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Resumo 

 

A resistência aos antibióticos pode ser transmitida dos seres vivos ao meio ambiente e vice-

versa. Staphylococcus spp. são agentes patogénicos oportunistas, encontrados na microbiota da 

pele, nariz e boca de humanos e animais que frequentemente apresentam resistência a vários 

antibióticos, sobretudo aos beta-lactâmicos. Assim, este trabalho tem como objetivo identificar 

a prevalência de Staphylococcus spp. em amostras orais e nasais de 43 burros de Miranda do 

Douro (Equus asinus) e dos seus tratadores (n = 24), através de uma perspetiva “One Health”.  

Para isolar S. aureus e estafilococos resistentes à meticilina (MRS) foram usados os meios 

de cultura como BHI (Brain Heart Infusion), BPA (Baird-Parker Agar) e ORSAB (Oxacillin 

Resistance Screening Agar Base). Os testes bioquímicos, como a prova da catalase, DNase e 

coagulase, foram realizados para confirmar a presença de S. aureus e estafilococos coagulase-

negativos. Vinte Staphylococcus spp. coagulase-negativos resistentes à meticilina (MR-CNS) 

e 4 S. aureus foram isolados de burros (n = 43). Dos tratadores (n = 24), onze S. aureus e 4 

Staphylococcus spp. foram isolados, 3 dos quais foram resistentes à meticilina. Estes resultados 

poderão indicar que ocorreu transmissão de Staphylococcus spp. entre humanos e animais, no 

entanto mais estudos são necessários para comprovar esta teoria. A resistência aos antibióticos 

foi determinada pelo método de difusão de disco em agar de Kirby-Bauer contra 14 agentes 

antimicrobianos. S. aureus isolados de burros (n = 4) e dos tratadores (n = 11) mostraram 

resistência à penicilina (1U) (burros n = 3; tratadores n = 10), gentamicina (10µg) (burros = 3; 

tratadores = 7), tobramicina (10µg) (burros = 4; tratadores = 6), ácido fusídico (10µg) (burros 

= 1; tratadores = 5) e tetraciclina (30µg) (burros = 1; tratadores = 1). Staphylococcus spp. 

coagulase-negativos (CNS) mostraram resistência a vários antibióticos. Apenas um CNS não 

apresentou resistência à meticilina. No entanto, neste estudo não foi isolado nenhum 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). Foi estudada a capacidade de formação 

de biofilme às 24h e 48h em microplacas de 96 poços. S. aureus e CNS foram capazes de 

produzir biofilme, contudo mostraram comportamentos diferentes, tendo havido um 

decréscimo da biomassa de biofilme de CNS às 48h, contrariamente a S. aureus.  

Estes resultados revelam que o burro de Miranda aparenta ser um reservatório natural de 

Staphylococcus spp. resistentes a múltiplos antibióticos e com fatores de virulência e, portanto, 

poderão representar uma via de transmissão entre animais e humanos. Assim, é importante 
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realçar a importância do conceito “One Health” de forma a melhor controlar esta ameaça 

crescente.  

Palavras-chave: resistência a antibióticos, S. aureus, MR-CNS, burro de Miranda, “One 

health” 
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Abstract 
 Antibiotic resistance can be transmitted from living beings to the environment and 

vice versa. Staphylococcus spp. are opportunistic pathogens, found in the microbiota of the 

skin, nose and mouth of humans and animals that often show resistance to various antibiotics, 

especially beta-lactams. Thus, this study aims to identify the prevalence of Staphylococcus spp. 

in oral and nasal samples from 43 donkeys from Miranda do Douro (Equus asinus) and their 

handlers (n = 24), using a “One Health” approach. 

 To isolate S. aureus and methicillin-resistant staphylococci (MRS), culture media 

such as BHI (Brain Heart Infusion), BPA (Baird-Parker Agar) and ORSAB (Oxacillin 

Resistance Screening Agar Base) were used. Biochemical tests, such as the catalase, DNase and 

coagulase test, were performed to confirm the presence of S. aureus and coagulase-negative 

staphylococci. Twenty methicillin-resistant coagulase-negative Staphylococcus spp. (MR-

CNS) and 4 S. aureus were isolated from donkeys (n = 43). Of the handlers (n = 24), eleven S. 

aureus and 4 Staphylococcus spp. were isolated, 3 of which were resistant to methicillin. These 

results may indicate that occurred transmission of Staphylococcus spp. between humans and 

animals, however more studies are needed to prove this theory. Antibiotic resistance was 

determined by the Kirby-Bauer disk diffusion method against 14 antimicrobial agents. S. aureus 

isolated from donkeys (n = 4) and handlers (n = 11) showed resistance to penicillin (1U) 

(donkeys n = 3; handlers n = 10), gentamicin (10µg) (donkeys = 3; handlers = 7 ), tobramycin 

(10µg) (donkeys = 4; handlers = 6), fusidic acid (10µg) (donkeys = 1; handlers = 5) and 

tetracycline (30µg) (donkeys = 1; handlers = 1). Staphylococcus spp. coagulase-negative (CNS) 

showed resistance to several antibiotics. Only one CNS did not show resistance to methicillin. 

However, in this study, no methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) were isolated. 

The ability to form biofilms at 24h and 48h in 96-well microplates was studied. S. aureus and 

CNS were able to produce biofilm, however they showed different behaviours, with a decrease 

in the biomass of CNS biofilm at 48h, unlike S. aureus. 

 These results reveal that the Miranda donkey appears to be a natural reservoir of 

Staphylococcus spp. resistant to multiple antibiotics and with virulence factors and, therefore, 

may represent a route of transmission between animals and humans. Thus, it is important to 

emphasize the importance of the “One Health” concept in order to better control this growing 

threat. 

Keywords: antibiotic resistance, S. aureus, MR-CNS, Miranda's donkey, “One health” 
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I. Revisão bibliográfica  

1. Introdução 

Os antibióticos contribuíram para a redução da mortalidade, mudando drasticamente a 

medicina moderna (Hutchings et al., 2019; Zaman et al., 2017). Contudo, as bactérias tornaram-

se resistentes a cada novo antibiótico criado e continuaram a multiplicar-se mesmo na presença 

dos agentes antimicrobianos (Wang et al., 2018; Zaman et al., 2017). A desadequada e elevada 

utilização destes fármacos promoveu a seleção de bactérias resistentes e multirresistentes 

responsáveis por vários tipos de infeções e por inúmeras mortes (Cassini et al., 2019; Hutchings 

et al., 2019; Peterson e Kaur, 2018). A aquisição de genes resistentes em bactérias patogénicas 

de humanos e animais é um problema crescente e constitui uma preocupação ao nível da saúde 

pública (Wang et al., 2018). Além de que as resistências bacterianas também acarretam um 

enorme encargo financeiro, com consequências económicas que os serviços de saúde 

dificilmente conseguem arcar (Anderson et al., 2019).  

Staphylococcus aureus é o agente patogénico mais importante do género 

Staphylococcus que infeta e coloniza humanos e animais. A prevalência de infeções deste 

microrganismo tem aumentado e são cada vez mais difíceis de tratar, pois, muitas vezes, S. 

aureus não só mostra resistência aos antibióticos beta-lactâmicos, como também às restantes 

classes de antibióticos (Piechota et al., 2018; Smith et al., 2013). Portugal é um dos países da 

Europa com a maior prevalência de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA) 

(European Centre For Disease prevention and Control, 2019a). Hoje sabe-se que o meio 

hospitalar não é o único reservatório de bactérias resistentes a antibióticos, nos quais, para além 

do homem, os animais e o meio ambiente também constituem reservatórios de genes de 

resistência com capacidade de transferência para as bactérias patogénicas (Berendonk et al., 

2015; Woolhouse et al., 2015). Estirpes de Staphylococcus spp. resistentes à meticilina (MRS) 

são encontradas associadas a humanos, bem como a vários animais, domésticos e selvagens 

(Gómez-Sanz et al., 2019; Sousa et al., 2017). Como tal, para melhorar a saúde pública mundial 

é necessário adotar o conceito “One Health”, de modo a abranger todos os seres vivos e o 

ecossistema (Igrejas et al., 2018; Ryu et al., 2017).  

Vários estudos relataram que o burro é um reservatório para bactérias resistentes a 

antibióticos, indicando que o burro de Miranda, uma raça autóctone em risco de extinção, é um 

modelo adequado para compreender a prevalência de genes de resistência (Carvalho et al., 

2017; Foti et al., 2012; Quaresma et al., 2014a).  
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2. Antibióticos 

2.1. Definição e classificação 

O conceito de antibiótico foi originalmente utlizado para descrever metabolitos secundários 

que são naturalmente produzidos por bactérias e por fungos contra outros microrganismos, 

exceto vírus (Ebimieowei e Ibemologi, 2016; Zhang e Straight, 2019). Os termos antibiótico e 

antifúngico têm atualmente um sentido mais restrito para designar as suas ações específicas 

contra bactérias e fungos, respetivamente (Nicolaou e Rigol, 2018). Cerca de dois terços dos 

antibióticos utilizados hoje em dia são derivados das secreções naturais de fungos e de 

microrganismos do filo Actinobacteria, com 80% dos agentes antimicrobianos derivados por 

actinobactérias produzidos pelas bactérias do género Streptomyces que vivem no solo (Durand 

et al., 2019; Peterson e Kaur, 2018). Nos tempos modernos, o conceito de agente 

antimicrobiano foi modificado, apresentando um sentido mais amplo, ao incluir também 

antibióticos que são sintetizados ou alterados em laboratório (Ebimieowei e Ibemologi, 2016; 

Nicolaou e Rigol, 2018).  

Estas substâncias podem ter ação bacteriostática, quando impossibilitam o crescimento, 

impedindo a reprodução microbiana ou inibindo o seu metabolismo, ou então, ação bactericida, 

de morte (Hutchings et al., 2019; Nicolaou e Rigol, 2018). O antibiótico ideal será aquele que 

sendo capaz de interferir na função vital da bactéria, não apresente homologia estrutural com 

funções iguais ou semelhantes do hospedeiro para não comprometer as suas células (Silver, 

2011).  

