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RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS E FACTORES DE VIRULÊNCIA EM ESTIRPES
COMENSAIS DE ENTEROCOCCUS SPP. DE CRIANÇAS SAUDÁVEIS

RESUMO

O problema da resistência bacteriana aos antibióticos tem-se mostrado cada vez 
mais preocupante em saúde pública. O uso desmedido e irresponsável dos antibióticos 
é, em grande parte, responsável por esta situação, tornando o problema grave e 
reportando-se cada vez mais a casos de multirresistência.  

Tendo como objectivo principal o estudo da resistência aos antibióticos e dos 
factores de virulência de estirpes comensais de Enterococcus spp. de crianças saudáveis 
com idades compreendidas entre os um e 14 anos, desenvolveu-se este trabalho na 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro numa cooperação entre o Centro de 
Ciência Animal e Veterinária (CECAV) e o Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia 
– Centro de Genética e Biotecnologia (IBB) dessa mesma universidade e o Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Um dos objectivos deste estudo foi a pesquisa de estirpes de Enterococcus spp. 
resistentes à vancomicina (VRE´s) com o genótipo vanA isoladas a partir de amostras 
fecais das referidas crianças. Utilizaram-se placas de Slanetz-Bartley suplementadas 
com antibiótico (vancomicina) para o isolamento de enterococos. Foram pesquisados, 
através da PCR, os genes vanA, vanB, vanC1 e vanC2, genes estes que conferem 
resistência à vancomicina, para os isolados que apresentaram resistência ou baixa 
susceptibilidade aos glicopéptidos. Foram também estudados outros genes que 
conferem resistência a outros antibióticos, designadamente, tet(M) e tet(L) que 
codificam resistência à tetraciclina; erm(B) à eritromicina; aph(3´)-IIIa à canamicina; 
vat(E) e vat(D) à quinupristina-dalfopristina; e o ant(6)-Ia à estreptomicina. 

De 118 amostras fecais, isolaram-se 15 VRE´s (14,85%), a partir de meios de 
cultura suplementado com antibiótico, sendo 13 Enterococcus faecium e dois E. 
gallinarum. Todos os isolados apresentaram resistência à vancomicina, teicoplanina e 
tetraciclina; nove (60,00%) foram resistentes à eritromicina; oito (53,33%) à 
quinupristina-dalfopristina; sete (46,67%) à ampicilina; cinco (33,33%) à canamicina e 
dois (13,33%) ao cloranfenicol, assim como à estreptomicina. Dos quinze isolados 
resistentes à tetraciclina, catorze apresentaram os genes tet(L) e/ou tet(M); todos os 
nove isolados resistentes a eritromicina exibiram o gene erm(B); quanto à quinupristina-
dalfopristina, dos oito isolados (sete E. faecium e um E. gallinarum) resistentes a este 
antibiótico, todos possuíam o gene vat(E); por fim, dos 15 isolados resistentes à 
vancomicina, 13 apresentaram o gene vanA, e dois apresentaram o gene vanC1. A 
presença de transposões foi estudada nos 15 isolados VRE, pois todos manifestaram 
resistência à tetraciclina. Assim, foi detectado o Tn916 em dois isolados e num isolado 
foi detectado o transposão Tn5397.

Outro dos objectivos deste trabalho foi o estudo dos fenótipos e genótipos de 
resistência a antibióticos (cloranfenicol, vancomicina, quinupristina-dalfopristina, 
teicoplanina, tetraciclina, ciprofloxacina, ampicilina, eritromicina, estreptomicina, 
gentamicina e canamicina) em estirpes de Enterococcus spp., isolados a partir de meios 
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de cultura sem suplemento de antibiótico. Assim, de 118 amostras fecais isolaram-se 
101 enterococos (53 E. faecium, 41 E. faecalis, 4 E. hirae e 3 E. durans). O antibiótico a 
que os isolados manifestaram mais resistência foi a tetraciclina (28,71%), seguindo-se a 
eritromicina (21,78%). As restantes percentagens de resistência ficaram abaixo dos 10% 
e nenhum isolado mostrou resistência à vancomicina e à teicoplanina. Foram detectados 
os genes tet(M) e/ou tet(L) em 26 dos 29 isolados resistentes à tetraciclina; dos 22 
isolados resistentes à eritromicina, 17 possuíam o gene erm(B); os nove isolados 
resistentes à canamicina apresentaram o gene aph(3’)-IIIa; os quatro isolados que 
manifestaram resistência à gentamicina apresentaram o gene aac(6´)-aph(2’’); dos dez 
isolados resistentes ao cloranfenicol, apenas três possuíam o gene catA; os cinco 
isolados (quatro E. faecium e um E. durans) resistentes à quinupristina-dalfopristina
exibiram o gene vat(E); por fim, dos nove isolados resistentes à estreptomicina, cinco 
apresentaram o gene ant(6)-Ia. Os 29 isolados que manifestaram resistência à 
tetraciclina foram igualmente analisados por PCR, para estudo da presença das 
transposões Tn916 e/ou Tn5397, detectamos isoladamente o Tn916 em 14 isolados. 

Para finalizar, o último objectivo deste trabalho foi pesquisar a presença de 
genes codificadores de factores de virulência (hyl, cyl, gel, fsr, cylB, e cylA) nos 
isolados VRE. Foram apenas detectados quatro isolados possuidores do gene hyl, sendo 
todos da espécie E. faecium.

 Deste modo, com a realização deste trabalho foi possível observar os níveis de 
colonização por enterococos resistentes à vancomicina (vanA) no tracto gastrointestinal 
de crianças saudáveis, o que constitui um potencial reservatório de genes de resistência. 
Por outro lado, observaram-se resistências a distintos antibióticos, bem como genes 
codificadores dessas resistências em estirpes de enterococos isoladas a partir de meios 
de cultura sem suplemento de antibiótico. 

É perceptível, através dos resultados deste trabalho, que há ainda um longo 
caminho a percorrer no combate à multirresistência das bactérias aos antibióticos.

Esperamos que, com este estudo, os profissionais de saúde e a comunidade em 
geral fiquem alertados para o perigo do uso abusivo de antibióticos e que este trabalho 
sirva de incentivo a todos os investigadores para que no futuro muitos mais estudos 
deste tipo venham a ser realizados.  

Palavras-chave: Enterococcus spp., resistência antimicrobiana, factores de virulência, 
crianças.  
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RESISTANCE TO ANTIBIOTICS AND VIRULENCE FACTORS IN COMMENSAL 
STRAINS OF ENTEROCOCCUS SPP. OF HEALTHY CHILDREN 

ABSTRACT 

The problem of antibiotics bacterial resistance has been an increasing concern in 
public health. The excessive and irresponsible use of antibiotics is largely responsible 
for this situation, making a serious problem and leading to a several increase of 
multidrug resistance. 

The main objective of this work was the study of antibiotic resistance and 
virulence factors in commensal strains of Enterococcus spp. of healthy children aged 
between one and 14 years old. This work was developed in the University of Trás-os-
Montes e Alto Douro in a cooperation between the Centre of Studies of Animal and 
Veterinary Sciences, the Institute for Biotechnology and Bioengineering, Centre of 
Genetics and Biotechnology and Hospital of Trás-os-Montes and Alto Douro.  

One hundred eighteen faecal samples of healthy children were recovered in 
Portugal during October 2007 and February 2008 and were analyzed for vancomycin-
resistant enterococci (VRE). vanA-containing E. faecium isolates were detected in 13 of 
the 118 children samples and vanC1 isolates were found in two. All the isolates showed 
resistance to vancomycin, teicoplanin and tetracyclina; nine (60.00%) were resistant to 
erythromycin; eight (53.33%) to quinupristin-dalfopristin; seven (46.67%) to ampicillin; 
five (33.33%) to kanamycin and two (13.33%) to chloramphenicol and streptomycin 
too. A diversity of resistance genes [(tet(M), tet(L), erm(B), aph(3’)-IIIa, ant(6)-Ia,
catA, and vat(E)] were found in VRE isolates. The presence of transposons has been 
studied in the 15 VRE isolates, because all showed resistance to tetracycline. Thus, the 
Tn916 was detected in two isolates and in one isolate was detected the transposon 
Tn5397. Relatively to presene of genes enconders virulence factors (hyl, cyl, gel, fsr,
cylB, e cylA) in VRE isolates, were detected in four isolates E. faecium the gene hyl.

Faecal samples of healthy children were seeded, additionally, on Slanetz-Bartley 
plates and 101 enterococos isolates were recovered.  The enterococci isolates were 
distributed by the followed species: 53 E. faecium; 41 E. faecalis; 4 E. hirae and 3 E.
durans. The susceptibility to 11 antimicrobial agents was tested in these isolates; more 
than ¼ of the isolates (28.7%) were tetracycline resistant; 21.8% were erythromycin 
resistant and 7.9% were kanamycin resistant. The following resistant genes were 
detected: aph(3)´-IIIa (in all kanamycin-resistant isolates), aac(6´) (in all gentamycin-
resistant isolates), tet(M) and/or tet(L) (26 of 29 tetracycline-resistant isolates), erm(B)
(17 of 22 erythromycin-resistant isolates). The 29 isolates that expressed resistance to 
tetracycline were also analyzed by PCR to study the presence of transposons Tn916
and/or Tn5397, and the Tn916 was found alone in 14 isolates. 

Thus, with this work was possible noted the levels of colonization by 
enterococci resistant to vancomycin (vanA) in the gastrointestinal tract of healthy 
children and that constitutes a reservoir of antimicrobial resistance genes. Furthermore, 
there was resistance to different antibiotics, and genes encoding such resistance in 
strains of enterococci isolated from the culture medium without antibiotic supplement. 
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It is perceived by the results of this work, there is still a long way to go to combat 
multidrug resistance of bacteria to antibiotics. 

We hope that with this study, health professionals and the wider community are 
alerted to the danger of misuse of antibiotics and that this work will serve to encourage 
all researchers to ensure that in future many more such studies will be conducted. 

Keywords: Enterococcus spp., antimicrobial resistance, virulence factors, children’s. 
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Resultante desta Dissertação já foi aceite um artigo para publicação na revista 
Microbial Drug Resistance (in press).

