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O Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) constitui o principal agente 

patogénico resistente aos agentes antimicrobianos nos hospitais em várias partes do 

mundo. Portugal apresenta atualmente a prevalência de MRSA mais elevada da Europa. 

Estudos recentes revelaram pela primeira vez níveis surpreendentes de MRSA nos 

autocarros públicos de Lisboa e Porto. 

 
 
 
Introdução 
O Staphylococcus aureus é uma bactéria 
oportunista que coloniza assintomaticamente 
o Homem podendo causar uma grande 
variedade de infeções com localização e 
gravidade muito distintas que vão desde 
simples infeções da pele a infeções 
potencialmente fatais, como septicémias, 
pneumonias, osteomielites, endocardites e 
meningites. Apesar de o S. aureus colonizar 
diferentes zonas do corpo humano, as fossas 
nasais são o nicho ecológico preferencial, 
estimando-se existir cerca de 30% de 
portadores nasais (Peacock et al., 2001) que 
para além do risco acrescido de contraírem 
uma infeção, constituem um importante 
reservatório e veículo de transmissão 
(Kluytmans et al., 1997). 
 
A notável capacidade para desenvolver 
resistência aos antibióticos, aliada à 
emergência de estirpes altamente virulentas, 
tornou o S. aureus num dos principais 
agentes patogénicos a nível mundial. De 
todas as resistências adquiridas desde a 
introdução da terapêutica antimicrobiana na 
década de 1930, a resistência à meticilina é 
do ponto de vista clínico a mais relevante, 
uma vez que confere resistência à classe de 
antibióticos mais prescrita, os β-lactâmicos, 
que inclui as penicilinas, cefalosporinas e 
carbapenos. Por outro lado, o facto de o S. 
aureus resistente à meticilina (MRSA) 
apresentar adicionalmente reduzida 

suscetibilidade a múltiplas outras classes de 
antibióticos limita drasticamente as opções 
terapêuticas disponíveis. 
 
MRSA nos hospitais Portugueses 
Apesar da prevalência global de MRSA na 
Europa ser de 16,7% (ECDC, 2012), 
verificam-se diferenças significativas entre os 
diversos países, sendo a prevalência 
consistentemente mais baixa (< 5%) na 
Escandinávia e Holanda, e mais elevada (> 
25%) no Sul da Europa e Europa de Leste. 
Portugal é atualmente o país europeu com 
níveis mais elevados de MRSA, atingindo em 
2011 o valor record de 55% (ECDC, 2012). 
Mais preocupante é o facto de, 
contrariamente à tendência global europeia, 
a prevalência de MRSA em Portugal 
continuar a aumentar. 
 
De forma a acompanhar a evolução clonal 
deste agente patogénico endémico nos 
nossos hospitais, caracterizou-se, por 
diversas técnicas de tipagem molecular, um 
elevado número de MRSA isolados ao longo 
das duas últimas décadas em diferentes 
hospitais Portugueses. Observou-se um 
cenário comum em todos os 
estabelecimentos hospitalares, i.e. 
sucessivas ondas de um ou dois clones 
maioritários (Aires-de-Sousa et al., 2008): 
clones Português/ Ibérico (até 1993), clones 
Ibérico/ Brasileiro (1994-2000), clones 
Brasileiro/ EMRSA-15 (2001-2006), e 
posteriormente (após 2006) os clones 
EMRSA-15/ Nova Iorque-Japão (Fig. 1).
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Fig. 1. Evolução dos clones MRSA nos hospitais Portugueses ao longo do tempo (adaptado de 
Aires-de-Sousa et al., 2008). 

 
Prevalência de MRSA nos autocarros 
públicos Portugueses 
A transmissão de S. aureus, incluindo MRSA, 
ocorre principalmente pelo contacto dérmico 
direto entre pessoas. No entanto, esta 
bactéria sobrevive por longos períodos em 
diferentes superfícies e objetos, que podem 
constituir um importante reservatório para a 
sua disseminação (Neely and Maley, 2000, 
Oie and Kamiya, 1996). Recentemente, 
efetuámos dois estudos em duas redes de 
autocarros públicos nacionais, uma no Porto 
(2009-2010) e outra em Lisboa (2011-2012), 
de forma a determinar se os transportes 
públicos constituem um reservatório de 
MRSA em Portugal que é atualmente o país 
europeu com a maior prevalência de MRSA a 
nível hospitalar (ECDC, 2012).  
 