 

2.2. Mecanismos de ação 

Os antibióticos são representados por uma grande variedade de compostos químicos 

divididos em diferentes classes que possuem modos de ação diferentes na célula bacteriana 

(Figura 1) (Hutchings et al., 2019). 



3 
 

 

Figura 1 Mecanismo de ação dos antibióticos (adaptado de Kapoor et al. ( 2017)). 

 

2.2.1.  Antibióticos que atuam na parede celular bacteriana 

O principal componente da parede celular bacteriana é a camada de peptidoglicano, 

constituída por longos polímeros de açúcar (Kapoor et al., 2017; Vestergaard et al., 2019). O 

peptidoglicano permite manter a integridade celular das bactérias, pois confere a rigidez 

estrutural necessária para proteger contra forças osmóticas e ao mesmo tempo mantém a fluidez 

que é indispensável durante o crescimento, divisão e infeção. A biossíntese do peptidoglicano 

é um processo enzimático complexo que envolve, particularmente, as enzimas PBPs (proteínas 

de ligação à penicilina) (Lovering et al., 2012). As enzimas PBPs permitem a união de unidades 

peptídicas, através da ligação da porção D-alanil-alanina a resíduos de glicina, fortalecendo, 

deste modo, a parede celular (Ebimieowei e Ibemologi, 2016; Kapoor et al., 2017).  

Os antibióticos beta-lactâmicos são uma classe ampla em que se podem estabelecer os 

subgrupos: penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenemos (Ebimieowei e 

Ibemologi, 2016). Os membros desta classe, como representado na Figura 2, possuem em 

comum um anel beta-lactâmico de quatro membros (3C e 1N, altamente reativo), que confere 

a sua atividade biológica (Ebimieowei e Ibemologi, 2016; Vestergaard et al., 2019). Estes 

antibióticos têm como alvo as enzimas bacterianas PBPs. O anel beta-lactâmico interage com 

as enzimas PBPs, imitando a porção D-alanil-alanina da cadeia peptídica, tornando estas 
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enzimas indisponíveis para a síntese do novo peptidoglicano (Ebimieowei e Ibemologi, 2016; 

Kapoor et al., 2017). Consequentemente, vai ocorrer a rotura da parede celular bacteriana, 

levando à lise e morte da célula (Kapoor et al., 2017).  

 

 

Os glicopéptidos, como a vancomicina e a teicoplanina, inibem a síntese do peptidoglicano 

das bactérias Gram-positivas ao ligarem-se às unidades do peptidoglicano, como também 

bloqueiam a atividade das enzimas transglicosilase e transpeptidase (Ebimieowei e Ibemologi, 

2016; Kapoor et al., 2017; Wright, 2003). Estes antibióticos constituem a classe mais utilizada 

no tratamento de infeções severas causadas por agentes patogénicos Gram-positivos, como 

espécies de Enterococcus spp., S. aureus e Clostridium difficile (Kang e Park, 2015). As 

bactérias Gram-negativas, diferentemente das Gram-positivas, possuem uma camada externa 

de lipopolissacarídeos que as torna intrinsecamente resistentes a estes medicamentos (Figura 

3) (Wright, 2003).  

Penicilinas

Cefalosporinas

MonobactâmicMonobactâmicos

Carbapenemos

Figura 2 Estrutura dos antibióticos beta-lactâmicos. O anel beta-lactâmico (à esquerda da linha tracejada) é 

comum a todos estes compostos (adaptado de Jovanović et al. (2008)). 
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Figura 3 Estrutura do envelope celular bacteriano de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (adaptado de 

Kapoor et al. (2017)). 

 

2.2.2. Inibidores da síntese proteica 

A síntese proteica nas células tem lugar nos ribossomas onde a sequência de codões do 

RNA mensageiro é traduzida numa sequência de aminoácidos que compõem a proteína 

(Ebimieowei e Ibemologi, 2016; Kapoor et al., 2017). Os ribossomas são constituídos por RNA 

e por proteínas (Ebimieowei e Ibemologi, 2016). O RNA ribossomal é separado em duas 

subunidades, uma mais pequena e outra maior, que nas bactérias se denominam 30s e 50s e 

constituem o alvo destes antibióticos (Kapoor et al., 2017). O RNAr dos procariotas, difere do 

RNAr dos eucariotas, o que permitiu aos cientistas desenvolver antibióticos que teriam como 

alvo o RNAr de um amplo espectro de bactérias patogénicas (Ebimieowei e Ibemologi, 2016). 

Os aminoglicósidos são inibidores da subunidade 30s, potentes contra várias bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas (Krause et al., 2016). Os antibióticos desta classe atuam 

somente em condições aeróbicas, pois a sua entrada na célula requer transporte ativo de eletrões 

que só é possível na presença de oxigénio (Kapoor et al., 2017; Krause et al., 2016). Como tal, 

os aminoglicosídeos apenas têm ação contra microrganismos aeróbios, tendo uma boa atividade 

contra membros da família Enterobacteriaceae, S. aureus, incluindo MRSA e S. aureus 

resistente à vancomicina (VRSA), e P. aeuruginosa (Krause et al., 2016). Estes antibióticos 

Gram-positiva

Gram-negativa

Membrana plasmática

Espaço periplasmático

Peptidoglicano

Membrana plasmática

Espaço periplasmático
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(lipopolissacarídeo e 

proteína)
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penetram a parede celular e a membrana e ligam-se à subunidade 30s dos ribossomas, 

provocando um erro na leitura do RNA mensageiro (Kapoor et al., 2017). Daqui resulta uma 

proteína que provoca danos na membrana celular e em outros locais da célula, levando à morte 

da célula bacteriana (Krause et al., 2016). 

Os antibióticos pertencentes à família das tetraciclinas são agentes de largo espectro que 

atuam sobre a sequência do RNAr 16s da subunidade ribossomal 30s (Ian e Marilyn, 2001; 

Kapoor et al., 2017). De modo a atingirem o alvo na célula bacteriana, estas substâncias 

necessitam de atravessar a membrana celular que nas bactérias Gram-negativas ocorre por 

difusão passiva através de canais de poros OmpF e OmpC ou por um sistema de transporte ativo 

que bombeia todas as tetraciclinas através da membrana citoplasmática (Grossman, 2016; Ian 

e Marilyn, 2001). 

Os macrólidos, lincosaminas e estreptograminas (comumente abreviados MLS) têm 

como alvo o centro da peptidil transferase localizado na subunidade ribossomal 50s 

(Vestergaard et al., 2019). Os MLS inibem a fase de alongamento da tradução do RNA 

mensageiro, bloqueando, deste modo, a síntese de proteínas (Ebimieowei e Ibemologi, 2016). 

Estes antibióticos são bacteriostáticos quando usados individualmente, contudo quando, por 

exemplo, é usada uma estreptogramina do tipo A conjuntamente com uma estreptogramina do 

tipo B (comercializada como Synercid), estes atuam sinergicamente e têm ação bactericida 

contra várias bactérias Gram-positivas, como estafilococos, e algumas bactérias Gram-

negativas (Vestergaard et al., 2019; Wright, 2003).  

As oxazolidononas são uma nova classe aprovada recentemente que atuam inibindo a 

subunidade ribossomal 50s, constituída por antibióticos completamente sintéticos que 

apresentam um largo espectro de atividade contra bactérias Gram-positivas (Ebimieowei e 

Ibemologi, 2016; Kapoor et al., 2017). Esta classe é a principal escolha quando ocorrem 

infeções cirúrgicas devido à sua facilidade de penetração e acumulação em tecidos como o osso 

e o pulmão (Ebimieowei e Ibemologi, 2016). 

 

2.2.3. Inibidores da replicação do DNA 

Os antibióticos do grupo das quinolonas têm ação bactericida, pois bloqueiam a replicação 

do DNA bacteriano em que o alvo molecular são as enzimas topoisomerase II (DNA girase) e 

topoisomerase IV (Vestergaard et al., 2019). A DNA girase é importante aquando da divisão 
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celular da bactéria pois esta enzima desenrola a dupla-hélice de DNA para permitir a replicação. 

Sem a sua função, a célula não consegue prosseguir com a duplicação do DNA e para de se 

multiplicar. As quinolonas usadas contra bactérias Gram-positivas, têm como alvo celular 

principal a topoisomerase IV, responsável por cortar e separar a cadeia de DNA recentemente 

sintetizada após a replicação do DNA (Kapoor et al., 2017; Vestergaard et al., 2019). 

Estes antibióticos eram um dos medicamentos mais comumente prescritos e usados para 

tratar uma ampla variedade de infeções bacterianas (Jeffrey, 2014). Contudo, atualmente, 

existem preocupações de segurança relativamente a alguns membros desta classe, pelo que 

existem restrições na sua utilização (Ebimieowei e Ibemologi, 2016). 

 

2.2.4. Inibidores do metabolismo do ácido fólico 

O ácido fólico é essencial para o crescimento bacteriano, sendo necessário para a síntese 

dos precursores do DNA e RNA nas bactérias (Smith e Powell, 2000). Alguns antibióticos, 

como as sulfonamidas e o trimetoprim, agem imitando um substrato que é essencial para o 

metabolismo celular, levando a que as enzimas bacterianas em vez de se ligarem ao substrato 

normal se liguem ao antibiótico (Ebimieowei e Ibemologi, 2016). Estes antibióticos inibem 

etapas distintas do metabolismo do ácido fólico, pois as sulfonamidas (análogas do ácido para 

aminobenzóico - PABA) agem de maneira competitiva com a enzima bacteriana sintetase 

dihidropteroato, inibindo a incorporação do PABA no ácido fólico e o trimetropim, numa fase 

posterior, inibe a enzima dihidrofolato redutase, enzima que reduz o di-hidrofólico em tetra-

hidrofólico, diminuindo a síntese do ácido fólico (Kapoor et al., 2017; Smith e Powell, 2000). 