Prevalence of extended-spectrum -lactamases Escherichia coli and vancomycin 
resistant enterococci isolates from children samples 

Bruno Guimarães1,2,3,4, Ângela Barreto1,2,3,4, Hajer Radhouani1,2,3,4, Nicholas 
Figueiredo1,2,3,4, Eurico Gaspar5, Jorge Rodrigues1,2, Carmen Torres6, Gilberto Igrejas3,4,
Patrícia Poeta1,2 

1University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Veterinary Science Department, Vila 
Real, Portugal; 2Centre of Studies of Animal and Veterinary Sciences, Vila Real, 
Portugal; 3University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Department of Genetics and 
Biotechnology; 4Institute for Biotechnology and Bioengineering, Centre of Genetics and 
Biotechnology, University of Trás-os-Montes and Alto Douro; 5Paediatrics Service, 
Hospital of Trás-os-Montes and Alto Douro, EPE; 6Biochemistry and Molecular 
Biology Area, University of La Rioja, Logroño, Spain. 

Abstract
One hundred twelve faecal samples of healthy children were recovered in Portugal 

during October 2007 and February 2008 and were analyzed for extended-spectrum -
lactamases Escherichia coli (ESBL) and vancomycin-resistant enterococci (VRE). CTX 
resistant E. coli isolates were recovered in 3 of 112 children samples and belonged to 
the blaCTX-M-1, blaTEM-52 and blaSHV-12 -lactamase genes. The highest percentages of 
resistance were detected for ampicillin, chloramphenicol, trimethoprim-
sulfamethoxazole, amoxicillin+clavulanic acid and tetracycline. A variety of resistance 
genes (cmlA, tetA, aadA, sul1, sul2 and sul3) was observed among our ESBL-
producing E. coli isolates. Two amino acid changes in GyrA (Ser83Leu + Asp87Asn) 
and one in ParC (Ser80Ile) were identified in the nalidixic acid and ciprofloxacin-
resistant isolate. The isolates corresponded to phylogroup A (1 isolate), B1 (1 isolate) 
and D (1 isolate). vanA-containing E. faecium isolates were detected in 13 of the 112 
children samples and vanC-1 isolates were found in two. A diversity of resistance genes 
[(tet(M), tet(L), erm(B), aph(3’)-IIIa, ant(6)-Ia, catA, and vat(E)] were found in VRE 
isolates. These results show that the intestinal tract of healthy children constitutes a 
reservoir of ESBL and VRE isolates. 

Keywords: extended-spectrum -lactamases Escherichia coli; vancomycin resistant 
enterococci; healthy children; Portugal. 
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Resultante desta Dissertação já foi aceite um artigo para publicação na revista 
Journal of Basic Microbiology (in press).

Antimicrobial resistance and the mechanisms implicated in faecal Escherichia coli
and Enterococcus from healthy children in Portugal 

Ângela Barreto1,2,3,4, Bruno Guimarães1,2,3,4, Hajer Radhouani1,2,3,4, Alexandre 
Gonçalves1,2,3,4, Eurico Gaspar5, Jorge Rodrigues1,2, Carmen Torres6, Gilberto Igrejas3,4,
Patrícia Poeta1,2 

1University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Veterinary Science Department, Vila 
Real, Portugal; 2Centre of Studies of Animal and Veterinary Sciences, Vila Real, 
Portugal; 3University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Department of Genetics and 
Biotechnology; 4Institute for Biotechnology and Bioengineering, Centre of Genetics and 
Biotechnology, University of Trás-os-Montes and Alto Douro; 5Paediatrics Service, 
Hospital of Trás-os-Montes and Alto Douro, EPE; 6Biochemistry and Molecular 
Biology Area, University of La Rioja, Logroño, Spain. 

Abstract
E. coli and enterococci isolates have been isolated from nineteen two and hundred 

one of hundred eighteen faecal samples, respectively of healthy children in Portugal. 
Almost half of the E. coli isolates were resistant to ampicillin (40.2%); 25.0% were 
tetracycline resistant and 26.1% were streptomycin resistant. The following resistant 
genes were detected: blaTEM and/or blaSHV and/or blaCTX-M (33 of 37 ampicillin and/or 
cefotaxime resistant isolates), tet(A) and/or tet(B) (16 of 23 tetracycline-resistant 
isolates), aadA (19 of 24 streptomycin-resistant isolates), cmlA (in all chloramphenicol-
resistant isolates), aac(3)-II with/without aac(3)-IV (all 4 gentamicin-resistant isolates), 
sul1 and/or sul2 and/or sul3 (10 of 14 SXT-resistant isolates). The majority of the E.
coli resistant isolates (69.1%) belonged to the B2 phylogenetic group. The enterococci
isolates were distributed by the followed species: 53 E. faecium; 41 E. faecalis; 4 E. 
hirae and 3 E. durans. More than ¼ of the isolates (28.7%) were tetracycline resistant; 
21.8% were erythromycin resistant and 7.9% were kanamycin resistant. The following 
resistant genes were detected: aph(3)´-IIIa (in all kanamycin-resistant isolates), aac(6´)
(in all gentamycin-resistant isolates), tet(M) and/or tet(L) (26 of 29 tetracycline-resistant 
isolates), erm(B) (17 of 22 erythromycin-resistant isolates). Faecal E. coli and 
enterococci isolates of healthy children could be a reservoir of antimicrobial resistance 
genes.

Keywords: E. coli, Enterococcus, children, Portugal.
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CAPÍTULO 1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

INTRODUÇÃO

1.1 - Enterococcus spp. 

O tracto gastrointestinal Humano alberga uma imensa complexidade 
bacteriológica com cerca de 400 a 500 espécies, embora só algumas predominem. Desse 
total de espécies, resultam um total de 1014 Unidades Formadoras de Colónias 
(UFC)/grama de microrganismos (Gelsomino et al., 2003). Os enterococos, cocos do 
tipo Gram-positivos, são as bactérias em maior número nas fezes humanas e podem ser 
isoladas em quantidades de 105-108 UFC/grama de fezes (Rice et al., 1995; Shepard e 
Gilmore, 2002; Gelsomino et al., 2003; Poeta, 2006). 

Os enterococos são bactérias comensais que estão presentes num vasto tipo de 
habitats (Jett et al., 1994; Silverman et al., 1998; Ke et al., 1999; Mundy et al., 2000;
Gold, 2001; Styriak et al., 2002; Hayes et al., 2003; Klein, 2003; Mannu et al., 2003;
Zeng et al., 2004; Vankerckhoven et al., 2004; Kuhn et al., 2005; Poeta, 2006; Biavasco 
et al., 2007; Poeta et al., 2007), nomeadamente no tracto intestinal de Humanos e da 
maioria dos animais e, que por vezes, podem colonizar o sistema respiratório superior, o 
tracto biliar, a cavidade oral e o tracto vaginal (Zhanel et al., 2001), apesar da 
percentagem de isolamento nestes locais não exceder os 20% (Jett et al., 1994; Huycke 
et al., 1998; Poeta, 2006). Os enterococos podem igualmente ser isolados de outras 
componentes naturais, tais como a vegetação, o solo e águas superficiais, possivelmente 
pela contaminação destas estruturas com excrementos de animais e/ou esgotos não 
tratados, persistindo e propagando-se devido à sua resistência intrínseca às adversidades 
do meio ambiente (Jett et al., 1994; Torres et al., 1994; Johnston and Jaykus, 2004;
Poeta et al., 2005; Poeta, 2006). Curiosamente, estes microrganismos podem ser 
encontrados em alguns alimentos e material médico, mesmo após terem sido cumpridos 
rigorosos planos de limpeza e esterilização (Shepard e Gilmore, 2002). 

1.1.1 - Taxonomia e classificação 

O termo “enterococo” foi, aparentemente, usado pela primeira vez em 1899 
numa publicação francesa por Thiercelin, descrevendo um diplococo Gram-positivo 
com origem gastrointestinal humana (Thiercelin, 1899; Schleifer e Kilpper-Balz, 1984;
Murray, 1990; Eaton e Gasson, 2001; Fackalam et al., 2005; Poeta, 2006; Biavasco et
al., 2007). Nesse mesmo ano, foi descrito um caso de endocardite, por MacCallum e 
Hastings, provocada por um organismo a que designaram de Micrococcus zymogenes. 
Em publicações posteriores, foi sugerido que esse organismo poderia ser um enterococo 
hemolítico (Sherman, 1937; Murray, 1990; Poeta, 2006). Em 1937, Sherman, declara 
que o termo enterococo tem sido aplicado tanto para descrever um qualquer organismo 
semelhante a um estreptococo fecal no sentido lato, como para descrever um organismo 
aparentemente muito idêntico a S. faecalis. Assim, propôs uma classificação que divide 
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o género Streptococcus em quatro categorias: “pyogenic”, “viridans”, “lactic”, e 
“enterococci” ou streptococci fecal (Sherman, 1937; Schleifer e Kilpper-Balz, 1984;
Murray, 1990; Franz et al., 2003; Klein, 2003; Poeta, 2006; Poeta et al., 2006). Mais 
tarde, em 1970, devido às diferentes características morfológicas, biológicas e 
serológicas em relação ao género Streptococcus, Kalina propõe a denominação de 
Enterococcus do género enterococci, com as espécies E. faecalis e E. faecium (Schleifer 
e Kilpper-Balz, 1984; Murray, 1990). Diferenças genéticas entre estes dois géneros 
foram demonstradas por Schleifer e Kilpper-Balz, em 1984, através de estudos do 
ARNr 16S, por hibridações ADN/ADN e ADN/ARNr, e a partir dessa altura, estes dois 
autores propuseram que o novo género se designasse por Enterococcus spp. (Schleifer e 
Kilpper-Balz, 1984; Murray, 1990; Klein, 2003). Desde então, foi descrita uma enorme 
variedade de espécies, e através deste método de sequenciação do ADNr 16S, foram 
descritas até agora, cerca de 30 espécies diferentes de enterococos, distribuídas pelos 
seguintes cinco grupos (Quadro 1): 

Quadro 1- Filogenia dos grupos de espécies de enterococos estabelecida pelo estudo da sequência do ADNr 16S 
(Adaptado de De Leener, 2005). 