Para a recolha de amostras, foram 
selecionadas as superfícies com maior 
contacto com as mãos dos passageiros, 
nomeadamente os varões, pegas, botões de 
stop e a máquina de validação dos bilhetes. 
Obtiveram-se amostras de diferentes 
carreiras, umas passando nas imediações de 
hospitais, outras não. A recolha de amostras 
foi sempre realizada ao final do dia e antes 
de qualquer procedimento de limpeza.  
 

Ambos os estudos revelaram prevalências 
surpreendentes de MRSA nos autocarros: 
26% na cidade do Porto (Simoes et al., 2011) 
e 36% na capital (Conceicao et al., 2013). 
Assim, independentemente da rede de 
transportes, os autocarros públicos parecem 
constituir um importante reservatório de 
MRSA nas duas maiores cidades de 
Portugal. Apesar da contaminação por MRSA 
ter sido anteriormente descrita em várias 
superfícies públicas (Manning et al., 2004, 
Davis et al., 2012), o estudo no Porto revelou 
pela primeira vez a presença de MRSA em 
autocarros públicos. A sobrelotação e 
consequentemente o frequente contacto das 
mãos dos passageiros com as superfícies no 
interior do veículo, aliado ao facto de não 
haver possibilidade para a lavagem das 
mãos durante e imediatamente após a 
utilização do meio de transporte, contribuem 
provavelmente para a transmissão de S. 
aureus nos autocarros públicos. 
 
No estudo em Lisboa, em que a recolha de 
amostras foi realizada periodicamente ao 
longo de 12 meses consecutivos, a 
contaminação dos autocarros não variou 
significativamente com a estação do ano 
(χ2=5.169; p=0.16), tendo sido de 35% na 
Primavera, 29% no Verão, 50% no Outono e 
32% no Inverno (Conceicao et al., 2013). No 
entanto verificou-se uma contaminação 
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superior à média anual nos meses de Abril, 
Outubro, Novembro e Dezembro (Fig. 2) que 
poderá estar associada aos meses de maior 
pluviosidade. 
 

 
 
Fig. 2. Contaminação dos autocarros 
públicos da região de Lisboa ao longo de um 
ano. 
 
De onde vêm os MRSA isolados nos 
autocarros públicos?  
A caracterização por diferentes técnicas de 
tipagem molecular revelou que 91% dos 
MRSA isolados nos autocarros da cidade do 
Porto pertenciam a um único tipo clonal 
(EMRSA-15) (Simoes et al., 2011), que 
constitui o clone maioritário nos hospitais da 
região norte de Portugal (Aires-de-Sousa et 
al., 2008). De forma semelhante, nos 
autocarros de Lisboa, 50% dos MRSA 
pertenciam aos dois clones maioritários nos 
hospitais da capital, i.e. EMRSA-15 e Nova 
Iorque/Japão (Aires-de-Sousa et al., 2008, 
Conceicao et al., 2013).  
 
Em ambas as cidades, salienta-se a 
correspondência entre os clones detetados 
nos autocarros públicos e os principais 
clones presentes nos hospitais da mesma 
área. Estes estudos fornecem evidência de 
que os principais clones de MRSA 
endémicos na generalidade dos hospitais 
Portugueses estão a escapar do meio 
hospitalar para a comunidade. Esta 
conclusão também está de acordo com 
Tavares e colaboradores que reportaram 
pela primeira vez uma prevalência elevada 
de MRSA na comunidade em Portugal (22%), 
sendo a maioria dos isolados pertencente ao 
clone EMRSA-15 (Tavares et al., 2013).  
 