A combinação de sulfonamida e trimetropim resulta no bloqueio sequencial da síntese do ácido 

fólico (Kapoor et al., 2017). Os humanos não são afetados pois as nossas células obtêm o ácido 

fólico da dieta, e não possuem a enzima (Smith e Powell, 2000).  

 

2.3. Perspetiva histórica 

Os antibióticos já eram utilizados para curar infeções há algum tempo antes do começo da 

era moderna da medicina (Durand et al., 2019). As sulfonamidas foram os primeiros 

antibióticos verdadeiramente efetivos, mas foram amplamente superados pela descoberta da 

penicilina, em 1928 por Alexander Fleming no seu trabalho com Staphylococcus, onde 

observou que as placas tinham sido contaminadas por um fungo, Penicillium notatum, ao terem 
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sido expostas ao ar (Fleming, 1929; Hutchings et al., 2019). Em redor da grande colónia do 

fungo contaminante, as colónias de estafilococos apresentavam estar em lise, tornando-se 

transparentes (Fleming, 1929). Só após quase uma década é que a penicilina foi introduzida 

para uso clínico, após ter sido purificada e demostrada a sua eficácia no tratamento de infeções 

bacterianas graves por Abraham et al. (1941).  

O aparecimento da penicilina levou à descoberta de outras substâncias naturais com efeito 

antimicrobiano, iniciando-se, assim, a era de ouro da descoberta dos antibióticos que teve o seu 

pico em meados da década de 1950 (Hutchings et al., 2019). Em pouco mais de 100 anos, os 

antibióticos mudaram drasticamente a medicina moderna, sendo considerados a “droga 

maravilhosa” do século XX (Hutchings et al., 2019; Zaman et al., 2017). No entanto, depois 

dos anos de 1970 e até à data, as estratégias de design racional de medicamentos ainda não 

levaram à descoberta de novos agentes antimicrobianos e somente otimização ou combinações 

de compostos já conhecidos têm sido recentemente comercializados (Durand et al., 2019).  

Na figura seguinte encontra-se representado o número de novas classes de antibióticos 

descobertas em cada década: 

 

Figura 4 Novas classes de antibióticos descobertas em cada década (adaptado de Silver (2011) e de Hutchings et 

al. (2019)). 
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2.4.Resistência aos antibióticos 

Os antibióticos desde a sua descoberta permitiram salvar milhões de pessoas e contribuíram 

para que a esperança média de vida do ser humano aumentasse em 23 anos (Hutchings et al., 

2019; Nicolaou e Rigol, 2018; Zaman et al., 2017). No entanto, a eficiência destes 

medicamentos tem sido superada pela resistência adquirida pelos microrganismos, que leva o 

agente patogénico a deixar de ser suscetível ao antimicrobiano (Ahmad e Khan, 2019; Laws et 

al., 2019). A resistência aos antibióticos pode ocorrer por um processo de seleção natural 

(Figura 5), em que as bactérias resistentes permanecem, mesmo na presença do antibiótico, 

reproduzindo-se e prosperando (Wang et al., 2018; Zaman et al., 2017).  

 

Figura 5 Como ocorre a resistência aos antibióticos (adaptado de Centers for Disease Control and Prevention 

(2013)). 

 

O problema da resistência aos antibióticos foi primeiramente discutido no inicio da década 

de 1940, onde foi desencorajado o uso excessivo de antibióticos (Nicolaou e Rigol, 2018). 

Contudo, em muitos países estes medicamentos ainda se encontram disponíveis sem receita 

médica (Nicolaou e Rigol, 2018; Zaman et al., 2017) e, segundo Wang et al. (2018), em 30 a 

50% dos casos o agente antimicrobiano e o tempo do tratamento das infeções é inadequado. 

Como tal, é frequente encontrar-se estirpes bacterianas resistentes aos vários antibióticos 

introduzidos até agora. Por exemplo, em S. aureus e Streptococcus pneumoniae, foi descoberta 

a enzima penicilinase mesmo antes da penicilina ser comum na prática clínica, provando que o 

consumo de cada antibiótico eventualmente favorecerá a seleção de estirpes resistentes 

(Peterson e Kaur, 2018). E, enquanto os antibióticos vão perdendo progressivamente a sua 

eficácia, infeções como pneumonia, tuberculose e gonorreia, tornam-se cada vez mais difíceis 

de tratar e o seu tratamento pode até deixar de ser possível (Anderson et al., 2019; Zaman et 

al., 2017).  
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Assim sendo, a resistência aos antibióticos acarreta elevados custos socioeconómicos 

(Anderson et al., 2019; Cassini et al., 2019; Vestergaard et al., 2019). Em 31 países europeus, 

de acordo com Anderson et al. (2019), no ano de 2007, houve mais de 8 000 mortes e um gasto 

de 62 milhões de euros em infeções por Staphylococcus aureus resistente à meticilina e 

Escherichia coli resistente a antibióticos. Apesar dos nossos esforços para combater estes 

agentes patogénicos, estirpes em constante evolução são uma ameaça crescente à saúde pública 

(Nicolaou e Rigol, 2018). A cada ano, segundo dados reportados pelo European Centre For 

Disease prevention and Control (2019a), ocorrem 33 000 mortes na União Europeia por 

infeções com bactérias resistentes a antibióticos. Esta situação é ainda mais grave pelo facto 

dos antibióticos se terem tornado um elemento imprescindível em procedimentos na medicina 

moderna, como é o caso de tratamentos de cancro e transplantes de órgãos (Hutchings et al., 

2019).  

Alguns dos medicamentos usados em medicina veterinária são comuns aos usados no 

tratamento de infeções e na realização de procedimentos médicos (como cirurgias) em humanos 

o que contribui para o surgimento e disseminação de estirpes resistentes por meio da seleção 

natural (Shuford e Patel, 2005; Van Boeckel et al., 2015). Os antibióticos, para além disso, 

também são utilizados na produção animal com o objetivo de manter a saúde e a produtividade 

dos animais (Carvalho et al., 2017; Shuford e Patel, 2005; Van Boeckel et al., 2015). É de 

esperar, segundo Van Boeckel et al. (2015), que o consumo global de antibióticos na produção 

animal aumente 67% entre 2010 e 2030.  

Os microrganismos encontrados no meio ambiente convergem com os patógenos dos seres 

humanos e dos animais, podendo ocorrer a troca de genes de resistência entre estirpes 

bacterianas de ambientes distintos, dispersando-se assim por diferentes vias: humanos, animais, 

alimentos e meio ambiente (Figura 6) (Berendonk et al., 2015; Dias et al., 2018). 
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Figura 6 Transmissão de bactérias resistentes a antibióticos entre animais, humanos e ambiente (adaptado de 

Woolhouse et al. (2015)). 

 

Assim, fontes humanas, por exemplo, podem contaminar as áreas que os animais utilizam 

como fonte de alimento, aumentando o risco tanto para a saúde animal, como humana (Igrejas 

et al., 2018). A resistência aos agentes antimicrobianos, que surgiu na prática clínica no 

tratamento de doenças infeciosas, é também encontrada em instalações de produção animal, 

efluentes e sistemas de águas residuais, tornando-se, assim, num problema para a comunidade 

em geral (Ahmad e Khan, 2019; Berendonk et al., 2015).  

A resistência pode ser transmitida a outros microrganismos através de evolução vertical 

(endógena), em que uma mutação espontânea confere resistência no genoma bacteriano que é 

transmitido para a descendência, ou horizontal (exógena), em que ocorre a troca de material 

genético entre organismos, através de conjugação, transdução e transformação (Laws et al., 

2019). A resistência adquirida através de conjugação consiste na transferência de material 

genético de uma bactéria para outra, envolvendo principalmente plasmídeos resistentes (Sultan 

et al., 2018; Wang et al., 2018). Os genes que codificam os diferentes mecanismos de 

resistência estão frequentemente localizados em transposões, que poderão conter regiões 

especializadas denominadas integrões capazes de incluir diferentes genes de resistência, 

tornando as espécies bacterianas resistentes a múltiplos antibióticos diferentes (Laws et al., 

2019). A transformação envolve a incorporação direta de DNA livre do meio circundante e a 
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transdução consiste na transferência de material genético mediada por um bacteriófago (Sultan 

et al., 2018).  

Na Figura 7, encontra-se esquematizado os vários mecanismos pelos quais as bactérias 

adquirem resistência para neutralizar o efeito dos antibióticos. 

 

Figura 7 Vários mecanismos de resistência das bactérias para contra-atacar o efeito dos antibióticos (adaptado de 

Sultan et al. (2018)). 

 

3.  Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus é uma bactéria anaeróbia facultativa Gram-positiva com 

características fenotípicas de cachos de uvas, frequentemente encontrada na pele e na via nasal 

de 25 a 30% das pessoas saudáveis (Cong et al., 2020; Fair e Tor, 2014). Contudo, este é um 

microrganismo oportunista reconhecido como uma das principais causas de uma variedade de 

infeções ao longo da história tanto em humanos como em animais e, como está presente na flora 

da pele, a sua transmissão é fácil, requerendo apenas a existência de contacto direto (Boswihi e 

Udo, 2018; DeLeo et al., 2009; Monecke et al., 2016; Papadopoulos et al., 2019). Estas infeções 

são frequentemente causadas por estirpes que ao se encontrarem no nariz, invadem a corrente 

sanguínea ou os tecidos internos, geralmente quando o sistema imunitário se encontra debilitado 

e, portanto os mais afetados são, por exemplo, crianças e pacientes com HIV e diabetes (Cong 

et al., 2020; Liu, 2009; Rasigade e Vandenesch, 2014). Apesar de um tratamento adequado, S. 

aureus é uma das causas mais frequentes de bacteremia, com uma mortalidade num período de 

30 dias, de cerca de 20 a 40% (Piechota et al., 2018). S. aureus pode ser responsável desde 
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infeções de pele e tecidos moles, até infeções mais graves, como pneumonia necrosante e 

endocardite (Boswihi e Udo, 2018; Ruiz-Ripa et al., 2019). Estas infeções podem ocorrer 

devido a uma ferida aberta, mas a colonização da pele ou de superfícies mucosas (nariz, 

garganta, parede vaginal e trato gastrointestinal) são a causa mais frequente. A infeção 

nosocomial exalta uma maior preocupação, uma vez que através desta via a bactéria pode 

disseminar-se para outras superfícies do corpo e hospedeiros (Liu, 2009).  