Grupo de espécies Espécies Habitat  Referência 
E. faecalis E. faecalis Tracto gastrointestinal humano e 

animal Schleifer e Kilpper-Balz, 1984 

E. faecium 

E. canis Cão De Graef et al., 2003 
E. durans  Humanos, bovinos e galinhas Collins et al., 1984 
E. faecium Humanos e animais Schleifer e Kilpper-Balz, 1984 
E. hirae Animais domésticos Farrow e Collins, 1985 
E. mundtii Plantas Collins et al., 1986 
E. ratti Ratos Teixeira et al., 2001 
E. sp. CDC PNS-E2 Humanos  Carvalho et al., 2004 
E. villorum Pombos e leitões Vancanneyt et al., 2001 

E. avium 

E. avium Humanos e animais domésticos Collins et al., 1984 
E. gilvus Humanos  Tyrrell et al., 2002 
E. hermanniensis Carne de frango e amígdalas de cães Koort et al., 2004 
E. malodoratus Amígdalas de gatos Collins et al., 1984 
E. raffinosus - Collins et al., 1989 
E. sp. CDC PNS-E3 Humanos Carvalho et al., 2004 
E. pallens Humanos Tyrrell et al., 2002 
E. phoeniculicola Pássaros Law-Brown e Meyers, 2003 
E. pseudoavium - Collins et al., 1989 
E. casseliflavus Plantas Collins et al., 1984 
E. gallinarum Fungos Collins et al., 1984 

E. cecorum 
E. cecorum Galinhas e animais domésticos Williams et al., 1989 
E. columbae Pombos Devriese et al., 1990 

Outras espécies 

E. asine Burro De Vaux et al., 1998 
E. díspar Humanos e cães Collins et al., 1991 
E. haemoperoxidus Águas Svec et al., 2001 
E. italicus Queijos italianos Grazia Fortina et al., 2004 
E. moraviensis Águas Svec et al., 2001 
E. saccharolyticus Palha e pele de bovinos Rodrigues e Collins, 1990 
E. saccharominimus Produtos de origem bovina Vancanneyt et al., 2004 
E. sp. CDC PNS-E1 Humanos  Carvalho et al., 2004 
E. sulfureus Plantas Martinez-Murcia e Collins, 1991 

1.1.2 - Características gerais e identificação das espécies 

Os enterococos são cocos entéricos Gram-positivos, anaeróbicos facultativos (as 
espécies carboxílicas, como E. cecorum e E. columbae precisam de uma incubação num 
ambiente rico em CO2), ovais, que podem apresentar-se numa “mancha” de 
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microrganismos, aos pares ou sozinhos. São bactérias com uma grande capacidade de 
resistência ao meio e são capazes de se desenvolver em meios hipotónicos, hipertónios, 
meios ácidos e alcalinos. Substâncias que, geralmente, inibem ou matam outros 
organismos são toleradas pelos enterococos, como, por exemplo, a azida sódica e a bílis 
concentrada. Estas substâncias são utilizadas, inclusive, como agentes selectivos em 
meios de agar, dada a grande capacidade que estes organismos possuem de tolerância a 
grandes concentrações de sais biliares (Facklam e Collins, 1989; Devriese et al., 1993;
Huycke et al., 1998; Cetinkaya et al., 2000; Manero e Blanch, 2002; Johnston and 
Jaykus, 2004; Poeta, 2006). 

O termo “Enterococcus” é aplicado à maioria de streptococci que cresce, entre 
10 e 45ºC, em meios com 6,5% de NaCl com pH de 9,6, que sobrevive durante 30 
minutos a 60ºC e que é capaz de decompor a esculina (Sherman, 1937; Schleifer e 
Kilpper-Balz, 1984; Facklam e Carey, 1985; Murray, 1990; Klein, 2003). 
 Tal como os estreptococos, estes microrganismos não possuem enzimas 
citocromáticas e são catalase negativos, apesar de algumas estirpes produzirem 
pseudocatalase (Schleifer e Kilpper-Balz, 1984; Facklam e Carey, 1985; Murray, 1990).  

Com excepção da espécie E. faecalis, que possui a capacidade de produzir o 
sistema de citocromos (citocromos b, d e o), os enterococos são considerados 
fermentadores estritos, já que não possuem ciclo de Krebs nem cadeia respiratória. A 
espécie possui vantagem no crescimento aeróbio sobre as outras porque em condições 
aeróbias na presença de heminas exógenas, pode desenvolver-se e colonizar o meio 
(Ritchey e Seeley, 1974).

Para a identificação dos enterococos, é imprescindível a sua separação de outros 
Gram-positivos catalase negativos. Para tal recorre-se a técnicas serológicas, 
nomeadamente a pesquisa do antigénio do grupo D de Lancefield, permitindo 
diferenciar os enterococci dos streptococci (Klein, 2003). Existem 5 espécies (E. 
cecorum, E. columbae, E. díspar, E. saccharolyticus e E. durans) que, embora possuam 
o antigénio do grupo D de Lancefield, não reagem com o antisoro do grupo D. Por outro 
lado, as espécies de estreptococos S. bovis, S. suis e S. alactolyticus são positivas neste 
teste, assim como alguns Pediococcus e Leuconostoc.

As espécies E. díspar e E. sulfureus não possuem a capacidade de crescer a 
45ºC, ao contrário dos pediococos e alguns lactococos. As espécies E. cecrum e E. 
columbae não crescem a 10ºC, enquanto que lactococos, Leuconostoc e alguns 
streptococci se desenvolvem a essa temperatura.  

Ao contrário dos lactococos, pediococos, aerococos e Leuconostoc, que crescem 
em meios com 6,5% de NaCl, as espécies E. cecorum, E. columbae e E. avium têm 
dificuldade em desenvolver-se e em alguns casos não conseguem crescer (Facklam e 
Carey, 1985; Facklam e Collins; 1989; Murray, 1990; Devriese et al., 1993; Klein, 
2003; Poeta, 2006) (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Testes utilizados para diferenciar organismos Gram-positivos (Adaptado de Facklam et al., 1989). 

Teste
% Positivos 

Enterococci Lactococci Aerococci Pediococci Leuconostocs Lactobacilli 
Produção de gás da 
glucose 

<1 0 0 0 100 50 

Resistência à 
Vancomicina 

<1 0 0 100 100 90 

Reacção com o 
antisoro do grupo D 

80 0 0 95 35 25 

Esculina-azida 
positiva 

99 75 60 100 90 50 

PYRase positiva 100 69 100 0 0 7 
Crescimento       
Meio com 6,5% 
NaCl

100 56 100 35 60 40 

A 45ºC 99 25 0 83 0 60 
A 10ºC 85 100 0 4 75 100 

A coloração de Gram é um procedimento de elevado grau de importância para a 
distinção dos diferentes géneros: Enterococci, Streptococci, Lactococci, Leuconostoc e
Lactobacillus, dado que o arranjo celular é muito parecido entre eles, embora com 
algumas diferenças (Facklam et al., 1989). 

A prova de pirrolidonil-arilamidase (PYR), realizada em conjunto com a prova 
de Gram torna-se muito útil para a identificação destes géneros (Murray, 1990; Devriese 
et al., 1993; Poeta, 2006). Porém, quando usada independentemente, possui algumas 
limitações dado que as espécies E. saccharolyticus, E. cecorum e E. columbae são 
negativas a esta prova, enquanto que muitos enterococos, alguns Aerococci, Gemella e 
Lactococci são positivos. Embora S. bovis, Aerococci, muitos Lactococci, Leuconostoc
e Pediococci sejam positivos ao teste da hidrólise da esculina combinada com a 
resistência a 40% de sais biliares, este apresenta-se igualmente como um importante 
teste na detecção de enterococos. A prova da canamicina-esculina-azida-agar é também 
fundamental para Enterococcus spp. (Gordon et al., 1987; Facklam e Collins, 1989; 
Facklam et al., 1989; Murray, 1990; Devriese et al., 1993; Klein, 2003; Poeta, 2006).

A reacção de Voges-Proskauer (VP) e a produção de ácido da ribose (Quadro 3) 
são dois testes que ajudam na diferenciação do género Enterococcus dado que são 
obtidos resultados positivos em quase todas as espécies deste género, e só algumas 
espécies de estreptococos (S. agalactiae, S. uberis e S. porcinus), lactococos, 
leuconostoc e pediococos têm resultados positivos (Devriese et al., 1993; Poeta, 2006).

Através da análise da sequência do ARNr 16S pela transcriptase reversa foi 
possível dividir o género Enterococcus em vários grupos. Ainda assim, existem espécies 
muito difíceis de distinguir fenotipicamente, como por exemplo, o grupo de E. faecium
a que pertencem as espécies E. durans, E. faecium, E. hirae, E. mundtii e, mais 
recentemente, E. villorum. A similaridade entre as espécies E. durans, E. hirae e E.
villorum (> 98,8%), torna muito difícil a sua identificação por provas bioquímicas 
(Figura 1). 
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Figura 1 – Diferenciação de Enterococcus spp. de outros cocos Gram-positivos (Adaptado de Klein, 2003).  

Sendo a espécie E. faecium considerada das mais heterogéneas no género 
enterococci, as suas caracterizações são muitas vezes contraditórias e pouco claras 
sobretudo em relação à fermentação dos açúcares, havendo um número significativo de 
estirpes clínicas humanas consideradas atípicas. As estirpes típicas produzem ácido da 
arabinose e manitol mas não do glicerol, rafinose e sorbitol. Estirpes de E. faecium
positivas ao sorbitol foram encontradas por Facklam e Collins, em 1989. Outros autores, 
em 1991, apenas encontraram estirpes positivas à rafinose em aves, uma característica 
não detectada nos mesmos isolados de mamíferos estando também incluído o Homem. 
Ter a consciência destas variações é importante, pois o resultado do teste da rafinose 

Cocos Gram-positivos, 
catalase positiva 

Sero-grupo 

Sero-grupo D 

Crescimento a 6,5% de NaCl e 
a 10ºC 

Sim

Outro que não o D 

Outros estreptococos 

Não:
S. bovis, S. equinus,

S. alactolyticus, Pediococcus, Gemella,
Tetragenococcus, Globicatella Produção de gás da 

Glucose

Não Sim:
Leuconostoc

Crescimento a 45ºC 

Não:
Vagococcus, Aerococcus, 

Helcococcus, Allolococcus 

Sim

Fermentação do manitol (MAN), surbitol (SBL), arabinose (ARA) e rafinose (RAF) 

MAN - 
SBL - 
ARA - 

MAN + 
SBL - 
ARA -

MAN + 
SBL + 
ARA - 
50ºC -

MAN + 
SBL +/- 
ARA + 
50ºC +

E. faecalis E. faecium Lactococcus spp.
RAF + 
E. hirae 

RAF - 
E. durans 
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pode ser utilizado na identificação de enterococos (Devriese et al., 1992a; Poeta, 2006) 
(Quadro 3). 

