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RESUMO

Tema geral e problema da pesquisa: O Staphylococcus aureus é principal responsável por infecções bacterianas comunitárias e relacionadas aos 
cuidados da saúde. Na década de 90 surgiu uma nova cepa de Staphylococcus aureus na comunidade que apresentava o gen MecA ypo IV, que o 
tornava resistente a todos os beta-lactâmicos. A presença desta cepa varia muito ao redor do mundo, sendo bastante prevalente em alguns 
estados dos Estados Unidos e quase inexistente em certos países da Europa. Objeyvos: Avaliar a prevalência de colonização nasal por CA-MRSA 
numa amostra de indivíduos residentes em um bairro da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Materiais e Métodos: Foram sorteadas 200 
residências cadastradas no banco de dados de um Posto de Saúde da Família. Após aceitarem parycipar do estudo e terem assinado o TCLE os 
parycipantes eram submeydos a uma entrevista e a coleta de secreção nasal.Resultados: Foram visitadas 153 residências com 199 moradores. A 
idade dos indivíduos variou entre 18 a 91, media 60 anos, 67,3 % (134) do sexo feminino. Nenhum dos parycipantes fazia uso de drogas 
intravenosas ilícitas. O uso recente de anymicrobianos foi referido por 18 %. Lesões cutâneas recentes em 10%. Em 14,6 % houve crescimento de 
S. aureus sendo que em dois destes o padrão de sensibilidade aos anymicrobianos foi compa|vel com CA-MRSA, ou seja, uma prevalência de 1,0 
% de colonização nasal por CA-MRSA. Conclusões: Este é o primeiro estudo em uma amostra populacional comunitária realizado no Brasil. Outras 
pesquisas semelhantes foram realizadas em pacientes atendidos em ambulatórios ou em unidades carcerárias ou ainda em estudantes de ensino 
superior. A prevalência de 14,6% colonização pelo S. aureus, com 1% de CA-MRSA foi muito semelhante ao encontrado em uma população 
carcerária no município de Avaré, SP, onde a prevalência foi de 16,5 % com 0,7% de CA-MRSA e ao estudo realizado em indivíduos idosos sádios, 
onde foi observada prevalência de 17,8 % sendo que destes 19% eram CA-MRSA. Contrastando com estudo realizado em uma unidade básica de 
saúde em Porto Alegre, que não encontrou portador nasal de CA-MRSA.

Saúde

Medicina
X Seminário de Pesquisa da Estácio


