S. aureus obtained from cutaneous 
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abscesses of community origin in the state of Paraná, a lower level of resistance to 

tetracycline (9.86%), erythromycin (11.49%) and gentamicin (2.86%).
1
 The highest resistance 

rates found to these antibiotics in our study can be justified, in part, by the indiscriminate and 

inadequate use of these drugs along the years, favored by their low cost. The use of 

antimicrobials selects the lineages of resistant bacteria and likely the main cause of 

antimicrobial resistance.
3
 

The resistance rate to gentamicin, in the present study, was also higher than that 

reported by Diamantis et al., who found that only 0.7% of the S. aureus strains was resistant 

to this antibiotic. In this American study, the resistances to erythromycin (51.7%), methicillin 

(27.3%) and clindamycin (23.8%) were the highest.
17 

Ribeiro et al., in 2005, reported the first cases of skin and soft tissue infections caused 

by CA-MRSA in Brazil.
18

 Since then, various other similar studies have been carried out, 

especially in the southern region of the country. In 2009, for example, two cases of skin and 

soft tissue infection caused by CA-MRSA were reported in the city of Porto Alegre.
19,20

 In the 

same year, Rozenbaum et al. reported the case of 10-year-old non-immunocompromised girl, 

who had been admitted to a hospital in the city of Rio de Janeiro in 2007, presenting clinical 

manifestations of septic shock, and from whom MRSA was isolated. Seven days before 

admission, the patient had developed furunculosis involving the buttocks and cellulite in the 

left thigh; and she had no history of previous hospitalization or healthcare-associated 

procedures in the last year.
21

 

Gelatti, in a prospective study carried out in the city of Porto Alegre, between 

September of 2007 and March of 2008, found that 8.6% of the S. aureus isolated from 

patients with skin infections attended in a Dermatology outpatient clinic or with up to 48 

hours of hospital admission were CA-MRSA. Patients with recent hospital admission or surgical 
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interventions, presence of intravenous catheter or long-term indwelling intravascular or cutaneous 

devices, and admission to nursing homes were excluded from this study.
15

 

CA-MRSA infection had already been reported in the Northeast of Brazil by 

Nascimento-Carvalho et al., who studied, retrospectively, S. aureus obtained from patients 

younger than 20 years of age with infections caused by this microorganism and that were 

treated between 1995 and 2005 in a pediatric teaching hospital in Salvador. Out of the 122 S. 

aureus isolated from outpatients or within 48 hours after admission to a hospital and without 

the risk factors researched for MRSA, six (4.9%) were resistant to oxacillin in the disk 

diffusion method. This study evaluated a higher number of S. aureus isolates than the present 

study, however, it was a retrospective study of infections caused by S. aureus in general. Only 

two of the isolates characterized as CA-MRSA in the study were obtained from patients with 

skin infections.
22

 

There were already in Pernambuco reports of MRSA identified in studies of infections 

and colonizations by S. aureus in hospitalized patients,
23,24,25

 standing out the Cavalcanti et 

al.’s study, who studied S. aureus of patients in the first 48 hours of intensive care unit (ICU) 

admission in a university hospital in Recife, and found three MRSA isolates colonizing 

patients considered as being of community origin (patients admitted from their residences or 

hospitalized for less than 48 hours before ICU admission).
 25

 This study, however, differently 

from the present study, evaluated only colonization. 

Until then, there was no evidence in the literature of cases of skin and soft tissue 

infections caused by CA-MRSA in Pernambuco. The first sample of MRSA identified in our 

study was obtained during the drainage of a furuncle presented by a 40-year-old man. Skin 

and soft tissue infections represent approximately 90% of cases of CA-MRSA infection,
2
 and 

furunculosis is the most frequently observed disease.
26
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The patient from whom the first MRSA isolate was obtained, in the present study, had 

no risk factors for acquisition of MRSA, characterizing the MRSA isolate, according to the 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) criteria, as a CA-MRSA. The CDC 

defines CA-MRSA as MRSA that has been isolated from patients who have no history of 

positive culture for MRSA from any body site obtained more than 48 hours after admission to 

a hospital (if hospitalized); prior MRSA infection or colonization; hospitalization, surgery, 

residence in health institution, hemodialysis or peritoneal dialysis in the last year; and 

presence of percutaneous devices or catheters.
27 

Moreover, the first MRSA isolate was 

resistant, beyond to the beta-lactams, only to tetracycline, being characterized phenotypically 

as a CA-MRSA. In contrast to HA-MRSA, which is characterized by resistance to various 

classes of antimicrobials, CA-MRSA is generally resistant only to beta-lactams and to one or 

two other classes of antibiotics.
28

 