Quadro 3 – Características fenotípicas observadas em Enterococcus (Adaptado de Devriese et al., 1993). 

Características Resultado
Resistência a 40% (v/v) de sais biliares +

-Glucosidase +
Urease -
Reacção de Voges-Proskauer +1

Leucinearilamidase +
-Glucuronidase -2

Hidrólise da esculina +
Produção de ácido de:

N-Acetilglucosamina +
Amigdalina +3

D-Arabinose -4

Arbutina +
Celobiose +
Eritritol -
D-Frutose +
Galactose +

-Gentiobiose +
Glucose +
Glicogénio -5

D-Fucose -
L-Fucose -
Lactose +6

Maltose +
D-Manose +
Metil- -D-glucopiranosido +7

-Metil-D-xiloside -
“Pullulan” -7

Ribose +8

Salicina +
Trealose +6

L-Xilose -
1 Negativo apenas em E. saccharolyticus
2 Positivo apenas em estirpes de E. cecorum
3 Negativo em algumas estirpes de E. columbae 
4 Fracamente positivo em algumas estirpes de E. avium
5 Positivo apenas em estirpes de E. gallinarum, E. cecorum e E. columbae
6 E. faecalis (variante não sacarolítica) de infecções humanas podem ser lactose ou trealose negativas 
7 Não foi descrito em algumas novas espécies 
8 Negativo apenas em E. flavescens 

No que diz respeito às características que distinguem E. hirae de E. durans
existem várias controvérsias. Para uns autores, a primeira espécie referida é produtora 
de ácido da melibiose e sucrose, enquanto a segunda é, normalmente, negativa para 
ambas (Devriese et al., 1993; Poeta, 2006). Outros autores, contudo já descreveram 
estirpes de E. durans positivas à melibiose (Facklam e Collins, 1989). Outras duas 
possibilidades para diferenciar estas duas espécies são a resistência à clindamicina e à 
tobramicina e a coagulação de leite tornesolado. 

A fermentação dos açúcares continua a ser utilizada para diferenciar as espécies 
em grupos, apesar da similaridade fenotípica observada em várias espécies de 
enterococos e da variabilidade, por vezes, encontrada dentro das mesmas espécies. Para 
a separação das espécies em grupos, alguns autores basearam-se nos resultados da 
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fermentação do manitol, do sorbitol e da sorbose (Facklam e Collins, 1989), enquanto 
que outros distinguiram as espécies baseando-se numa chave que consistia em doze 
provas bioquímicas [fermentação da L-arabinose, ribose, sorbose, D-rafinose, matinol, 
sucrose, actividade pirrolidonil-arilamidase, actividade arginina dihidrolase, actividade 

-galactosidase, prova da fosfatase alcalina, produção de pigmento amarelo e 
acidificação do metil- -D-glucopiranosido (MGP)] (Manero e Blanch, 1999). Este 
último teste tem sido muito utilizado para diferenciar E. cassileflavus e E. gallinarum de 
E. faecium e E. faecalis, dado que os primeiros são positivos contrariamente aos 
segundos.

Os sistemas Vitek System GPI card, sistema Microscan, galerias API 20STREP, 
galerias API 32STREP, Sceptor system e Microscan Pasco system, entre outros, são 
sistemas de provas bioquímicas comercializados para identificar espécies de 
enterococos. Contudo, dado que algumas espécies são similares é muito difícil a sua 
distinção sabendo-se, por exemplo, que através do uso do API 20STREP é bastante 
complicado a detecção de espécies que não sejam E. faecalis e E. faecium. Alguns 
autores referem que o maior erro desta galeria é a identificação de E. faecalis como 
sendo E. faecium. Devido a estes problemas, recorre-se à biologia molecular, 
nomeadamente à PCR com uso de “primers” específicos, para a diferenciação das 
espécies (Cartwright et al., 1995; Dutka-Malen et al., 1995; Manero e Blanch, 2002;
Pérez-Hernández et al., 2002; Van Horn et al., 2002; Poeta, 2006). 

1.1.3 - Habitat 

 Os enterococos podem ser encontrados nas fezes da maioria da população adulta 
saudável e em alguns animais (Quadro 4). Após ser possível a identificação ao nível da 
espécie, foi verificado por diversos estudos (Noble, 1978; Enzensberger et al., 1985;
Benno et al., 1986; Shah et al., 1987; Murray, 1990) que a mais encontrada foi E. 
faecalis, seguida por E. faecium. Por outro lado, existem estudos em que E. faecium foi 
encontrado com mais frequência que E. faecalis. Outros trabalhos, em que foram 
analisadas fezes de crianças dos seis aos sete dias de idade, de adultos doentes e de 
adultos saudáveis, a espécie mais detectada foi E. faecalis (Noble, 1978; Murray, 1990). 
Numa publicação de Benno (1986), resultante de uma investigação em que foi 
comparada a microflora de nove indivíduos rurais japoneses e oito pessoas canadianas 
do meio urbano, a espécie E. faecalis foi encontrada em todos os isolados (Benno et al.,
1986). E. faecium foi encontrada em dois isolados de cada localização e E. durans em 
apenas um isolado de um indivíduo japonês (Benno et al., 1986).

Num estudo em que foi analisada a placa dentária de estudantes saudáveis, de 
funcionários de escolas, de pacientes sãos, de pacientes de hemodiálise e da sua equipa, 
a percentagem (10%) de enterococos (maioria da espécie E. faecalis) detectada foi, 
aproximadamente, a mesma em qualquer deste grupos, apesar de em alguns pacientes e 
trabalhadores de um hospital em particular essa percentagem subir para 60% (Murray, 
1990).
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Numa investigação realizada no Canadá, foram analisados isolados provenientes 
de fezes de humanos saudáveis e de pacientes hospitalizados para se verificar a 
importância clínica e epidemiológica da presença de enterococos resistentes à 
vancomicina (VRE’s) com o genótipo vanC. Concluiu-se que 5,7% dos isolados 
clínicos possuíam VRE’s com fenótipo VanC, valor idêntico ao dos isolados de 
humanos sãos (5%) e que os genes vanC não eram transferíveis. Desta forma, este 
trabalho permitiu constatar que estas bactérias são constituintes normais da flora fecal 
da comunidade (Toye et al., 1997).
    
Quadro 4 – Espécies de enterococos presentes no tracto gastrointestinal de humanos e animais (Adaptado de Klein, 
2003).

Homem Bovinos Suínos Aves 

E. faecalis ++ (+) + ++ 

E. faecium ++ ++ + ++ 

E. durans/E. hirae (+) - (+) (+) 

E. gallinarum (+) - - (+) 

E. casseliflavus (+) - - - 

E. cecorum/E. columbae - + + ++ 
++: usual; +: frequentemente; (+): ocasional; -: mencionado 

1.1.4 - Importância clínica em humanos 

 Os enterococos foram reconhecidos como potencialmente patogénicos para os 
humanos desde o fim do século XIX. Provavelmente, a primeira vez que se descreveu, 
numa revista de medicina humana, uma doença causada por enterococos foi em 1912 e, 
posteriormente, em 1920, vários artigos foram publicados com esta temática (Sherman, 
1937; Murray, 1990). 
 Outrora considerados microrganismos com poucas consequências em doenças 
infecciosas (Jett et al., 1994; Linden e Miller, 1999; Hancock et al., 2000; Kuhn et al.,
2000; Mundy et al., 2000; Shepard et al., 2002; Johnston and Jaykus, 2004), nos 
últimos anos os enterococos surgiram como uma das maiores causas de infecções 
nosocomiais e adquiridas pela comunidade (Kaye, 1982; Murray, 1990; Schaberg et al.,
1991; Murray, 1998; Silverman et al., 1998; Simonsen et al., 2003; Dutka-Malen et al.,
1995; Poeta et al., 2006; Yean et al., 2007). 

E. faecium e E. faecalis são as espécies mais frequentemente encontradas em 
isolados clínicos, embora outras espécies possam estar implicadas em infecções 
(Simonsen et al., 2003; Poeta, 2006; Yean et al., 2007).  As infecções mais comuns em 
humanos são no tracto urinário, seguidas pelas infecções pélvicas e intra-abdominais. 
Relativamente aos idosos ou pacientes imunodeprimidos, é frequente a bacteriemia e 
nalguns casos a endocardite (Green et al., 1990; Murray, 1990; Fraimow et al., 1994; 
Klare et al., 1995a; Poeta, 2006).
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 Devido a alguns processos, tais como insuficiência renal, presença de cateteres 
renais ou vasculares, neuropenia, transplantes, permanência demasiadamente 
prolongada em unidades de cuidados de saúde, terapias antimicrobianas antecedentes, 
entre outros, os enterococos têm vindo cada vez mais a ser uma importante causa de 
infecções nosocomiais (Huycke et al., 1998; Bonten et al., 2001; Gold, 2001; Shepard e 
Gilmore, 2002; Poeta, 2006). 

1.2 - Os Antibióticos

 Os antibióticos, em sentido estrito, são substâncias naturais produzidas 
naturalmente por um microrganismo vivo (fungos, bactérias, entre outros) e que vão 
inibir o crescimento ou a multiplicação de bactérias (bacteriostáticos), ou até mesmo 
provocar a sua morte (bactericidas). Actualmente, muitos deles são sintetizados em 
laboratório apresentando modificações que melhoram a sua potência ou ampliam o seu 
espectro de acção (Poeta, 2006).  

Seguidamente, serão apresentados vários antibióticos testados nesta dissertação: 
tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, penicilinas, glicopéptidos, aminoglicósidos, 
quinolonas e estreptograminas. 