Os autocarros incluídos no estudo realizado 
em Lisboa estavam distribuídos por 

diferentes carreiras, sendo que umas 
passavam perto de hospitais (a uma 
distância máxima de 200 m da entrada) e 
outras não. Verificou-se uma associação 
entre a contaminação por MRSA e as 
carreiras que passavam por mais do que três 
hospitais (χ2=4.537; p=0.033) (Conceicao et 
al., 2013). Num país com uma prevalência de 
MRSA nosocomial acima dos 50%, as mãos 
de todos os indivíduos que saem do hospital 
e utilizam transportes públicos, 
nomeadamente profissionais de saúde, 
doentes com alta e visitas, constituem muito 
provavelmente a via de transmissão dos 
MRSA entre os hospitais e os autocarros. 
 
Risco de transmissão aos passageiros? 
De forma a verificar se os MRSA que 
contaminam os autocarros públicos podem 
ser transmitidos aos passageiros, realizou-se 
um rastreio às mãos de 575 estudantes e 
profissionais de um estabelecimento de 
ensino superior de Lisboa, cedo pela manhã, 
à entrada do edifício. Onze indivíduos (2%) 
apresentaram contaminação por MRSA nas 
mãos, tendo-se verificado que não eram 
simultaneamente portadores nasais 
(Conceicao et al., 2013).  
 
A caracterização molecular dos 11 isolados 
distribui-os por três clones diferentes, que 
correspondiam aos clones hospitalares mais 
frequentemente detetados nos autocarros. 
Uma vez que no dia do rastreio 10 dos 11 
indivíduos deslocaram-se de transportes 
públicos para o estabelecimento de ensino 
superior, nomeadamente em autocarros da 
empresa envolvida neste estudo, parece 
provável que os MRSA que contaminam os 
autocarros públicos tenham sido transmitidos 
a estes passageiros. No entanto, apesar 
destes indivíduos não estarem colonizados 
por MRSA nas fossas nasais, não se pode 
excluir a hipótese de estarem colonizados 
noutros locais do corpo, nomeadamente 
períneo, faringe e axilas, havendo lugar a 
auto-contaminação. Por outro lado, apesar 
do rastreio das mãos ter sido realizado de 
manhã cedo, pressupondo que os indivíduos 
fizeram a higienização das mãos nessa 
manhã e deslocaram-se diretamente de casa 
para o estabelecimento de ensino, não há 
garantia que não tenham sido contaminados 
noutro lugar que não os autocarros. Futuros 
estudos em que se rastreie os passageiros à 
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entrada e saída do transporte público serão 
mais conclusivos. 
 
No prazo de uma semana, foi ainda 
efectuado um segundo rastreio às mãos de 
quatro dos indivíduos que tinham revelado 
contaminação por MRSA nas mãos e não 
eram portadores nasais. Desses, um 
indivíduo revelou novamente MRSA nas 
mãos mas com uma estirpe diferente da 
anterior. Tendo este indivíduo deslocado-se 
nesse dia para a instituição de ensino 
superior de autocarro, o resultado parece 
demonstrar que a contaminação das mãos 
por MRSA é transiente e provavelmente 
dependente do transporte público utilizado 
naquele dia. 
 
Conclusões 
Os autocarros públicos que circulam nas 
duas maiores cidades Portuguesas, Lisboa e 
Porto, constituem um importante reservatório 
de MRSA de origem hospitalar. A 
contaminação dos autocarros e a 
transferência de estirpes para as mãos dos 
passageiros parece representar um veículo 
de transmissão de MRSA do hospital para a 
comunidade.  
É importante referir que a metodologia de 
recolha de amostras utilizada nestes estudos 
não permitiu determinar o grau de 
contaminação nas superfícies dos autocarros 
nem nas mãos dos passageiros. Futuros 
estudos quantitativos serão úteis para 
correlacionar o grau de contaminação nas 

mãos dos indivíduos e eventuais 
consequentes infeções. 
 
Há ainda que salientar que uma limpeza 
diária e eficaz dos transportes públicos não 
resolveria totalmente o problema. A solução 
teria antes que passar pela implementação 
de medidas de controlo de infecção eficazes 
para reduzir a prevalência de MRSA a nível 
hospitalar, pela descontaminação das mãos 
de todos os indivíduos à saída das 
instituições de saúde e pela educação da 
população em geral quanto à sistemática 
higienização das mãos ao longo do dia, 
nomeadamente após a utilização de 
transportes públicos. 
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