The second MRSA isolate of the study was obtained from a three-month-old girl who 

although was born by normal delivery, remained hospitalized for a little longer than 48 hours 

at the time of birth. Moreover, the MRSA isolate obtained from this patient was 

multiresistant, being characterized epidemiologically and phenotypically as a HA-MRSA.
 27,28

 

  

CONCLUSION  

The present study showed that the antimicrobial resistance patterns of S. aureus vary 

according to geographic region, being more evident in the study population the resistance to 

tetracycline, erythromycin and gentamicin. These results suggest that the beta-lactams, with 

the exception of penicillin, ampicillin and amoxicillin, continue representing a good option of 

empirical therapy for patients with pyodermitis who seek treatment at the Dermatology 

outpatient clinic of the Hospital das Clínicas of the UFPE. 
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The study also permitted the documentation of the first case of skin infection caused 

by CA-MRSA in the state of Pernambuco, contributing with new information about the 

epidemiology of this microorganism in the Northeastern region of Brazil.   

 

 

7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados do presente estudo sugerem que os betalactâmicos, exceto a penicilina, 

ampicilina e amoxicilina, continuam representando uma boa opção de terapêutica empírica 

para os pacientes com infecções de pele e partes moles que buscam atendimento no 

ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFPE. 

O estudo permitiu evidenciar pela primeira vez um caso de infecção cutânea causada 

por CA-MRSA no Estado de Pernambuco, contribuindo dessa forma com novas informações 

sobre a epidemiologia deste micro-organismo na Região Nordeste do Brasil.   

Em relação aos antibióticos não betalactâmicos, as maiores taxas de resistências dos S. 

aureus foram em relação à tetraciclina, gentamicina e eritromicina, antimicrobianos 

largamente utilizados em virtude do seu baixo custo; evidenciando a importância do controle 

do uso de antibióticos na prevenção do desenvolvimento de resistência bacteriana.  

A vigilância periódica dos padrões de resistência antimicrobiana dos S. aureus se faz 

muito importante diante da alta capacidade deste micro-organismo de adquirir resistência, e 

sendo ele o principal agente etiológico de infecções de pele e partes moles, estudos como este 

fornecem informações bastante úteis à prática médica. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA PACIENTES A PARTIR DE 18 ANOS 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Frequência e caracterização fenotípica e 

genotípica de cepas de Staphylococcus aureus resistente à meticilina isoladas a partir de lesões 

cutâneas piogênicas de pacientes ambulatoriais, que tem como pesquisadora responsável Fabiana 

Beserra Caraciolo, pesquisadora orientadora Profa. Dra. Vera Magalhães da Silveira e pesquisadora 

co-orientadora Profa. Dra. Maria Amélia Vieira Maciel. 

Você foi selecionado porque apresenta uma doença na pele que pode ser causada por uma bactéria 

chamada Staphylococcus aureus. Existe uma forma desta bactéria chamada Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina, que é resistente aos antibióticos mais usados, diminuindo assim as opções de 

antibióticos que podem ser usados contra ela.  

A sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de participar do estudo e 

retirar seu consentimento, sem que haja nenhum prejuízo para o seu tratamento ou na sua relação com 

as pesquisadoras deste estudo ou com os profissionais do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

O objetivo deste estudo é verificar com que frequência o Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

está envolvido nas infecções de pele dos pacientes atendidos no ambulatório de Dermatologia do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.  

Para participar da pesquisa será necessário que você responda algumas perguntas de um questionário. 

Será necessário também que seja coletado material de uma das lesões da sua pele utilizando-se um 

swab (uma espécie de cotonete) estéril. Nos casos em que existam furúnculos a serem drenados, o 

material será colhido durante esta drenagem. A coleta do material da sua pele poderá causar apenas 

mínimo desconforto, mas não trará risco nenhum para você. 

O material coletado será encaminhado para os laboratórios do Hospital das Clínicas e do 

Departamento de Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco, onde serão feitos a 

análise do tipo de bactéria e o estudo da bactéria Staphylococcus aureus. 

Este estudo não vai interferir no tratamento inicial escolhido pelo seu dermatologista, mas poderá 

ajudá-lo, caso ele necessite posteriormente de informações que possam contribuir para o seu 

tratamento. Os resultados dos seus exames realizados no laboratório do Hospital das Clínicas estarão 

disponíveis para você e para o seu dermatologista.  