1.2.1 - Tetraciclinas 

Constituem uma família de antibióticos que contem um núcleo hidroxinaftaceno, 
formado por quatro anéis benzénicos fundidos. São activos num grande número de 
bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, clamídias, micoplasmas e rickettsias (Sousa 
et al., 1998).

O seu mecanismo de acção é inibir a síntese proteica ao nível da subunidade 30S 
dos ribossomas, sendo um antibiótico bacteriostático (Malgor e Valsecia, 1999). 

Quanto à resistência bacteriana, pode ser devida a: impermeabilização da 
membrana exterior em bactérias Gram-negativas; mutação ribossómica; baixa 
penetração no interior da bactéria; bombas de efluxo e protecção ribossomal (Sousa, 
2005).

1.2.2 - Cloranfenicol 

Este antibiótico apresenta um espectro semelhante ao das tetraciclinas mas, 
devido à sua elevada toxicidade, não é tão largamente utilizado (Bryant, 1973). 
Quimicamente é o D(-)treo-1-paranitrofenil-2-dicloroacetamida-1,3-pro-panodiol. É 
activo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (Sousa et al., 1998). 

Apresenta um mecanismo bacteriostático, inibindo a síntese proteica ao nível da 
subunidade 50S dos ribossomas e impedindo a transpeptidação. 

A resistência bacteriana deve-se a: impermeabilização dos invólucros bacterianos; 
alteração ribossómica por mutação; inactivação enzimática do antibiótico, mediada por 
acetiltransferases (Sousa et al., 1998). 
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1.2.3 - Macrólidos 

Trata-se de lactonas macrocíclicas, sendo esta família de antibióticos activa 
contra bactérias Gram-positivas e contra algumas Gram-negativas. A eritromicina, 
macrólido utilizado nesta dissertação, apresenta um anel lactónico constituído por 14 
átomos (Rendon et al., 2007).

São inibidores da síntese proteica actuando ao nível da subunidade 50S do 
ribossomas e bloqueiam o local P, prejudicando a transpeptidação e/ou a translocação 
(Sousa et al., 1998). 

A resistência bacteriana é devida a: resistência intrínseca, modificação do ARN 
ribossomal; bombas de efluxo e modificação enzimática (Rendon et al., 2007). 

1.2.4 - Penicilinas 

É uma família de antibióticos que pertence ao grupo dos antibióticos -
lactâmicos. A cadeia lateral na posição 6 do anel -lactâmico é o que diferencia umas 
penicilinas das outras (Sousa et al., 1998). Como penicilinas temos: ampicilina 
(utilizada neste estudo), amoxicilina, penicilina G entre outros. 

As penicilinas são o grupo de antibióticos de maior importância, pois, para além 
de apresentarem vantagens únicas, são fármacos de eleição para o tratamento de muitas 
infecções (Malgor e Valsecia, 1999). As penicilinas contêm um núcleo, o ácido 6-
aminopenicilânico, que possui o anel -lactâmico unido a um anel de tiazolidina, que 
tem ligado a si um grupo amino secundário (Sousa, 2005).  

Este grupo de antibióticos inibe a biossíntese do peptidoglicano na sua fase 
terminal. Impedem a transpeptidação, isto é, inibem o estabelecimento de pontes 
interpeptídicas (cross-linking) entre cadeias peptídicas vizinhas do peptidoglicano 
recém-sintetizado. Estes antibióticos são apenas activos em bactérias em crescimento e 
são desprovidos de qualquer actividade contra bactérias sem parede celular ou contra 
microrganismos eucariotas. Funcionam como inactivadores de enzimas intervenientes 
na biossíntese do peptidoglicano. Estas proteínas funcionam portanto como alvos dos 
antibióticos -lactâmicos e por isso foram designadas por PBP´s (Penicillin-Binding-
Protein). Desta forma, esta família de antibióticos liga-se às PBP´s e impedem a síntese 
do peptidoglicano, participando, na activação das autolisinas endógenas, com a 
subsequente lise celular (Sousa et al., 1998).

As bactérias escapam ao efeito bacteriolítico destes antibióticos pelos seguintes 
mecanismos: impermeabilização da membrana externa; PBP´s alterados; hidrólise 
enzimática do anel -lactâmico, mediada por -lactamases (Sousa et al., 1998). 
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1.2.5 - Glicopeptídeos 

A vancomicina, um glicopéptideo, é activa contra a maioria das bactérias Gram-
positivas. Relativamente ao seu mecanismo de acção, liga-se especificamente ao 
dipeptídeo D-alanil-D-alanina do pentapeptídeo precursor do peptidoglicano, na 
interface membrana citoplasmática/parede celular, impedindo a transferência de 
unidades recém-sintetizadas para a matriz parietal em crescimento (Sousa et al., 1998). 

A teicoplanina, outro antibiótico glicopeptídico, tem um mecanismo de actuação 
idêntico à vancomicina. Actua na fase membranar da biossíntese do peptidoglicano 
(Sousa et al., 1998). 

A resistência de enterococos aos glicopeptídeos está associada à presença de 
enzimas codificadas pelos genes van que determinam alterações na cadeia terminal, isto 
é, presença de D-Ala-D-lactato ou D-Ala-D-Ser em vez de D-Ala-D-Alanina (Sousa et
al., 1998). 

1.2.6 - Aminoglicósidos 

É um grupo bastante heterogéneo (estreptomicina, canamicina, gentamicina, entre 
outros), tendo em comum um anel aminociclitol, derivado do inositol, unido a açúcares 
aminados através de ligações glicosídicas. Têm marcada actividade contra S. aureus e 
contra bacilos Gram-negativos aeróbios (Malgor e Valsecia, 1999). 

Ligam-se à subunidade 30S dos ribossomas provocando uma leitura errada da 
mensagem codificada no mRNA. As proteínas anómalas, induzidas por estes 
antibióticos, intercalam-se na membrana citoplasmática bacteriana, alterando a sua 
permeabilidade, ocorrendo um forte efluxo de K+. Assim este grupo de antibióticos 
apresenta um mecanismo bactericida (Sousa et al., 1998). 

Basicamente podemos considerar três mecanismos de resistência bacteriana: 
inactivação enzimática dos antibióticos, mediada por acetilases, fosforilases e 
adenilases; alteração dos ribossomas por mutação; reduzida difusão através dos 
invólucros bacterianos (Sousa et al., 1998).

1.2.7 - Quinolonas 

As quinolonas são antibióticos semi-sintéticos, cuja importância tem vindo 
aumentar dentro da medicina veterinária (Merck, 2005) e têm um núcleo, núcleo 
naphtiridina, a partir do qual se produziram fármacos com maior espectro de acção e 
melhores propriedades químicas (Sousa, 2005).  

Este grupo encontra-se dividido em gerações atendendo ao seu espectro de 
actividade (Sousa, 2005): quinolonas de 1ª geração (ácido nalidíxico), quinolonas de 2ª 
geração (por exemplo, ciprofloxacina, antibiótico usado neste estudo), quinolonas de 3ª 
geração (levofloxacina, entre outros) e quinolonas de 4ª geração (trovafloxacina). 

As quinolonas inibem a topoisomerase do tipo II, que é responsável pelo 
superenrolamento negativo do ADN, à frente da forquilha de replicação e a 
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topoisomerase do tipo IV, que é responsável pelo relaxamento e separação do ADN, 
encontrando-se antes da forquilha de replicação. Assim, as quinolonas ao atacarem as 
topoisomerases estão a inibir a replicação e transcrição do ADN. Sempre que a 
topoisomerase do tipo II é inibida, a replicação do ADN é igualmente inibida. Portanto, 
a actuação das quinolonas faz com que ocorram bloqueios nos processos que permitem 
a separação das cadeias de ADN (como a replicação e transcrição), levando a 
modificações que não estão em conformidade com a vida (Sousa et al., 1998).

Estes agentes antimicrobianos são bactericidas e os microrganismos que lhe são 
sensíveis, perdem a viabilidade em 20 minutos, após a exposição a quinolonas, sendo 
extremamente eficazes a concentrações baixas (Sousa et al., 1998). 

De acordo com Sousa e colaboradores (1998) existem dois tipos de mecanismos 
de resistência contra as quinolonas, ambos devidos à ocorrência de mutações 
cromossómicas:  

a) Modificações nas enzimas sobre as quais as quinolonas actuam 
(topoisomerases do tipo II e topoisomerases do tipo IV); 

b) Modificações na entrada do fármaco para o interior da célula, o que pode 
ocorrer devido à diminuição da permeabilidade da membrana externa a estes agentes, 
através da alteração de porinas e ocorrência de efluxo, através de transporte activo. 

1.2.8 - Estreptograminas 

Esta classe de antimicrobianos actualmente é considerada uma alternativa para o 
tratamento de infecções severas causadas por microrganismos Gram-positivos 
(Manzella et al., 2001; Caierão et al., 2004), sendo a quinupristina/dalfopristina um 
membro desta família. 

Actuam na subunidade 50s do ribossoma bacteriano, inibindo a síntese proteica. A 
dalfopristina previne o alongamento, enquanto a quinupristina impede a extensão da 
cadeia peptídica. O uso isolado de cada agente é considerado bacteriostático frente a 
vários microrganismos Gram positivos, porém a associação é bactericida (Murchison et 
al., 2002; Caierão et al., 2004). 

O surgimento de resistência à quinupristina-dalfopristina não é comum, embora se 
possa desenvolver por vários mecanismos (modificação do sítio de ligação, inactivação 
enzimática, activação da bomba de efluxo, entre outros) (Manzella et al., 2001; Caierão 
et al., 2004). 

1.2.9 - Resistência intrínseca e adquirida aos antibióticos  

A resistência intrínseca surge espontaneamente na falta de pressão 
antimicrobiana selectiva, baseando-se em genes contidos nos cromossomas e que são, 
regularmente, não transferíveis (Huycke et al., 1998; Sefton, 2002; Poeta, 2006). 

