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Introdução
Usuários de drogas ilícitas (UDI) são frequentes
carreadores de Staphylococcus aureus MeticilinaResistentes (MRSA), e estão em risco de infecções
graves por esse microrganismo.1 No entanto, a
literatura sobre o tema concentra-se em usuários de
drogas injetáveis, havendo escassos dados sobre
associação de MRSA ao uso de drogas inalatórias
como o crack (endêmico no Brasil). Outro grupo
pouco estudado são os pacientes internados em
instituições psiquiátricas.

nos pacientes do hospital psiquiátrico (RR=0,96,
IC95%=0,93-0,99; p=0,03). A análise (PFGE) de 14
isolados de MRSA obtidos de 10 sujeitos da
pesquisa revelou um cluster englobando 8 isolados
de 5 sujeitos (Figura 1).
Ao todo, foram
identificados isolados carreando SCCmec tipo IV (7
sujeitos), I (2 sujeitos) e II (1 sujeito).

Objetivos
Identificar a prevalência e fatores preditores do
carreamento de S. aureus como um todo ou MRSA
em UDI internados no Serviço de Referência de
Álcool e Drogas (SARAD) e pacientes residentes no
Hospital Psiquiátrico Cantídio de Moura Campos,
em suas casas anexas e residências conveniadas
localizadas no centro da cidade de Botucatu- SP.
Realizar caracterização molecular de isolados de
MRSA colonizando essa população.

Material e Métodos
Foram estudados 220 sujeitos entre os anos de
2015 e 2017, sendo 138 do SARAD e 82 do hospital
psiquiátrico. A pesquisa de carreamento de S.
aureus foi realizada por swabs nasais e de
orofaringe.
A
espécie
foi
caracterizada
fenotipicamente e os isolados resistentes (MRSA)
identificados por Polymerase Chain Reaction (PCR)
para o gene mecA. Todos os MRSA foram
submetidos a caracterização por PCR do cassete
cromossômico SCCmec (que alberga o gene da
resistência) e genotipagem por Pulsed-Field Gel
Electrophoresis (PFGE). Fatores de risco para
carreamento de S. aureus e MRSA foram estudados
em modelos multivariados de regressão de Poisson.

Resultados e Discussão
As prevalências de S. aureus total / MRSA para
SARAD e hospital psiquiátrico foram 26,8% / 4,5% e
24,3% / 7,3%, respectivamente. O uso de cocaína
inalatória foi associado a maior carreamento de S.
aureus entre dependentes químicos (Risco
Relativo[RR]=2,26, Intervalo de Confiança [IC]
95%=1,02-5,00; p=0,04) enquanto a idade
apresentou associação negativa com esse desfecho
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Figura 1. Dendrogamas de isolados de MRSA
caracterizados por PFGE com enzimas SmaI (A) e
ApaI (B). (a) Isolados oriundos de dependentes
químicos (SARAD); (b) Isolados oriundo de
pacientes do hospital psiquiátrico. Demais isolados
são clones de padrões internacionais.

Conclusões
Nossos achados sugerem que prevalência de
colonização por MRSA nos grupos estudados é
superior àquela encontrada na população geral
(0,9%)2, e que ocorre disseminação de clones por
transmissão cruzada. Os grupos estudados são
vulneráveis a infecções de difícil tratamento e
podem contribuir para dispersão do MRSA em suas
redes sociais e na população como um todo.
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