Os resultados obtidos com o estudo contribuirão com a comunidade, permitindo conhecer o 

comportamento da bactéria Staphylococcus aureus fora dos hospitais.  
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Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados em eventos científicos ou publicados em revistas 

científicas nacionais ou internacionais, mas é assegurado o sigilo sobre sua participação, de forma que 

os seus dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone, o endereço institucional e o e-mail da 

pesquisadora responsável pelo estudo e do Comitê de Ética em Pesquisa, podendo tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Recife, ____ de ___________________ de 2011 

 

_________________________________________ 

Fabiana Beserra Caraciolo (pesquisadora responsável pelo estudo) 

Endereço: Departamento de Pós-Graduação em Medicina Tropical 

Hospital das Clínicas - Bloco A - Térreo do Hospital das Clínicas 

Av. Prof. Moraes Rego, s/n. Cidade Universitária. Recife-PE.   CEP: 50670-901 

Telefone da pesquisadora responsável: (81) 8535-5569 

E-mail: fabianacaraciolo@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral Otávio de Freitas 

Endereço: Av. Aprígio Guimarães, s/n. Tejipió. Recife - PE  

CEP: 50920-640         Telefones: (81) 3182-8578  

 

Eu, _________________________________________, declaro que entendi os objetivos, 

desconfortos, riscos e benefícios de minha participação no estudo, concordo em participar desta 

pesquisa e autorizo a divulgação e publicação de toda a documentação necessária em periódicos e 

revistas, bem como apresentação em congressos, workshop e quaisquer eventos de caráter científico.  

 

 

______________________________________ 

 Assinatura do paciente 

 

 

 

_______________________________                          ________________________________ 

Assinatura da testemunha 1                                                            Assinatura da testemunha 2 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS RESPONSÁVEIS LEGAIS DE PACIENTES MENORES DE 18 

ANOS 

Seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa Frequência e caracterização 

fenotípica e genotípica de cepas de Staphylococcus aureus resistente à meticilina isoladas a partir 

de lesões cutâneas piogênicas de pacientes ambulatoriais, que tem como pesquisadora responsável 

Fabiana Beserra Caraciolo, pesquisadora orientadora Profa. Dra. Vera Magalhães da Silveira e 

pesquisadora co-orientadora Profa. Dra. Maria Amélia Vieira Maciel.  

 

Seu (sua) filho (a) foi selecionado (a) porque apresenta uma doença na pele que pode ser causada por 

uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Existe uma forma desta bactéria chamada 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que é resistente aos antibióticos mais usados, 

diminuindo assim as opções de antibióticos que podem ser usados contra ela. 

A participação dele (a) não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de permitir que ele 

(a) participe do estudo e retirar seu consentimento, sem que haja nenhum prejuízo para o tratamento 

dele (a) ou na sua relação com as pesquisadoras deste estudo ou com os profissionais do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. 

O objetivo deste estudo é verificar com que frequência o Staphylococcus aureus resistente à meticilina 

está envolvido nas infecções de pele dos pacientes atendidos no ambulatório de Dermatologia do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.  

Para participar da pesquisa será necessário que você responda algumas perguntas de um questionário. 

Será necessário também que seja coletado material de uma das lesões da pele do seu (sua) filho (a), 

utilizando-se um swab (uma espécie de cotonete) estéril. Nos casos em que existam furúnculos a 

serem drenados, o material será colhido durante esta drenagem. A coleta do material de pele poderá 

causar apenas mínimo desconforto, mas não trará risco nenhum para seu (sua) filho (a). 

O material coletado será encaminhado para os laboratórios do Hospital das Clínicas e do 

Departamento de Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco, onde serão feitos a 

análise do tipo de bactéria e o estudo da bactéria Staphylococcus aureus. 

Este estudo não vai interferir no tratamento inicial escolhido pelo dermatologista para seu (sua) filho 

(a), mas poderá ajudá-lo, caso ele necessite posteriormente de informações que possam contribuir para 

o tratamento. Os resultados dos exames realizados no laboratório do Hospital das Clínicas estarão 

disponíveis para você e para o dermatologista do (a) seu (sua) filho (a).  