Estes microrganismos muitas vezes formam comunidades multicelulares que se mantêm 

unidas por uma matriz extracelular que eles próprios produzem, denominadas biofilmes (López 

et al., 2010). Os biofilmes contribuem mais de 80% de todas as infeções dos seres humanos e 

são a principal causa de infeções crónicas associadas a dispositivos médicos (Fair e Tor, 2014; 

López et al., 2010; Piechota et al., 2018). A formação de biofilme permite a S. aureus persistir 

em superfícies abióticas e resistir às defesas do hospedeiro (Liu, 2009). O tratamento das 

infeções por S. aureus depende de vários antibióticos (Quadro 1) que têm como alvo os 

principais processos bacterianos, incluindo a síntese da parede celular, transcrição, tradução e 

síntese de DNA (Vestergaard et al., 2019). No entanto, a produção de biofilmes torna mais 

difícil a penetração dos antibióticos e facilita a propagação horizontal dos genes de resistência 

aos antibióticos entre bactérias (Laws et al., 2019; Papadopoulos et al., 2019).  
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Quadro 1  Antibióticos usados contra S. aureus (adaptado de Vestergaard et al. ( 2019)). 

 

 

S. aureus desenvolveu proteínas extracelulares e fatores de defesa não associados à 

resistência aos antibióticos, que possibilitam a evasão do patogénico do sistema imunológico 

inato, sendo responsáveis por intervir na adesão da bactéria aos tecidos, destruir as células e os 

tecidos, evitar ou incapacitar a defesa imunológica e contribuir para o crescimento e 

disseminação das bactérias nas células (DeLeo et al., 2009; Fair e Tor, 2014; Kong et al., 2016).  

 

Classe do agente Agente (exemplos) Alvo molecular 

Envelope celular   

β-lactâmicos (sensível à 

penicilinase) 

Ampicilina, amoxicilina Proteínas de ligação à penicilina 

β-lactâmicos + inibidores da β-

lactamase 

Amoxicilina + clavulanato Proteínas de ligação à penicilina 

β-lactâmicos (resistente à 

penicilinase) 

Oxacilina, nafcilina Proteínas de ligação à penicilina 

Cefalosporinas Ceftarolina Proteínas de ligação à penicilina 

Carbapenemos Imipenem Proteínas de ligação à penicilina 

Glicopéptidos Vancomicina, teicoplanina Pentapeptídeo MurNac 

Lipoglicoéptidos Dalbavancina , telavancina Pentapeptídeo MurNac e 

membrana celular 

Ácido fosfónico Fosfomicina Enolpiruvil transferase (Mur A) 

 

Lipopéptido Daptomicina Membrana celular 

Síntese Proteica   

Oxazolidononas Linezolida, tedizolida Subunidade ribossomal 50s 

Macrólidos Eritromicina Subunidade ribossomal 50s 

Estreptograminas Quinupristina, dalfopristina Subunidade ribossomal 50s 

Lincosaminas Clindamicina Subunidade ribossomal 50s 

Cloranfenicóis Cloranfenicol Subunidade ribossomal 50s 

Pleuromutilinas Retamulina Subunidade ribossomal 50s 

Aminoglicosídeos  Gentamicina Subunidade ribossomal 30s 

Tetraciclinas Tetraciclina, doxiciclina Subunidade ribossomal 30s 

Glicilciclinas Tigeciclina Subunidade ribossomal 30s 

Ácido pseudomónico Mupirocina Isoleucil-RNAt-sintetase 

Ácido fusídico  Fator G da elongação 

Replicação do DNA   

Fluorquinolonas Ciprofloxacina, moxifloxacina DNA girase, topoisomerase IV 

Transcrição   

Rifamicinas Rifampicina RNA polimerase 

Metabolismo   

Trimetropim  Dihidrofolato redutase 

Sulfonamidas Sulfametoxazol Dihidrofolato sintase 
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Este agente patogénico para além da diversidade metabólica, também apresenta uma 

elevada capacidade em adquirir resistência aos antibióticos estando, assim, bem adaptado a 

várias circunstâncias ambientais, possibilitando a colonização do homem e do ambiente ao seu 

redor (Cong et al., 2020).  

 

3.1. S. aureus resistente à meticilina (MRSA) 

S. aureus, como já referido, tem a capacidade de adquirir uma variedade de mecanismos de 

resistência aos agentes antimicrobianos (Smith et al., 2013). Algumas estirpes deste agente 

patogénico, desde a comercialização da penicilina, que detinham como mecanismo de 

resistência beta-lactamases codificadas pelo gene blaZ, impossibilitando, desde logo o seu uso 

para o tratamento de infeções por S. aureus (Boswihi e Udo, 2018; Bush, 2018; Vestergaard et 

al., 2019). Para contrariar a disseminação mundial de S. aureus resistente à penicilina, os 

antibióticos beta-lactâmicos meticilina e, posteriormente, oxacilina, foram sintetizados (Fisher 

et al., 2005; Vestergaard et al., 2019). A meticilina é um derivado semissintético da penicilina 

que confere resistência à penicilinase e atua inibindo a síntese da parede celular (Boswihi e 

Udo, 2018). No entanto, na década de 1960, com a introdução da meticilina para uso clínico, 

surgiu também a estirpe S. aureus resistente à meticilina (MRSA), que se tornou num dos 

principais agentes patogénicos resistente a antibióticos a colocar em risco a vida (David e 

Daum, 2017; Loncaric, 2019a; Smith et al., 2013).  

A adaptação bioquímica de S. aureus, devido a uma forte pressão seletiva, como o uso de 

antibióticos, é uma preocupação para a espécie humana (Fisher et al., 2005; Vestergaard et al., 

2019). A resistência ocorre devido a alterações genéticas em estirpes que eram previamente 

suscetíveis ao antibiótico (Shuford e Patel, 2005). Especificamente, a resistência de S. aureus à 

meticilina surge pela aquisição horizontal do gene mecA, codificado num elemento genético 

móvel designado Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCC-mec) (Fisher et al., 2005; 

Foti et al., 2012). O gene mecA codifica a proteína Penicillin-Binding Protein 2a (PBP2a) que 

participa na síntese do peptidoglicano da parede celular bacteriana e tem baixa afinidade para 

os antibióticos pertencentes à classe dos beta-lactâmicos (Boswihi e Udo, 2018; Cong et al., 

2020; Vestergaard et al., 2019). MRSA enquadra-se no grupo de bactérias patogénicas 

resistentes a antibióticos designado pelo acrónimo ESKAPE, que corresponde às iniciais dos 

seguintes microrganismos: Enterococcus spp. resistentes à vancomicina, Staphylococcus 
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aureus resistente à meticilina, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 

aeruginosa, e diferentes espécies de Enterobacter (Nicolaou e Rigol, 2018). 

Para além da resistência à meticilina, MRSA desenvolveu resistência à maioria dos 

antibióticos beta-lactâmicos, o que dificulta o tratamento das infeções. O glicopéptido 

vancomicina, após a descoberta de MRSA, tem sido a escolha no tratamento de infeções por 

este patogénico resistente (Boswihi e Udo, 2018; Vestergaard et al., 2019). Contudo, no final 

dos anos 90, estirpes de MRSA apresentavam suscetibilidade reduzida à vancomicina e 

acabaram por desenvolver resistência, surgindo, deste modo, VRSA (Boswihi e Udo, 2018). 

Posteriormente, foram desenvolvidos e aprovados antibióticos com atividade contra estirpes de 

MRSA, como por exemplo daptomicina, linezolida, dalbavancina, tedizolida e ceftarolina 

(Boswihi e Udo, 2018; Vestergaard et al., 2019).  

MRSA, que era restrito ao ambiente hospitalar, tem sido encontrado em indivíduos na 

comunidade e que não tiveram contacto prévio com unidades de saúde (Boswihi e Udo, 2018; 

Sousa et al., 2017). Estas novas estirpes de MRSA foram designadas como MRSA associado à 

comunidade (CA-MRSA) (Boswihi e Udo, 2018). Novas linhagens de MRSA também são 

encontradas associadas a animais de produção e a vários alimentos (Igrejas et al., 2018; Lee, 

2003). O primeiro caso de MRSA associado a animais foi reportado no início de 1970, na 

Bélgica, numa mastite bovina (Aires-de-Sousa, 2017; Devriese et al., 1972). Posteriormente, 

outros estudos demostraram que animais de companhia, especialmente cães e gatos, são 

portadores de estirpes de MRSA que são similares às encontradas em seres humanos, o que 

aumenta o risco de co-colonização com S. aureus (Loncaric et al., 2019a). Assim sendo, as 

estirpes de MRSA poderão dividir-se de acordo com o ambiente em que se encontram: HA-

MRSA (MRSA associado ao ambiente hospitalar e infeções nosocomiais), CA-MRSA (MRSA 

associado à comunidade) e LA-MRSA (associado a animais de produção) (Boswihi e Udo, 

2018). É ainda expectável que mais estirpes deste microrganismo emerjam no futuro (Igrejas et 

al., 2018). 