A resistência adquirida pode ser permanente ou temporária. A resistência 
temporária ou adaptativa depende das circunstâncias de crescimento das bactérias, 
enquanto que a resistência permanente depende de mutações ou da aquisição de ADN 
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extrínseco (Cetinkaya et al., 2000; Sefton, 2002; Poeta, 2006). É importante salientar 
que os antimicrobianos não causam mutações mas a sua utilização propende a 
seleccionar mutantes espontâneos pré-existentes que são resistentes. As fontes 
extrínsecas de ADN sucedem pela transformação, transdução ou conjugação, sendo esta 
a mais importante. A disseminação de plasmídeos pela conjugação tem uma enorme 
relevância no aumento de resistências. Os genes de resistência estão, normalmente, 
localizados em transposões que podem saltar de um plasmídeos para o outro (Cetinkaya 
et al., 2000; Sefton, 2002; Poeta, 2006). 

Grande parte das estirpes mostra resistência natural ou intrínseca a vários 
antibióticos como cefalosporinas, penicilinas resistentes às penicilases e concentrações 
de clindamicina e aminoglicósidos usadas como rotina em clínica (Murray, 1998) 
(Quadro 5). Para além da resistência intrínseca a muitos antibióticos, certas estirpes 
desenvolveram resistências mediadas por genes localizados em plasmídeos e 
transposões para antibióticos como a tetraciclina, a eritromicina, cloranfenicol, níveis 
altos de trimetoprim e de clindamicina (Murray, 1998; Poeta, 2006). 

Quadro 5 - Resistência aos antibióticos em Enterococcus spp. (Adaptado de Gold, 2001). 

Resistência intrínseca 
-lactâmicos (cefalosporinas e penicilinas resistentes às penicilases) 

Concentrações baixas de aminoglicósidos 
Clindamicina 
Fluoroquinolonas
Trimetoprim-Sulfametoxazol 
Resistência adquirida
Concentrações elevadas de -lactâmicos 
Concentrações elevadas de aminoglicósidos 
Glicopéptidos (vancomicina, teicoplanina) 
Tetraciclina 
Eritromicina 
Fluoroquinolonas
Rifampicina 
Cloranfenicol
Ácido Fusídico 
Nitrofurantoina 

1.2.9.1 - Base genética da resistência adquirida 

A presença dos genes em plasmídeos ou transposões pode conferir 
características que proporcionam vantagens expressivas às bactérias quando estas 
colonizam ambientes desfavoráveis. Estas características podem ser a resistência aos 
antibióticos ou a metais pesados, a produção de bacteriocinas, o metabolismo de 
substratos não comuns e a presença de factores de virulência (Jett et al., 1994). 
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A disseminação de genes de resistência em muitas espécies diferentes envolve 
transposões conjuntivos (Clewell, 1986; Poeta, 2006). Contrariamente aos transposões 
comuns que podem saltar, dentro de uma célula, de um local de ADN para o outro, os 
transposões conjuntivos têm a capacidade de provocar conjunção entre células 
bacterianas diferentes. Como os transposões conjuntivos não se replicam, mas inserem-
se no cromossoma ou em plasmídeos do novo hospedeiro, parecem ser mais eficazes na 
disseminação de genes de resistência. Tal, pode explicar a razão pela qual o gene 
tet(M), localizado no transposão conjuntivo Tn916, se disseminou entre espécies Gram-
positivas e Gram-negativas (Roberts, 1990; Roberts e Hillier, 1990; Poeta, 2006). 
Outros genes de resistência, incluindo a resistência à eritromicina e canamicina, também 
estão presentes em transposões conjugativos e, frequentemente, estão relacionados com 
o Tn916 (Murray, 1998; Poeta, 2006). 

1.2.10 - Consequências do uso de antimicrobianos 

Os antibióticos começaram a ser utilizados de forma sistemática a partir dos 
anos 40 para tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias, o que conduziu a 
uma diminuição da mortalidade causada por este tipo de doenças. Contudo, desde o 
início da sua utilização, as bactérias desenvolveram mecanismos para resistir aos 
antibióticos.  

Nos anos 90, em diversos países europeus, observou-se a disseminação de 
estirpes VRE em amostras de alimentos, de águas residuais e de fezes humanas e de 
animais sãos (Bates et al., 1994; Torres et al., 1994; Aarestrup, 1995; Robredo et al.,
2000; Poeta, 2006) e a problemática da resistência aos antibióticos começou a ser 
considerado um problema de saúde pública de âmbito internacional. 

Como resultado da exposição aos antibióticos, o nível de resistência das 
bactérias pertencentes à flora gastrointestinal normal de humanos e animais aumentou. 
Estas bactérias não só constituem um enorme reservatório de genes de resistência para 
microrganismos patogénicos como, também, o nível de resistência na flora endógena é 
considerado como sendo um bom indicador da pressão selectiva exercida pelo uso de 
antibióticos nesta população e para os problemas de resistência esperados nos agentes 
patogénicos.

Devido ao uso inevitável de antimicrobianos em hospitais, a selecção e 
disseminação de clones e genes é elevada nestes locais. Contudo, indivíduos saudáveis 
na comunidade podem transformar-se num reservatório de bactérias e genes resistentes 
sendo considerados como uma população adequada para estudo da possibilidade de 
transferência de bactérias e genes entre animais e humanos (Van den Bogaard e 
Stobberingh, 2000; Poeta, 2006). 
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1.2.11 - Isolamento e identificação de Enterococcus spp. resistentes à 
vancomicina (VRE) 

Os enterococos resistentes à vancomicina são isolados através de meios 
selectivos e suplementados com antibiótico. Para evitar que a quantidade de colónias 
obtidas não seja igual ou inferior ao número de unidades formadores de colónias (UFC) 
presentes no inóculo inicial, a cultura deve ser, inicialmente, colocada em caldo. Este 
processo vai permitir um maior crescimento bacteriano (Van Horn et al., 1996a). 

Segundo Satake (1997), a forma mais eficaz de detectar VRE é semear amostras 
fecais em meio Enterococcosel, suplementado com 4 a 6 g de vancomicina. Depois 
deve ser enriquecido em Columbia caldo, a 35ºC, seguido, posteriormente, da 
identificação bioquímica das espécies e prova de sensibilidade aos antibióticos por 
diluição. No entanto, este método necessitava de, pelo menos, 5 dias. Além disso, eram 
necessários testes suplementares para diferenciar VRE de Leuconostoc e Pediococcus,
dado que estes organismos são resistentes à vancomicina e hidrolisam a esculina. O 
meio Enterococcosel, por possuir na sua composição bílis-esculina-azida, é considerado 
por alguns autores com um dos melhores meios de cultura. Os enterococos quando 
hidrolisam a esculina provocam o aparecimento de uma cor negra (Van Horn et al.,
1996b; Satake et al., 1997; Poeta, 2006). 

O isolamento de E. faecalis, E. gallinarum e E. casseliflavus é favorecido 
quando se incubaram os caldos de enriquecimento durante dois dias, ao invés de um dia. 
O mesmo não ocorreu com o isolamento de E. faecium, E. hirae e E. durans (Butaye et
al., 1999a).

A quantidade de VRE obtida poderá não representar todas as espécies presentes 
nas amostras investigadas dado que, mesmo com o uso de meios selectivos, diferentes 
espécies de enterococos podem ter aspectos muito semelhantes e como é impossível 
testar todas as colónias com morfologia semelhante, algumas dessas espécies, bem 
como estirpes de populações minoritárias, podem ser descuradas em relação às que 
predominam. Essas estirpes são, por isso, menos isoladas. Quando comparadas as 
quantidades de VRE´s obtidas usando meios de enriquecimento diferentes em 
populações em reduzido número, os resultados devem ser atentamente interpretados e 
não podem ser comparados com os resultados obtidos usando somente técnicas de 
isolamento directo (Butaye et al., 1999a). 

Para uma eficaz detecção de VRE, o meio BHI (“Brain Heart Infusion”) 
suplementado com 4 a 6 g/ml de vancomicina é um bom método (Free e Sham, 1995; 
Van Horn et al., 1996b; Poeta, 2006).

O CLSI (CLSI, “National Commitee for Clinical Laboratory Standards”) 
aconselha, para detectar VRE’s, o uso de meios suplementados com 4 a 6 g/ml de 
vancomicina (também usados na detecção de estirpes com genótipo vanC, mas com 
concentrações de 4 a 32 g/ml) porque algumas estirpes com genótipo vanB apresentam 
valores de CMI´s à vancomicina na zona intermédia ou sensível (CLSI, 2007). 

   Deve proceder-se ao estudo da sensibilidade aos antibióticos após as colónias 
VRE serem isoladas de meios de cultura selectivos e suplementados com vancomicina, 
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e depois de serem identificadas e ser confirmado o género e a espécie. Alguns autores, 
porém, defendem que a difusão em agar não deve ser considerada como um método 
único para detectar níveis baixos ou médios de resistência à vancomicina (Rosenberg et 
al., 1997; Poeta, 2006). 

Para uma correcta identificação das espécies de enterococos, nomeadamente no 
estudo da sensibilidade aos antibióticos pelo método de difusão em agar, o melhor meio 
a utilizar é o MH (“Mueller-Hinton”) agar suplementado com sangue e incubado numa 
atmosfera rica em CO2. Já na identificação de E. faecalis e E. faecium, é aceitável a 
utilização de MH sem sangue incubado em anaerobiose. Para o crescimento de E.
columbae e E. cecocorum é imprescindível o CO2 (Butaye et al., 1998). 

 O método da difusão em agar possui um baixo poder discriminatório 
principalmente com valores intermédios (8 a 16 g/ml). A leitura das placas deve ser 
feita com ajuda da luz e às 24 horas de incubação (Torres, 2002). Já no método da 
diluição em agar, o isolado é sensível se a CMI for menor ou igual a 4 g/ml, intermédio 
se oscilar entre 8 a 16 g/ml e resistente se maior ou igual a 32 g/ml (Gin e Zhanel, 
1996).

Para a detecção das estirpes de VRE mais comuns, a PCR com o uso de 
“primers” específicos de vanA, vanB, vanC1 e vanC2/vanC3 é outro método possível 
de ser usado para diferenciar espécies (Clarck et al., 1998; Poeta, 2006). 

Enquanto alguns autores acreditam que a PCR para a detecção de VRE´s usada 
directamente a partir das amostras fecais é um método mais eficaz (Satake et al., 1997), 
outros defendem que as colónias devem ser isoladas de meios selectivos (Jayaratne e 
Rutherford, 1999; Kariyama et al., 2000; Gambarotto et al., 2001; Poeta, 2006). 

