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Saúde

RESUMO

Aproximadamente 30% dos adultos são portadores assintomáticos de S. aureus, com uma prevalência maior em pacientes hospitalizados, 
profissionais da saúde, indivíduos com doença eczematosa e que usam agulhas regularmente. Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
associado à comunidade (CA-MRSA) representa 3 a 6 % do total de indivíduos, sem contato aos cuidados à saúde, colonizados por S. aureus, ou 
seja, aproximadamente 1% dos adultos. Até no final do século passado cepas resistentes eram responsáveis apenas por infecções relacionadas 
aos cuidados da saúde, atualmente designadas como Health Associated-MRSA. Nos últimos anos, as infecções associadas aos cuidados à saúde 
mais frequentemente causadas por CA-MRSA do que pelo HA-MRSA. Os profissionais da saúde são os principais disseminadores do MRSA no 
ambiente hospitalar, sendo menos estudado o papel dos estudantes da área da saúde. Os autores hipotetizam que a prevalência de colonização 
pelo CA-MRSA nos estudantes de medicina do ciclo básico seja semelhante a da população em geral e que um percentual mais elevado ocorreria 
apenas após o início do ciclo prático, com o contato com ambiente hospitalar. Objetivos: Determinar a prevalência de colonização por CA-MRSA 
em estudantes do ciclo básico de uma faculdade de medicina no RJ. Materiais e Métodos: Estudo seccional da prevalência de colonização por CA-
MRSA em estudantes do ciclo básico de uma faculdade de medicina no RJ. Todos os estudantes, que aceitaram participar do estudo e assinaram o 
TCLE, foram submetidos a um questionário e a coleta de secreção nasal. Resultados: Incluídos 130 estudantes do total de 314 matriculados. 
Destes, 44 (33,8%) colonizados pelo S. aureus, sendo que 42 (32,3%) MSSA e 2 (1,5%) CA-MRSA. Em relação ao gênero, 61,5% eram do sexo 
feminino, 21,5% das mulheres e 12,3% dos homens estavam colonização por S. aureus,. Contato direto ou indireto com a assistência à saúde foi 
referido por 26 alunos, destes 6 colonizados por MSSA e 1 por CA-MRSA. Lesão cutânea atual ou nos últimos 3 meses foi observada em 15,4%, 
sendo que 3% eram colonizados por MSSA. Uso recente de antimicrobianos foi relatado em 27,7% dos estudantes, sendo que 47,2% destes eram 
colonizados por MSSA, enquanto que em apenas 22,1% dos não colonizados referiam o uso recente desta medicação. Conclusões: Observou-se 
colonização por MSSA em 32,3 % e por CA-MRSA em 1,5 %, o que foi semelhante ao relatado em estudos nacionais que avaliam a prevalência de 
S. aureus em determinados grupos específicos da comunidade. A colonização pelo CA-MRSA foi inferior a observada em outros estudos com 
estudantes da área da saúde, em torno de 5,1%. Tal diferença pode estar relacionada ao fato destes trabalhos incluírem estudantes que já 
tenham entrado em contato com o ambiente hospitalar. Uso recente de antibióticos foi elevado e mais frequente nos colonizados por S. aureus. 
Quanto ao contato ao ambiente hospitalar e a presença de lesões cutâneas, não houve diferença entre os colonizados e os não colonizados.
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