 

3.1.1. Staphylococcus spp. coagulase-negativos (CNS) 

As espécies de estafilococos são classificadas em grupos, não baseados em relações 

filogenéticas, que têm como princípio a capacidade de produção de coagulase (Figura 8) 

(Becker et al., 2014; Fairbrother, 1940). A coagulase é um fator de virulência importante das 

espécies estafilocócicas pois permite à bactéria escapar do sistema imunológico pela ativação 
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da protrombina resultando na formação de coágulos no sangue onde a bactéria fica protegida 

(Bonar et al., 2018). Como os estafilococos coagulase-negativos (CNS) não têm a capacidade 

de produção de coagulase, inicialmente eram considerados como agentes não patogénicos e, 

como tal, são geralmente referidos para distinguir dos agentes patogénicos mais virulentos S. 

aureus e de outras espécies coagulase-positivas (CPS) (Becker et al., 2014; Heilmann et al., 

2019). No entanto, hoje sabe-se que os CNS representam um grupo heterogéneo, onde para 

além de espécies de Staphylococcus não patogénicas, também inclui espécies patogénicas 

facultativas (Heilmann et al., 2019). Além disso, na última década, os CNS têm emergido como 

a causa mais comum de infeções nosocomiais, principalmente associadas a pacientes 

imunocomprometidos ou com implantação de dispositivos médicos (Gómez-Sanz et al., 2019; 

Heilmann et al., 2019; Kern e Perreten, 2013). S. epidermidis é a espécie de CNS mais 

frequentemente isolada de infeções em humanos associadas a dispositivos médicos (24-80%), 

seguida por S. haemolyticus, S. hominis e S. saprophyticus (Gómez-Sanz et al., 2019; Heilmann 

et al., 2019).  

 

 

Figura 8 Esquema da classificação das espécies estafilocócicas, baseado na categorização da coagulase como 

principal fator de virulência (Becker et al., 2014). 

 

Os CNS colonizam as superfícies dos dispositivos médicos pela formação de biofilme, 

dentro do qual as bactérias estão protegidas contra o sistema imunológico dos pacientes e dos 

antibióticos (Becker et al., 2014; Heilmann et al., 2019). Infeções causadas por estes 

microrganismos são especialmente difíceis de tratar, pois para além de produzirem biofilme, os 
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CNS desenvolvem frequentemente resistência a vários agentes antimicrobianos (Gómez-Sanz 

et al., 2019; Seng et al., 2017). Assim sendo, a capacidade de formação de biofilme é 

considerada um fator crítico de patogenicidade de CNS, permitindo a estes agentes patogénicos 

persistir e multiplicar numa variedade de superfícies ambientais (Heilmann et al., 2019; Seng 

et al., 2017). A resistência a antibióticos é um problema ainda maior, quanto a outros 

patogénicos nosocomiais, para CNS do que para S. aureus onde a taxa de resistência à 

meticilina em isolados de S. epidermidis e S. haemolyticus são comuns (Becker et al., 2014; 

Heilmann et al., 2019). Os MR-CNS são um potencial risco de transferência horizontal de genes 

de resistência para outras espécies mais virulentas de estafilococos, como S. aureus (Soumya 

et al., 2017). Estafilococos (multi) resistentes a antibióticos são encontrados associados a 

animais de produção e animais domésticos saudáveis, indicando que CNS poderão ser 

reservatórios para a evolução e disseminação de genes de resistência (Davis et al., 2014; 

Heilmann et al., 2019).  

 

3.1.2. MRSA em Portugal 

O consumo de antibacterianos para uso sistémico no setor hospitalar em Portugal, segundo 

o European Centre For Disease Prevention and Control (2019b), aumentou significativamente 

no período de 2009 a 2018. Na década de 80 a incidência de MRSA era elevada em vários 

hospitais portugueses, o que foi comprovado por um estudo de Couto et al. (1995) realizado no 

hospital de Santa Maria em Lisboa. Desde 2014 que a ocorrência de MRSA está a diminuir no 

nosso país, contudo, Portugal é considerado um dos países com a maior percentagem de MRSA 

na Europa, como observado pela Figura 9 (European Centre for Disease Prevention and 

Control, 2018; Gonçalves et al., 2019).  
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Figura 9 Percentagem (%) de isolados invasivos de Staphylococcus aureus com resistência à meticilina (MRSA), 

por país, países da UE / EEE, 2017 (European Centre for Disease Prevention and Control (2018)).  

 

A presença de MRSA não se manteve confinada ao ambiente hospitalar, tendo vindo a 

conquistar novos reservatórios e disseminando estirpes altamente virulentas na comunidade e 

na pecuária. Por exemplo, um estudo realizado por Conceição et al. (2013), refere que 

autocarros públicos das principais cidades de Portugal, Porto e Lisboa, são frequentemente 

contaminados com MRSA (Aires-de-Sousa, 2017; Conceição et al., 2013). Estirpes de MRSA 

também foram encontradas em Portugal associadas a animais de produção, nomeadamente em 

porcos (Pomba et al., 2009; Santos et al., 2020), cavalos (Couto et al., 2012) e bezerros (Couto 

et al., 2014) e em animais domésticos, cães e gatos (Coelho et al., 2011; Couto et al., 2011). 

Estudos de 2017 e de 2020 reportaram, respetivamente, estirpes de MRSA recuperados de 

javalis selvagens no norte de Portugal e a presença de estafilococos resistentes à meticilina em 

lebres selvagens comprovando que os animais selvagens também podem constituir um 

reservatório para este patogénico (Silva et al., 2020; Sousa et al., 2017). Estes dados salientam 

o facto do fluxo deste microrganismo em Portugal ser particularmente alarmante, estando 

presente em todos os nichos ecológicos (Igrejas et al., 2018).  
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4. Perspetiva “One Health” 

Os estudos que envolvem a saúde humana e animal têm sido confrontados com questões 

cada vez mais complexas, já que o aumento da resistência a antibióticos e a emergência de 

patogénicos zoonóticos têm ameaçado cada vez mais a saúde global (Ryu et al., 2017; Zinsstag 

et al., 2011). Como já referido anteriormente, alguns microrganismos podem infetar animais e 

seres humanos e, portanto, os esforços de apenas um setor não podem prevenir ou eliminar o 

problema (Igrejas et al., 2018). Como tal, no século XX, Calvin Schwabe, promoveu uma 

abordagem médica e veterinária contra doenças zoonóticas, o conceito de “One medicine”, que 

reconhecia que a medicina humana e animal não têm qualquer diferença e que ambas podem 

contribuir para o desenvolvimento uma da outra (Ryu et al., 2017; Zinsstag et al., 2011). Porém, 

só os sistemas de saúde  humanos e veterinários são ineficientes e este conceito não incluía um 

setor crítico para o desenvolvimento global da saúde pública e animal que são os ecossistemas 

e a saúde ambiental (Igrejas et al., 2018; Zinsstag et al., 2011). Assim sendo, organizações 

internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), institucionalizaram o conceito “One Health”, 

que reconhece o mutualismo entre a saúde e o bem-estar dos seres humanos, dos animais e dos 

ecossistemas em que coexistem (Dias et al., 2018; Zinsstag et al., 2011). 

Para ultrapassar as recentes ameaças dos microrganismos resistentes a antibióticos e a 

emergência de doenças zoonóticas, é importante implementar medidas que contribuam para 

controlar e limitar o desenvolvimento de resistências, tendo-se tornado evidente que todo o 

sistema de saúde tem de adotar o conceito One Health (Aires-de-Sousa, 2017; Igrejas et al., 

2018; Ryu et al., 2017).  

 

5.  Burro de Miranda (Equus asinus) 

Como descrito anteriormente, devido ao potencial zoonótico de S. aureus, nos últimos anos 

tem havido um crescente interesse na análise epidemiológica molecular deste microrganismo 

em animais (Ruiz-Ripa et al., 2019).  

Os burros, Equus asinus, encontram-se em declínio na Europa devido ao aumento do êxodo 

rural e à mecanização da agricultura e transportes (Camillo et al., 2018). Na região norte do 

Concelho de Miranda do Douro preservou-se uma das últimas raças autóctones de asininos no 

território nacional, conhecida regionalmente como “burro de Miranda” (Quaresma et al., 

2014b). Esta raça autóctone tem uma relevância atual que vai para além dos trabalhos e funções 



21 
 

tradicionais, pois o seu temperamento calmo torna esta raça apta para serem animais de 

estimação, produção de leite, atividades de lazer ou asinoterapia (Quaresma et al., 2014a).  

Um estudo de 2012, em Itália, relatou uma ampla disseminação de Staphylococcus spp. na 

flora microbiana conjuntival de burros, sendo que 86,9% das estirpes isoladas eram positivas 

para S. aureus e 26,9% eram resistentes à meticilina/oxacilina (Foti et al., 2012). Foi ainda 

demostrado, no  estudo de Carvalho et al. (2017), que isolados do burro de Miranda apresentam 

resistência a antibióticos entre as espécies bacterianas Escherichia coli e Enterococcus spp.. 

Mais recentemente, Kumbhar et al. (2018) estudou a prevalência de isolados de S. aureus em 

feridas de diferentes animais, sendo que nos burros a percentagem de infeção correspondeu a 

40%. Estes factos indicam que o burro é um possível reservatório de bactérias resistentes a 

antibióticos. Como tal, a raça asinina é um bom modelo para ajudar na compreensão da 

prevalência de genes resistentes e microrganismos resistentes (Carvalho et al., 2017). 
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II. Objetivos 

Este estudo teve como principais objetivos: 

• Identificar a prevalência de estirpes de S. aureus, MRSA e Staphylococcus spp. 

resistentes à meticilina em amostras orais e nasais de burros da raça Mirandesa e dos 

seus tratadores. 

• Determinar os perfis de resistência frente a 14 agentes antimicrobianos. 

• Analisar a capacidade de Staphylococcus spp. para formar biofilmes. 
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III. Material e métodos 

 

1. Amostras  

Para a realização deste estudo foram recolhidas, com uma zaragatoa, amostras das 

cavidades oral e nasal provenientes de 49 burros de Miranda e dos seus tratadores (n=23). A 

recolha das amostras ocorreu num período de quatro meses (outubro de 2019 a janeiro de 2020) 

em colaboração com a Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA).  

Todas as amostras foram identificadas corretamente e enviadas para o laboratório de 

microbiologia médica até um máximo de 2 dias após terem sido recolhidas.  