1.2.12 - Produção de factores de virulência 

Os enterococos são uma componente natural do tracto gastrointestinal e do meio 
ambiente, contudo, uma pequena parte desses microrganismos participa, como já 
referido, em processos infecciosos (Mundy et al. 2000). Devido às suas características 
intrínsecas de resistência, estas bactérias conseguem sobreviver e reproduzir-se, 
contribuindo a resistência aos antibióticos para a sua persistência em zonas de infecção. 
Segundo Mundy (2000), estas bactérias adquiriram factores de virulência para 
conseguirem sobreviver ao meio gastrointestinal extremamente competitivo, que 
aumentam a capacidade da bactéria causar uma infecção (Mundy et al., 2000; Poeta, 
2006).

Sabendo que a doença provocada por estirpes nosocomiais é um processo de 
dupla fase, colonização e a invasão, a aquisição de factores exógenos pelas bactérias 
pode aumentar a sua virulência (Jett et al., 1994; Mundy et al., 2000; Poeta, 2006). 
Assim, um determinado factor é capaz de facilitar a capacidade de uma estirpe 
nosocomial competir com uma estirpe comensal, resultando num aumento de estirpes 
nosocomiais em relação às comensais e consequentemente, o incremento da 
probabilidade de provocar doença. A resistência aos antibióticos, bem como as 
proteínas de superfície que ajudam os organismos nosocomiais a colonizar nichos 
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distintos dos que são ocupados por estirpes indígenas, desempenham também um 
importante papel neste processo (Mundy et al., 2000). 

Os factores exógenos podem aumentar a virulência de estirpes nosocomiais ao 
nível da destruição e toxicidade dos tecidos, facultando, por exemplo, a capacidade de 
colonização do tracto gastrointestinal. Num estudo efectuado por Huycke em 1991, 
verificou-se uma associação entre níveis elevados de resistência à gentamicina e a 
expressão da citolisina, em isolados E. faecalis. Segundo este mesmo autor, em casos de 
infecções causadas por estirpes resistentes a grandes concentrações de gentamicina e 
produtoras de citolisina, o paciente sofre um risco de mortalidade mais elevado. 

 Sendo os isolados de E. faecalis os predominantes nos casos clínicos e com uma 
sensibilidade à maioria dos antibióticos, é indicativo de que esses isolados adquiriram, 
provavelmente, uma maior virulência face a estirpes de E. faecium, mesmo sendo estes 
últimos mais resistentes à vancomicina e à ampicilina do que os isolados E. faecalis 
(Huycke et al., 1998; Shepard e Gilmore, 2002). Embora estejam estes factores, 
geralmente, associados a estirpes de E. faecalis e alguns isolados E. faecium, também 
podem estar presentes em isolados de E. durans e E. avium, facto que indica que esta 
possa ser uma característica deste género (Semedo et al., 2003). Na realidade, diversos 
factores, nomeadamente os que incluem a citolisina, o factor de agregação, o superóxido 
extra-celular, as proteínas de superfície e o polissacárido capsular, entre outros, estão 
associados um aumento da virulência em estirpes de E. faecalis. Estes podem 
desempenhar diversas funções durante uma infecção, designadamente permitir a ligação 
a superfícies epiteliais, a evasão à resposta imunitária, a obtenção de nutrientes e a 
dispersão a locais extra-intestinais (Poeta, 2006). 

1.2.12.1 - Citolisina 

A citolisina é uma toxina proteica hemolítica presente em grande parte das 
estirpes de E. faecalis isoladas clinicamente. Esta toxina hemolítica representa um novo 
membro da família dos lantobióticos do tipo A, com efeito bactericida para os Gram-
positivos e está associada a um aumento do risco de morte súbita em casos de 
bacteriemia nosocomial. O primeiro estudo de factores de virulência de enterococos foi 
realizado por Todd em 1934, que através da análise da citolisina ou hemolisina, 
verificou que estirpes de E. faecalis eram produtoras de hemólise em agar sangue 
(Poeta, 2006).

No entanto, esta característica não é exclusiva dos isolados clínicos nem está 
apenas associada à espécie E. faecalis como demonstraram outros investigadores 
quando obtiveram resultados em que observaram E. faecalis e E. faecium isoladas de 
alimentos (Franz et al., 2001).

A colonização de estirpes de enterococos citolíticos é inferior a 20% nos 
humanos (Rantz e Kirby, 1943; Williams et al., 1950; Ike et al., 1987; Poeta, 2006).

Os genes do operão codificadores desta proteína estão localizados num 
plasmídeo ou, em poucos casos, integrados no cromossoma bacteriano (Jett et al., 1994; 
Mundy et al., 2000). Esse plasmídeo, o pADI, responde às feromonas sendo o “cluster” 
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constituído por 6 genes, nomeadamente, o cylLS, cylLL, o cylA, cylB, cylM e o cylI
(Clewell, 1981; Ike et al., 1992; Gilmore et al., 1994; Saris et al., 1996; Poeta, 2006). 

Embora a citolisina possua funções tóxicas, esta também apresenta uma função 
antimicrobiana, actuando assim como uma bacteriocina para inúmeras bactérias Gram-
positivas. É hemolítica em sangue humano, de leporídeo, de equino e de bovino. Já o 
mesmo não se verifica em caso de sangue ovino (Kobayashi, 1940; Basinger et al.,
1968; Mundy et al., 2000; Poeta, 2006).

1.2.12.2 - Gelatinase 

 A gelatinase caracteriza-se por ser uma endopeptidase extracelular de zinco 
capaz de hidrolisar a gelatina, o colagénio, a caseína, a hemoglobina e outros pequenos 
péptidos biologicamente activos (Jett et al., 1994; Poeta, 2006). 
 Pela primeira vez, em 1975, a contribuição potencial desta protease na virulência 
foi referida, tendo sido descoberta em estirpes proteolíticas de E. faecalis que induziam 
a formação de cáries ao contrário das não proteolíticas (Gold et al., 1975). Segundo 
outros autores, a produção de protease está associada com infecções em humanos 
(Kuhnen et al., 1988; Poeta, 2006). 
 Qin e seus colaboradores, em 2000, reconheceram um locus com três genes, 
nomeadamente, fsrA, fsrB e fsrC, que são responsáveis pela regulação de gelE, gene 
este que codifica para a enzima. 

1.2.12.3 - Hialuronidase 

 Hialuronidase é um complexo glicosaminoglicano não sulfatado estando 
presente nos tecidos conjuntivo, epitelial e neurais. É também um componente essencial 
na matriz extracelular que contribui significativamente para a proliferação e migração 
celular e pode estar implicado na evolução de tumores malignos. Pode também ser um 
componente da cápsula extracelular dos estreptococos grupo A e acredita-se que 
desenvolva um papel na virulência 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Hyaluronic_acid#cite_note-4).
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CAPÍTULO 2 - OBJECTIVOS

O objectivo geral deste trabalho consistiu na avaliação da resistência a 
antibióticos em estirpes de Enterococcus spp. de crianças saudáveis. 

Em termos de objectivos específicos pretendeu-se:  

1 - Estudar a resistência a antibióticos em estirpes de Enterococcus isoladas de 
amostras fecais de crianças saudáveis, a partir de placas com meio de cultura não 
suplementado com vancomicina: 

1.1 - Discriminar os fenótipos de resistência a antibióticos [cloranfenicol (30 g),
vancomicina (30 g), quinupristina-dalfopristina (15 g), teicoplanina (30 g),
tetraciclina (30 g), ciprofloxacina (5 g), ampicilina (10 g), eritromicina (15 g),
estreptomicina (300 g), gentamicina (120 g), canamicina (120 g)] e caracterizar 
geneticamente os seus mecanismos de resistência (gene catA como responsável pela 
resistência ao cloranfenicol; van(A), van(B), van(C1) e van(C2) como codificadores da 
resistência à vancomicina; vat(D) e vat(E) à quinupristina-dalfopristina; tet(M) e tet(L)
à tetraciclina; erm(B) à eritromicina; ant(6)-Ia à estreptomicina; aac(6´)-aph(2’’) à 
gentamicina;  aph(3’)-IIIa à canamicina). 

2 - Estudar a colonização por Enterococcus spp. resistentes à vancomicina 
(VRE) isolados de amostras fecais de crianças saudáveis, a partir de placas com meio de 
cultura suplementado com vancomicina: 

2.1 - Discriminar os fenótipos de resistência a antibióticos (cloranfenicol, 
vancomicina, quinupristina-dalfopristina, teicoplanina, tetraciclina, ciprofloxacina, 
ampicilina, eritromicina, estreptomicina, gentamicina, canamicina) e caracterizar 
geneticamente os seus mecanismos de resistência. 

3 - Identificar os genes codificadores de factores de virulência (gelE, fsr, cylA,
cylB, cylL e hyl).  
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CAPÍTULO 3 - MATERIAL E MÉTODOS

3.1 - Amostras fecais de crianças saudáveis 

Para a realização deste trabalho foi necessária uma cooperação entre a 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro. Analisaram-se um total de 118 amostras fecais colhidas entre os meses de 
Outubro de 2007 e Fevereiro de 2008 de crianças saudáveis (com idades compreendidas 
entre os 1 e os 14 anos), com o consentimento informado dos encarregados de educação. 
As crianças das quais se recolheram as amostras não apresentavam história de doença e 
não tinham ingerido antibióticos à menos de 4 meses. A maioria das crianças era 
habitante na região norte de Portugal. De cada amostra obtivemos informações sobre o 
sexo da criança, idade e irmãos da mesma como mostra o Quadro 6. Todas as amostras 
colhidas foram processadas para o isolamento de Enterococcus spp.

Quadro 6 - Características das amostras processadas para o isolamento de Enterococcus. 