Os resultados obtidos com o estudo contribuirão com a comunidade, permitindo conhecer o 

comportamento da bactéria Staphylococcus aureus fora dos hospitais.  
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Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados em eventos científicos ou publicados em revistas 

científicas nacionais ou internacionais, mas é assegurado o sigilo sobre a participação do (a) seu (sua) 

filho (a), de forma que os dados dele (a) não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone, o endereço institucional e o e-mail da 

pesquisadora responsável pelo estudo e do Comitê de Ética em Pesquisa, podendo tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e a participação do (a) seu (sua) filho (a), agora ou a qualquer momento. 

Recife, ____ de ___________________ de 2011 

 

_________________________________________ 

Fabiana Beserra Caraciolo (pesquisadora responsável pelo estudo) 

Endereço: Departamento de Pós-graduação em Medicina Tropical 

Hospital das Clínicas - Bloco A - Térreo do Hospital das Clínicas 

Av. Prof. Moraes Rego, s/n. Cidade Universitária. Recife-PE.   CEP: 50670-901 

Telefone da pesquisadora responsável: (81) 8535-5569 

E-mail: fabianacaraciolo@hotmail.com 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral Otávio de Freitas 

Endereço: Av. Aprígio Guimarães, s/n. Tejipió. Recife - PE  

CEP: 50920-640         Telefones: (81) 3182-8578  

 

Eu, _____________________________________________, declaro que entendi os objetivos, 

desconfortos, riscos e benefícios da participação do (a) meu (minha) filho (a) 

____________________________________________ neste estudo, concordo com a participação dele 

(a) nesta pesquisa, e autorizo a divulgação e publicação de toda a documentação necessária em 

periódicos e revistas, bem como apresentação em congressos, workshop e quaisquer eventos de caráter 

científico.  

 

 

__________________________________________ 

 Assinatura do responsável legal do paciente 

 

 

 

_______________________________                          ________________________________ 

Assinatura da testemunha 1                                                            Assinatura da testemunha 2 

 



   73 

APÊNDICE C - FICHA DE COLETA DE DADOS 

FICHA DE COLETA DE DADOS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL – UFPE 

NÚMERO:  

 

___________ 

PESQUISA: FREQUÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E GENOTÍPICA 

DE CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE À METICILINA 

ISOLADAS A PARTIR DE LESÕES CUTÂNEAS PIOGÊNICAS DE PACIENTES 

AMBULATORIAIS 

DATA:  

 

___/___/___ 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ________________________________________________Registro:_________________ 

Idade: _____anos                Gênero:  masculino      feminino   

Telefones de contato:_______________________________________ 

Município onde reside: ______________________________ 

TIPO DE LESÃO CUTÂNEA PIOGÊNICA:  

 Impetigo primário     Impetigo secundário      Ectima         Foliculite       Furúnculo      Carbúnculo 

 Abscesso agudo de tecido celular subcutâneo     Fasciite necrosante      Periporite       Sicose 

FATORES DE RISCO PARA AQUISIÇÃO DE MRSA: 

 

1. Hospitalização nos últimos 12 meses:   

 Sim  Não    

2. Residência em instituição de saúde (lar de idosos, casa de repouso e hospital-dia) nos últimos 12 

meses: 

 Sim  Não       

3. Cirurgia nos últimos 12 meses: 

 Sim  Não       

4. Diálise nos últimos 12 meses: 

 Sim  Não       

5. Presença de cateter ou dispositivo médico percutâneo permanente: 

 Sim  Não      

6. Contato domiciliar nos últimos 12 meses com indivíduo apresentando algum dos fatores de risco 

supracitados: 

 Sim  Não       
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CULTURA PRÉVIA POSITIVA PARA MRSA 

 Sim  Não  Não sabe informar 

8. USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 Sim  Não  Não sabe informar 

Se sim, qual (is) antibiótico (s)? ____________________________________________________ 

                                                   Não recorda o(s) nome (s) 

 

9. USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 6 MESES 

 Sim  Não  Não sabe informar 

Se sim, qual (is) antibiótico (s)? ____________________________________________________ 

                                                   Não recorda o(s) nome (s) 

10. USO DE ANTIBIÓTICOS NOS ÚLTIMOS 3 MESES 

 Sim  Não  Não sabe informar 

Se sim, qual (is) antibiótico (s)? ____________________________________________________ 

                                                  Não recorda o(s) nome (s) 

 

11. USO DE ANTIBIÓTICOS NO MOMENTO 

 Sim  Não  Não sabe informar 

Se sim, qual (is) antibiótico (s)? ____________________________________________________ 

                                                  Não recorda o(s) nome (s) 
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ANEXO 

   

 ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL 

OTÁVIO DE FREITAS 

 