 

2. Preparação dos meios de cultura 

Os meios foram primeiramente dissolvidos em água destilada e colocados numa placa 

aquecida a agitar. Após a água estar bem dissolvida, os meios foram autoclavados a 121ºC, 

durante 15 minutos. Seguidamente, foram plaqueados em placas de Petri numa câmara de fluxo 

laminar vertical. Ao meio ORSAB (Oxacillin Resistance Screening Agar Base) após ser 

autoclavado e estar a uma temperatura de 50 ºC, foi-lhe adicionado o antibiótico no interior da 

câmara de fluxo laminar vertical, permitindo, assim, isolar colónias de Staphylococcus 

resistentes à meticilina (MRS). Ao meio BPA (Baird-Parker Agar) é-lhe adicionado um 

suplemento de gema de ovo e telurito. 

 

3. Isolamento de Staphylococcus aureus e MRSA 

De modo a isolar colónias típicas de S. aureus e MRS foram utilizados meios específicos 

para o seu crescimento.  

Com o objetivo de isolar S. aureus, as zaragatoas foram submersas em meio BHI (Brain 

Heart Infusion) líquido suplementado com 6,5% NaCl em tubos estéreis, permitindo uma pré-

seleção de Staphylococcus spp. Os tubos foram colocados na estufa ao longo de 24 horas a 

37ºC, simulando condições ideais de crescimento.  

Posteriormente, foi semeado o conteúdo dos tubos em meios seletivos e diferenciais por 

estria com o auxílio de uma ansa. Como S. aureus é uma bactéria anaeróbia facultativa, o 

conteúdo foi recolhido do fundo do tubo. Os meios utilizados foram BPA e ORSAB. A presença 
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de estafilococos positivos para a coagulase no meio de cultura BPA é detetada pela presença de 

colónias de cor preta brilhante, devido à redução de telurite, e pelas zonas transparentes em 

volta das respetivas colónias (halo) por ultrapassarem a gema de ovo (Siegrist, 2011). Em meio 

ORSAB as colónias de MRS apresentam uma cor azul intensa em fundo incolor. Esta distinção 

através da alteração da cor deve-se à alteração do pH. 

Após a seleção das colónias típicas, foram semeadas quatro colónias de cada amostra, 

usando um quarto de placa para cada colónia em BHI agar com o objetivo de obter uma colónia 

isolada de estafilococos. As placas foram de seguida colocadas na estufa a 37ºC durante 24h.  

A presumível identificação obtida nestes meios foi confirmada com os testes bioquímicos 

catalase, DNase e coagulase. 

Na Figura 10 encontra-se representado um esquema resumo do processo de isolamento de 

Staphylococcus aureus e MRSA. 

 

Figura 10 Resumo do processo de isolamento de Staphylococcus aureus e MRS, indicando os meios diferencias 

utilizados (ORSAB e BPA), assim como os testes realizados, nomeadamente, análises bioquímicas. 
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4. Testes bioquímicos 

4.1.Catalase 

As bactérias podem ser classificadas de acordo com a sensibilidade ao peróxido de 

hidrogénio (M’leod e Gordon, 1922). O teste da catalase permite distinguir entre as bactérias 

Gram-positivas, estreptococos e enterococos (catalase-negativo) de estafilococos (catalase-

positivo). A catalase é uma enzima intracelular cujo “objetivo” na célula bacteriana pode ser 

protegê-la dos mecanismos bactericidas de leucócitos mediados por peróxido de hidrogênio 

(Mandell, 1975). Para se realizar este teste, foi colocada uma gota de peróxido de hidrogénio 

numa lâmina e com a ajuda de uma ansa adicionou-se a colónia isolada. A catalase quebra o 

peróxido de hidrogénio segundo a reação química (Reiner, 2016): 2H2O2 + Catalase → 2H2O 

+ O2.  

Esta reação é evidente pela rápida formação de efervescência devido ao oxigénio molecular 

libertado, indicando que o teste é positivo (Figura 11).  

 

 

Figura 11 Teste positivo para a catalase. 

 

4.2. DNase 

O teste desoxirribonuclease (DNase) é um método rápido utilizado para detetar a 

degradação do ácido desoxirribonucleico (DNA) (Gerceker et al., 2009; Jeffries et al., 1957). 

O teste é útil para diferenciar Staphylococcus aureus de estafilococos de coagulase negativa, 

como S. epidermidis e S. haemolyticus (Becker et al., 2014; Gerceker et al., 2009).  

Para a realização do teste semeou-se a colónia isolada em forma de botão em meio DNase 

e colocou-se na estufa durante 24 horas a 37ºC. Após este tempo, verteu-se ácido clorídrico a 
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0,1N (HCL) na placa, ficando a colónia completamente submersa. Como demostrado na Figura 

12, se o DNA estiver intacto vai precipitar, tornando o agar turvo. Contudo, se as colónias 

produzirem DNase, vai aparecer uma zona clara à volta, indicando reação positiva (Jeffries et 

al., 1957).  

 

 

Figura 12 Teste da DNase a) negativo e b) positivo. 

 

Após a realização de todos os testes bioquímicos as amostras foram guardadas em meio de 

leite, com o auxílio de uma ansa em crio-tubos devidamente identificados, a -20ºC. 

 

5. Determinação da sensibilidade a antibióticos: Método de difusão de disco Kirby-

Bauer 

O fenótipo de resistência de cada um dos isolados foi estabelecido pelo método de difusão 

em disco de Kirby-Bauer que consiste na distribuição de discos de antibióticos (no máximo seis 

por placa) em zonas distintas de uma placa com meio Mueller-Hinton agar onde a estirpe 

bacteriana é semeada por esgotamento com prévia diluição em soro fisiológico de modo a 

perfazer 5ml e com turvação equivalente a 0,5 na escala de McFarland. O antibiótico difunde-

se ao redor de cada disco e se o composto tiver a capacidade em inibir o organismo, será 

observada a ausência de crescimento ao redor dos discos, tornando-se visível um halo de lise 

bacteriana (Figura 13). Após cerca de 24 horas de incubação a 37 ºC foram medidos os 

diâmetros dos halos de inibição em milímetros. A suscetibilidade dos isolados foi testada frente 

a 14 agentes antimicrobianos segundo as normas do European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing (EUCAST, 2018) com exceção da canamicina que seguiu as diretrizes 

americanas do Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI 2017) nas seguintes 
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concentrações por disco: penicilina (P) 1 U, cefoxitina (FOX) 30 µg, tetraciclina (TE) 30 µg, 

linezolida 10 µg (LNZ), sulfametoxazol + timetroprim (STX) 1,25/23,75 µg, ciprofloxacina 

(CIP) 5 µg, eritromicina (E) 15 µg, clindamicina (CD) 5 µg, gentamicina (CN) 10µg, 

tobramicina (TOB) 10 µg, cloranfenicol (C), 30 µg, ácido fusídico (FD) 10 µg, canamicina (K) 

30 µg e mupirocina (MUP) 200 µg. 

 

  

Figura 13 Antibiograma de S. aureus. 

 

6. Formação de biofilme 

A capacidade de formação de biofilme dos isolados foi determinada após 24h e 48h. 

Para tal foram utilizadas placas de microtitulação de 96 poços. As bactérias foram 

primeiramente deixadas a crescer em meio BHI durante 24h. Posteriormente com o auxílio 

de uma zaragatoa diluiu-se a bactéria em meio LB (Luria Bertani) de modo que a turvação 

corresponda a 0,5 na escala de McFarland. De seguida, pipetou-se em triplicado 200 µL da 

suspensão de cada isolado para a microplaca de 24h e para a de 48h. Após as 24h e 48h de 

incubação na estufa, os poços foram lavados suavemente duas vezes com água destilada 

para remover células desagregadas e componentes do meio sendo depois secos ao ar à 

temperatura ambiente. Seguidamente foi adicionado 250µL de álcool a 96% de modo a fixar 

o biofilme e após 15 min os sobrenadantes foram removidos e a placa foi seca ao ar.  

Em seguida, 200μL de violeta de cristal foram adicionados a todos os poços de modo a 

corar as células remanescentes. O excesso de cristal violeta foi removido após 5 minutos 
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submergindo a placa em água destilada e adicionado 200µL de ácido acético para todos os 

poços para solubilizar o corante (O’Toole, 2010). A densidade ótica de cada poço foi 

medida a 570 nm. O meio da microplaca das 48h foi substituído cuidadosamente por meio 

fresco às 24h.  

A figura seguinte mostra a formação de biofilme nas paredes e no fundo dos poços da 

microplaca.  

 

 

Figura 14 Vista de cima para baixo do biofilme formado por Staphylococcus spp. na parede (a) e no fundo (b) 

dos poços da placa de microtitulação. 
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IV. Resultados e discussão 

 

1. Prevalência de Staphylococcus spp. em burros de Miranda e nos seus tratadores 

Entre as 49 amostras de burros de Miranda, foram obtidos 20 (40,8%) Staphylococcus spp. 

coagulase-negativos resistentes à meticilina (MR-CNS) e 4 (8,2%) Staphylococcus aureus. 

Onze (47,8%) S. aureus e 4 (17,4%) Staphylococcus spp. coagulase-negativos (CNS) foram 

isolados dos tratadores dos animais, 3 dos quais são resistentes à meticilina (Figura 15). A 

percentagem de S. aureus em burros de Miranda deste estudo é similar ao descrito em cavalos 

por Kaspar et al. (2019), onde a prevalência desta bactéria no nariz correspondeu a 6,7%. No 

entanto, nos tratadores, a prevalência de S. aureus foi superior à encontrada em indivíduos 

saudáveis (25-30%) (Cong et al., 2020). Como esperado, S. aureus é encontrado mais 

frequentemente em humanos (Kumbhar et al., 2018). Nos burros, a espécie mais prevalente de 

Staphylococcus pode não ser S. aureus, contudo ainda não existem estudos que apontem a 

espécie estafilocócica mais prevalente nestes animais. Estes resultados mostram que existe a 

aparente transmissão entre os burros de Miranda e os tratadores, potencialmente devido ao 

contacto próximo entre estes hospedeiros. A transmissão entre humanos e animais de clones 

específicos de MR-CNS foi também verificada em alguns estudos (Loncaric et al., 2019b; 

Rodrigues et al., 2018). No estudo de Cuny et al. (2008) foi observada a transmissão de MRSA 

de cavalos para e de humanos num hospital veterinário na Áustria. Todavia, apesar de ter sido 

relatada a potencial transmissão desta bactéria de equídeos para humanos, a literatura acerca de 

MRSA em burros é escassa (Ngetich e Chepkirui, 2020).  

 

 

Figura 15 Espécies de Staphylococcus isoladas de amostras orais e nasais de 49 burros de Miranda e dos seus 

tratadores (n=23).  
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2. Caracterização fenotípica da resistência a antibióticos de Staphylococcus spp. 

Um total de 39 estirpes de estafilococos, isoladas de burro de Miranda (n=24) e dos seus 

tratadores (n=15), foram caracterizadas pelo seu fenótipo de resistência a antibióticos. Nos 

quinze isolados dos tratadores testados nenhum mostrou resistência à ciprofloxacina (5µg), 

mupirocina (200µg), linezolida (10µg) e cloranfenicol (30µg). Já os isolados testados de burro 

de Miranda apenas não apresentaram resistência ao antibiótico sulfametoxazol + timetropim 

(1,25/23,75 µg). Os isolados de S. aureus mostraram resistência à penicilina (1U), gentamicina 

(10µg), tobramicina (10µg), ácido fusídico (10µg) e tetraciclina (30µg) tanto em burros de 

Miranda, como nos tratadores (Figura 16). Frequências de resistência mais altas foram 

observadas em S. aureus contra a penicilina (burros: 75%; tratadores: 91%), gentamicina 

(burros: 75%; tratadores: 64%) e tobramicina (burros: 100%; tratadores: 55%). A elevada 

frequência de resistência à penicilina era esperada, uma vez que a resistência a este antibiótico 

em S. aureus é comum e está de acordo com Decline et al., 2020, que indica um nível de 

resistência de cerca de 90%. Além de que, a penicilina é a classe de antibióticos mais consumida 

em Portugal para uso sistémico (European Centre For Disease Prevention and Control, 2019b). 

Os antibióticos da classe dos aminoglicósidos, como a gentamicina e tobramicina são 

frequentemente usados em combinação com beta-lactâmicos e glicopéptidos no tratamento de 

infeções bacterianas causadas por estafilococos e enterococos, pelo que a resistência a estes 

agentes antimicrobianos é também comum entre isolados de S. aureus (Mahdiyoun et al., 2016; 

Vestergaard et al., 2019). Oliveira e Cerca (2013) observaram no seu estudo que CNS isolados 

de indivíduos saudáveis tinham uma prevalência alta de resistência à gentamicina (25%). Neste 

estudo 2 dos 4 isolados de CNS dos tratadores foram resistentes à gentamicina. De acordo com 

Kilmer (2010), os aminoglicósidos são amplamente utilizados no tratamento de infeções em 

cavalos, mas também podem ser usados com eficácia em burros e, além disso, segundo Kern e 

Perreten (2013), os aminoglicósidos em combinação com a penicilina são os antibióticos mais 

comumente administrados em cavalos.  

Nenhum MRSA foi isolado. No entanto, em cavalos num estudo de Kaspar et al. (2019) na 

Alemanha foram identificados 2 dos 15 isolados de S. aureus como resistentes à meticilina. 

Contrariamente, apenas um dos isolados de Staphylococcus spp. coagulase-negativos neste 

estudo não apresentou resistência à meticilina. Os isolados de MR-CNS de burro de Miranda 

apresentaram mais resistências do que os isolados dos tratadores. Em MR-CNS a frequência de 

resistência foi mais elevada face ao ácido fusídico (burros: 65%; tratadores: 67%) e penicilina 

(67%) nos tratadores de burro de Miranda (Anexo A). A resistência ao ácido fusídico pode 
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levar à falha no tratamento de infeções de pele por S. aureus, pois este antibiótico é utilizado 

em preparações tópicas (Aldasouqi et al., 2019; W. Chen et al., 2020). Além de que a resistência 

a este agente antimicrobiano pode estar associada a resistências a outros antibióticos (Aldasouqi 

et al., 2019).  

 

 

Figura 16 Prevalência da resistência aos antibióticos testados em Staphylococcus spp. e S. aureus isolados de 

amostras orais e nasais dos a) tratadores de burro de Miranda (n=15) e dos b) burros de Miranda (n=24). MR-

CNS: Estafilococos coagulase-negativos resistentes à meticilina; CNS: Estafilococos coagulase-negativos. 
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Em 2017, as classes de antimicrobianos veterinários mais vendidos em Portugal foram 

as tetraciclinas e as penicilinas (European Medicines Agency, 2019). As tetraciclinas desde 

1975 que não são permitidas como promotoras do crescimento, mas são usadas no tratamento 

de infeções gastrointestinais, respiratórias e da pele, entre outras, em várias espécies animais, 

nomeadamente em cavalos (Michalova et al., 2004). Neste estudo a prevalência de resistência 

às tetraciclinas foi efetivamente maior em isolados do burro de Miranda (4 MR-CNS e 1 S. 

aureus) do que nos tratadores (1 MR-CNS e 1 S. aureus).  

Um estudo de Szczuka et al. (2016), revelou que a ciprofloxacina é um antibiótico 

potente contra estafilococos, incluindo MRS, no entanto, dois dos isolados de MR-CNS de 

burro de Miranda foram resistentes a este agente antimicrobiano. E quando analisados todos os 

isolados de MR-CNS tanto de burro de Miranda como dos tratadores, verificamos que nenhum 

agente antimicrobiano foi eficaz no combate a estes patogénicos, contrariamente a S. aureus, 

onde a ciprofloxacina, mupirocina, linezolida, canamicina, sulfametoxazol + trimetoprim e 

cloranfenicol foram eficazes. 

O fenótipo de resistência mais prevalente em S. aureus inclui os antibióticos penicilina, 

gentamicina e tobramicina tanto em burros de Miranda (8,3%) (Quadro 2), como nos tratadores 

(20,0%) (Quadro 3). Os isolados de MR-CNS e S. aureus exibiram diferentes perfis de 

resistência. Estes resultados enfatizam a capacidade destas bactérias de adquirir genes de 

resistência a antibióticos. Loncaric et al. (2019b) referem que estafilococos resistentes à 

meticilina são muitas vezes multirresistentes. Neste estudo nove isolados de Staphylococcus 

spp. coagulase-negativos resistentes à meticilina (MR-CNS) provenientes de burro de Miranda 

foram considerados multirresistentes por apresentarem resistência a três ou mais classes de 

antibióticos. Seis dos quinze isolados dos tratadores, 3 S. aureus e 3 CNS, foram também 

considerados como multirresistentes. A resistência a várias classes de antibióticos limita as 

opções de tratamento das infeções, fazendo destes agentes patogénicos um dos riscos mais 

importantes para a saúde humana e animal (David e Daum, 2017; Loncaric et al., 2019b).  
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Quadro 2 Perfil de sensibilidade a antibióticos determinado pelo método de difusão de disco Kirby-Bauer dos 

isolados de burro de Miranda positivos para Staphylococcus spp.. 

 

P- Penicilina; FOX- Cefoxitina; TE- Tetraciclina; E- Eritromicina; CD- Clindamicina; CN- Gentamicina; TOB- 

Tobramicina; FD- Ácido fusídico; K- Canamicina; LNZ- Linezolida; CIP- Ciprofloxacina; C- Cloranfenicol; MUP- 

Mupirocina. MR-CNS: Estafilococos coagulase-negativos resistentes à meticilina. 

 

Quadro 1 Perfil de sensibilidade a antibióticos determinado pelo método de difusão de disco Kirby-Bauer dos 

isolados dos tratadores positivos para Staphylococcus spp.. 

 

 P- Penicilina; FOX- Cefoxitina; TE- Tetraciclina; SXT- Sulfametoxazol + trimetoprim; E- Eritromicina; CD- 

Clindamicina; CN- Gentamicina; TOB- Tobramicina; FD- Ácido fusídico; K- Canamicina. MR-CNS: Estafilococos 

coagulase-negativos resistentes à meticilina; CNS: Estafilococos coagulase-negativos. 

 

 

Fenótipo de resistência Nº isolados (%) Isolados Espécie

FD 5 (20,8) 3, 4, 7, 13 e 70 MR-CNS

TE, FD 1 (4,2) 1 MR-CNS

P, OX, FD 1 (4,2) 6 MR-CNS

P,  FOX, LNZ, CN, TOB, K, E, CD, TE, FD, MUP 1 (4,2) 8 MR-CNS

CN, TOB,CD, FD 1 (4,2) 9 MR-CNS

P,TE 1 (4,2) 15 MR-CNS

CD, FD 1 (4,2) 16 MR-CNS

P, CIP, E, CD, TE, FD 1 (4,2) 25 MR-CNS

CIP, CN, TOB, C, FD 1 (4,2) 29 MR-CNS

P, FOX, LNZ, CN, TOB, K, CD 1 (4,2) 31 MR-CNS

P, FOX, CD, FD 1 (4,2) 46 MR-CNS

P, CN, TOB, K, CD, FD 1 (4,2) 47 MR-CNS

P, TOB 1 (4,2) 66 S. aureus

CN, TOB, TE 1 (4,2) 67 S. aureus

P, CN, TOB 2 (8,3) 68 e 69 S. aureus

TE 1 (4,2) 10 MR-CNS

Sem resistências: 3 (12,5) 5, 12 e 30 MR-CNS

Total: 24 - -

Fenótipo de resistência Nº isolados (%) Isolados Espécie

P, CN, TOB 3 (20,0) 22, 54 e 56 S. aureus

P, FD 3 (20,0)  23, 52 e 55 S. aureus

P, CN, TOB, FD 2 (13,3) 18 e 19 S. aureus

P, CN 1 (6,7) 53 S. aureus

P, CN, TOB, K, TE, SXT 1 (6,7) 20 CNS

FD 1 (6,7) 23 CNS

P, CEF, CD, FD 1 (6,7) 48 CNS

P, CN, TOB, E, SXT 1 (6,7) 36 CNS

P, CN, TOB, TE 1 (6,7) 41 S. aureus

Sem resistências 1 (6,7) 39 S. aureus

Total: 15 - -
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3. Capacidade de formação de biofilme  

Os isolados de burro de Miranda e dos tratadores foram estudados pela sua capacidade de 

formação de biofilme em microplacas de 96 poços durante 24 e 48 horas. Pela Figura 17 

verifica-se que todas as bactérias foram capazes de formar biofilmes. S. aureus apresentou 

maior produção de biofilme às 48h tanto em burros de Miranda, como nos tratadores. Pelo 

contrário, nos isolados de CNS houve maioritariamente uma diminuição da produção de 

biofilmes das 24h para as 48h.  

O crescimento dos biofilmes é dinâmico, envolvendo os estágios sequenciais: fixação das 

células a uma superfície, aglomeração de comunidades celulares incorporadas numa matriz 

polimérica cercada por espaços vazios intersticiais onde circulam os nutrientes, maturação e 

destacamento final de pequenos grupos de células que dispersam a comunidade (López et al., 

2010).  

O decréscimo da biomassa de biofilme de CNS às 48h pode ter sido devido a fatores como 

o ambiente, disponibilidade de nutrientes e expressão de genes associados ao biofilme (Piechota 

et al., 2018; Stepanović et al., 2007). Porém, também podem ter ocorrido erros técnicos, 

nomeadamente a rutura e queda de pedaços da camada de biofilme durante o procedimento de 

lavagem, uma vez que a capacidade de adesão das diferentes espécies aos vários substratos 

difere (Stepanović et al., 2007; Wijesinghe et al., 2019). Além de que, segundo o estudo de 

Peng et al. (2019), quando CNS crescem isolados são menos robustos a formar biofilme do que 

S. aureus. In vivo, a produção de biofilme em estafilococos é essencial para persistirem nas 

condições ambientais do trato respiratório e dispositivos médicos, mas também para a sua 

persistência na pele, onde há um intenso stresse mecânico (Oliveira e Cerca, 2013; Piechota et 

al., 2018). 
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Figura 17 Capacidade de formação de biofilme às 24h e 48h de S. aureus e Staphylococcus spp. coagulase-

negativos isolados de a) tratadores e de b) burros de Miranda.  

 

Neste estudo é verificada a potencial associação da capacidade de formação de biofilmes 

por Staphylococcus spp. e a resistência a antibióticos, similarmente a outros estudos. Parastan 

et al. (2020), obteve a partir de isolados de diferentes pacientes e indivíduos saudáveis, uma 

relação significativa de resistência a vários antibióticos e a formação de biofilme em S. aureus. 

Além disso, um estudo realizado com indivíduos saudáveis em Portugal também descreveu a 

mesma associação em isolados de CNS (Oliveira e Cerca, 2013).  

A resistência a antibióticos começa na fixação do biofilme e aumenta à medida que o 

biofilme envelhece (Patel, 2005). Concordantemente, X. Chen et al. (2020) no seu estudo 

verificou que biofilmes de S. aureus e Pseudomonas aeruginosa mais novos (24h) são mais 
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fáceis de erradicar do que biofilmes mais maduros (72h). Os biofilmes promovem adesão a 

superfícies e proteção contra o sistema imunitário (ex., opsonização, fagocitose e lise mediada 

pelo sistema complemento) e antibióticos, devido, particularmente, à presença da matriz 

extracelular (restrição física da difusão), presença de células persistentes (diferenciação de uma 

subpopulação de bactérias num estado fenotipicamente resistente) e expressão de possíveis 

genes de resistência específicos (Dias et al., 2018; Parastan et al., 2020; Patel, 2005). A 

depleção de nutrientes e/ou oxigénio faz com que algumas bactérias entrem num estado 

estacionário, de não crescimento, ficando menos suscetíveis à morte por antimicrobianos 

dependentes do crescimento (Patel, 2005). Deste modo, microrganismos em biofilmes são mais 

resistentes, estimando-se que sejam responsáveis por mais de 65% das infeções microbianas 

(Dias et al., 2018).  

Além disso, a capacidade de formação de biofilme é preocupante não só porque dificulta o 

tratamento de infeções, mas também porque contribui para a disseminação da resistência aos 

antibióticos através de transferência horizontal de genes (Dias et al., 2018; Singh et al., 2019). 
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V. Conclusão 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) devido ao recente surgimento e 

disseminação de MRSA associado a animais (LA-MRSA) é um dos principais microrganismos 

patogénicos que tem ameaçado a saúde pública. No presente estudo não foi observado nenhum 

MRSA. No entanto, a prevalência de MR-CNS em burros de Miranda e S. aureus nos tratadores 

foi relativamente alta. Além disso, estes microrganismos foram encontrados em amostras orais 

e nasais dos dois hospedeiros, indicando que poderá haver risco de transmissão de 

Staphylococcus spp.. Este estudo também revelou que os burros são colonizados por 

Staphylococcus spp. (multi) resistentes aos antibióticos frequentemente usados no tratamento 

de infeções em animas e humanos. Além de que, os isolados de burro apresentaram resistências 

a mais antibióticos do que os tratadores. Através deste estudo verificamos que entre os isolados 

de MR-CNS não houve um antibiótico testado que fosse eficaz contra este microrganismo. 

Contudo, em S. aureus não houve resistências à ciprofloxacina, mupirocina, linezolida, 

canamicina, sulfametoxazol + trimetoprim e cloranfenicol, indicando que poderão ser uma boa 

escolha no tratamento de infeções por este patogénico. 

Os estafilococos também demostraram a capacidade de formar biofilmes que poderão estar 

associados à resistência a várias classes de agentes antimicrobianos, dificultando o tratamento 

de infeções. S. aureus mostrou uma alta capacidade de formar biofilme nos dois tempos 

estudados, contrariamente aos biofilmes de CNS, onde o decréscimo verificado às 48h pode ter 

sido devido a vários fatores. Os resultados deste estudo evidenciam a importância do controlo 

e monitorização dos reservatórios da comunidade e dos animais. O conceito “One Health” 

integra a saúde humana, animal e o meio ambiente. Como tal, adotar uma abordagem “One 

Health” é crucial de modo a reduzir a presença de estirpes de Staphylococcus spp. resistentes a 

antibióticos em animais com risco de transmissão para os humanos. Esta abordagem permitirá 

melhorar as medidas de controlo, melhorar o nosso conhecimento acerca da resistência 

antimicrobiana e, consequentemente, otimizar o tratamento com antibióticos. 

Assim, os burros de Miranda poderão ser um possível reservatório de resistências 

antimicrobianas e fatores de virulência. Apesar desta raça estar em vias de extinção e habitar 

zonas rurais com baixa densidade populacional, cada vez mais é utilizada para atividades de 

lazer. Portanto, mais estudos são necessários para um melhor conhecimento acerca dos fatores 

que contribuem para a ocorrência de Staphylococcus spp. em burros e nos tratadores, mas 

também para entender quais são as implicações para a saúde pública da resistência microbiana 

aos antibióticos em burros de Miranda. 
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No futuro será interessante investigar quais dos isolados têm genes de resistência aos 

antibióticos e/ou relacionados com a capacidade de formação de biofilme e verificar se as 

estirpes de Staphylococcus spp. isoladas de burro de Miranda correspondem às observadas nos 

tratadores a fim de confirmar a transmissão entre os dois hospedeiros.  
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VII. Anexos 

 

A. Prevalência da resistência a antibióticos 

 

Quadro 2 Resistência a antibióticos dos 24 Staphylococcus spp. isolados de burro de Miranda. 

 

Os números a negrito indicam que ≥50% dos isolados são resistentes ao antibiótico. MR-CNS: Estafilococos 

coagulase-negativos resistentes à meticilina. 

  

Quadro 3 Resistência a antibióticos dos 15 Staphylococcus spp. isolados dos tratadores. 

 

Os números a negrito indicam que ≥50% dos isolados são resistentes ao antibiótico. MR-CNS: Estafilococos 

coagulase-negativos resistentes à meticilina; CNS: Estafilococos coagulase-negativos. 

Antibiótico Total (n=24) S. aureus (n=4) MR-CNS (n=20)

Penicilina 10 (42%) 3 (75%) 7 (35%)

Gentamicina 7 (29%) 3 (75%) 4 (20%)

Tobramicina 9 (38%) 4 (100%) 5 (25%)

Canamicina 3 (13%) 0 (0%) 3 (15%)

Ácido Fusídico 14 (58%) 1 (25%) 13 (65%)

Tetraciclina 5 (21%) 1 (25%) 4 (20%)

Sulfametoxazol + timetroprim 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Cefoxitina 3 (13%) 0 (0%) 3 (15%)

Clindamicina 7 (29%) 0 (0%) 7 (35%)

Eritromicina 1 (4%) 0 (0%) 1 (5%)

Ciprofloxacina 2 (8%) 0 (0%) 2 (10%)

Mupirocina 1 (4%) 0 (0%) 1 (5%)

Linezolida 2 (8%) 0 (0%) 2 (10%)

Cloranfenicol 1 (4%) 0 (0%) 1 (5%)

Antibiótico Total (n=15) S. aureus  (n=11) MR-CNS (n=3) CNS (n=1)

Penicilina 13 (87%) 10 (91%) 2 (67%) 1 (100%)

Gentamicina 9 (60%) 7 (64%) 1 (33%) 1 (100%)

Tobramicina 8 (53%) 6 (55%) 1 (33%) 1 (100%)

Canamicina 1 (7%) 0 (0%) 1 (33%) 0 (0%)

Ácido Fusídico 7 (47%) 5 (45%) 2 (67%) 0 (0%)

Tetraciclina 2 (13%) 1 (9%) 1 (33%) 0 (0%)

Sulfametoxazol + timetroprim 2 (13%) 0 (0%) 1 (33%) 1 (100%)

Cefoxitina 1 (7%) 0 (0%) 1 (33%) 0 (0%)

Clindamicina 1 (7%) 0 (0%) 1 (33%) 0 (0%)

Eritromicina 1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

Ciprofloxacina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Mupirocina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Linezolida 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Cloranfenicol 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)