Nº da amostra Sexo da criança Idade da criança Outras informações relevantes 
1 Feminino 5 anos  
2 Masculino 1 ano  
3 Feminino 3 anos   
4 Masculino 2 anos  
5 Masculino 8 anos Irmão da 6 
6 Feminino 13 anos Irmã do 5 
7 Masculino 1 ano  
8 Masculino 1 ano  
9 Feminino 8 anos Irmã do 18 
10 Feminino 1 ano  
11 Masculino 7 anos Irmão da 12 
12 Feminino 1 ano Irmã do 11 
13 Feminino 3 anos  
14 Feminino 4 anos  
15 Feminino 2 anos Irmã da 16 
16 Feminino 13 anos Irmã da 15 
17 Masculino 4 anos  
18 Masculino 13 anos Irmão da 9 
19 Feminino 1 ano  
20 Masculino 8 anos  
21 Masculino 3 anos  
22 Feminino 4 anos  
23 Masculino 10 anos  
24 Feminino 12 anos  
25 Masculino 8 anos  
26 Feminino 13 anos  
27 Masculino 5 anos  
28 Masculino 9 anos Irmão do 50 e 51 
29 Feminino 14 anos Irmã do 30 
30 Masculino 8 anos Irmão da 29 
31 Feminino 9 anos  
32 Feminino 10 anos  
33 Masculino 10 anos  
34 Feminino 10 anos  
35 Masculino 8 anos  
36 Masculino 9 anos  
37 Masculino 8 anos  
38 Masculino 8 anos  
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Quadro 6 - Características das amostras processadas para o isolamento de Enterococcus (continuação).

Nº da amostra Sexo da criança Idade da criança Outras informações relevantes 
39 Feminino 2 anos  
40 Feminino 5 anos  
41 Masculino 12 anos Irmão da 42 
42 Feminino 4 anos Irmã do 41 
43 Masculino 8 anos Irmão da 57 
44 Feminino 5 anos  
45 Feminino 8 anos  
46 Masculino 8 anos  
47 Feminino 8 anos  
48 Masculino 7 anos Irmão do 49 
49 Masculino 8 anos Irmão do 48 
50 Masculino 12 anos Irmão do 28 e 51 
51 Masculino 5 anos Irmão do 28 e 50 
52 Feminino 10 anos Irmã do 53 
53 Masculino 4 anos Irmão da 52 
54 Feminino 4 anos  
55 Masculino 1 ano Irmão da 56 
56 Feminino 8 anos Irmã do 55 
57 Feminino 7 anos Irmã do 43 
58 Feminino 3 anos  
59 Feminino 9 anos  
60 Feminino 7 anos Irmã da 61 
61 Feminino 9 anos Irmã da 60 
62 Masculino 4 anos Irmão do 63 
63 Masculino 8 anos Irmão do 62 
64 Feminino 7 anos  
65 Masculino 8 anos Irmão da 66 
66 Feminino 5 anos Irmã do 65 
67 Masculino 11 anos Irmão do 68 
68 Masculino 7 anos Irmão do 67 
69 Feminino 3 anos  
70 Masculino 3 anos Irmão do 71 
71 Masculino 5 anos Irmão do 70 
72 Feminino 7 anos Irmã do 73 
73 Masculino 8 anos Irmão da 72 
74 Feminino 9 anos  
75 Masculino 8 anos  
76 Masculino 8 anos  
77 Masculino 3 anos  
78 Masculino 8 anos  
79 Feminino 4 anos  
80 Feminino 2 anos  
81 Masculino 4 anos  
82 Feminino 2 anos Irmã do 83 
83 Masculino 9 anos Irmão da 82 
84 Masculino 6 anos  
85 Feminino 6 anos Irmã do 86 
86 Masculino 2 anos Irmão da 85 
87 Feminino 4 anos  
88 Feminino 8 anos  
89 Masculino 13 anos  
90 Masculino 12 anos Irmão da 91 
91 Feminino 14 anos Irmã do 90 
92 Masculino 8 anos  
93 Masculino 6 anos  
94 Masculino 1 ano Irmão do 95 
95 Masculino 5 anos Irmão do 94 
96 Masculino 1 ano  
97 Masculino 8 anos  
98 Feminino 5 anos Irmã da 99 
99 Feminino 12 anos Irmã da 98 
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Quadro 6 - Características das amostras processadas para o isolamento de Enterococcus (continuação). 

3.2 - Meios de cultura

Ao longo deste trabalho foram utilizados diversos meios de cultura e soluções 
necessárias à realização de metodologias e implementação de protocolos: 

   
Solução salina tamponada; 
Slanetz-Bartley agar (Difco): Meio selectivo para o isolamento de enterococos; 
Brain-Heart Infusion (BHI) (Difco): Meio nutritivo usado para o crescimento 

de enterococos; 
Mueller-Hinton agar (MH) (Difco): Para a determinação da sensibilidade a 

antibióticos; 
Canamicina-Esculina-Azida agar (CEA) (Merck): Meio muito rico usado para 

o crescimento de enterococos; 
Brain-Heart-Infusion-Broth (BHI caldo) (Difco): Meio enriquecido para o 

crescimento de enterococos; 
Meio de leite desidratado (Difco): Para guardar as estirpes congeladas;

3.3 - Antibióticos utilizados 

O Quadro 7 mostra os antibióticos utilizados no decorrer deste trabalho, bem 
como as respectivas concentrações e halos de inibição. Para a realização do 
antibiograma usaram-se discos de antibióticos da Oxoid com as cargas recomendadas 
pelo CLSI para os primeiros oito antibióticos do Quadro 7 (CLSI, 2007). Para a 
determinação da resistência a concentrações elevadas de aminoglicósidos, usaram-se 
discos impregnados com uma dose elevada do antibiótico preparados no laboratório. 
Utilizaram-se discos estéreis da Oxoid que se carregaram com 25 l de estreptomicina 
(300 g/ml), gentamicina e canamicina (120 l/ml). Os halos de inibição 

Nº da amostra Sexo da criança Idade da criança Outras informações relevantes 
100 Feminino 4 anos Irmã da 101 
101 Feminino 1 ano Irmã da 100 
102 Feminino 4 anos Irmã das 103, 104, 105 e do 106 
103 Feminino 2 anos Irmã das 102, 104, 105 e do 106 
104 Feminino 6 anos Irmã das 102, 103, 105 e do 106 
105 Feminino 12 anos Irmã das 102, 103, 104 e do 106 
106 Masculino 10 anos Irmão das 102, 103, 104 e 105 
107 Feminino 11 anos  
108 Masculino 12 anos  
109 Feminino 8 anos  
110 Feminino 11 anos  
111 Masculino 10 anos  
112 Feminino 10 anos  
113 Feminino 14 anos  
114 Feminino 3 anos  
115 Feminino 8 anos  
116 Feminino 3 anos  
117 Feminino 2 anos  
118 Masculino 12 anos  
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correspondentes a cada antibiótico foram estudados de acordo com o CLSI (CLSI, 
2007).

Quadro 7 - Concentrações dos discos de antibióticos utilizados nos antibiogramas dos enterococos e intervalos para 
os halos de inibição (CLSI, 2007). 

Antibióticos Concentrações ( g) Halos de Inibição 

R I S 

1 Cloranfenicol 30  12 13 – 17  18 

2 Vancomicina 30  14 15 – 16  17 

3 Quinupristina-Dalfopristina 15  15 16 – 18  19 

4 Teicoplanina 30  10 11 – 13  14 

5 Tetraciclina 30  14 15 – 18 19

6 Ciprofloxacina 5  15 16 – 20   21 

7 Ampicilina 10  16 -  17 

8 Eritromicina 15  13 14 – 22  23 

9 Estreptomicina 300  6 7 – 9  10 

10 Gentamicina 120  6 7 – 9  10 

11 Canamicina 120  6 7 – 9  10 

R, resistente; I, intermédio; S, sensível. 

3.4 - Processamento das amostras fecais 

Recolheram-se, para frasco apropriado, uma porção de fezes que até chegarem ao 
laboratório foram mantidas a 4ºC. Cerca de 2 a 3 gramas da cada amostra foram, 
posteriormente, diluídas em BHI “broth” antes de serem semeadas em placas de agar 
selectivo para Enterococcus spp. Incubou-se a 37ºC durante 24 horas. O restante de 
cada amostra guardou-se a temperaturas de congelação. 

Depois da diluição das amostras fecais em BHI “broth”, estas foram semeadas 
com o auxílio de uma zaragatoa esterilizada em placas selectivas de Slanetz-Bartley, 
suplementadas com 4mg/ml de vancomicina e em placas sem suplemento deste 
antibiótico, correspondendo, desta forma, a duas placas de meio de cultura por amostra 
fecal. Todas as amostras foram colocadas na estufa a 37ºC durante 24 horas. Após 
sucessivas repicagens até ao seu completo isolamento, de cada uma das placas de 
Slanetz-Bartley, escolheu-se aleatoriamente, uma colónia, presumivelmente de 
Enterococcus spp. e duas colónias, no caso de Enterococcus spp. isolado em meio com 
antibiótico, as quais foram repicadas para meio de canamicina-esculina-azida agar. As 
colónias de enterococos, neste meio, desenvolveram, ao fim de 24 horas de incubação a 
37ºC, uma cor negra devido à hidrólise da esculina.  
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3.5 - Identificação fenotípica de enterococos

A identificação dos enterococos foi efectuada por métodos microbiológicos, 
bioquímicos e moleculares. Após de uma colónia suspeita para BHI agar, que permitiu o 
crescimento e multiplicação das colónias, cada colónia foi submetida à coloração de 
Gram e prova da catalase. As bactérias com morfologia de cocos em cadeias curtas, 
Gram-positivas e catalase negativa, foram identificadas pelo sistema bioquímico API 
20STREP (BioMérieux). 

3.6 - Identificação genotípica de enterococos 

De modo a confirmar a identificação ao nível da espécie, utilizaram-se vários 
conjuntos de “primers” específicos (Quadro 8). 

Quadro 8 - Sequência nucleotídica dos “primers” utilizados para a identificação genotípica de enterococos e 
condições de PCR. 

Primers  Sequencia (5’-3’)  Tamanho (pb) Referência 

ddl E. faecalis 
ATC AAG TAC AGT TAG TCT  
ACG ATT CAA AGC TAA CTG  941  Dutka-Malen et al.,

1995  

ddl E. faecium 
GCA AGG CTT CTT AGA GA  
CAT CGT GTA AGC TAA CTT C  550  Dutka-Malen et al.,

1995  
E. gallinarum 
(vanC1)

GGT ATC AAG GAA ACC TC  
CTT CCG CCA TCA TAG CT  822  Dutka-Malen et al.,

1995  
E. casseliflavus 
 (vanC2-vanC3)

CTC CTA CGA TTC TCT TG  
CGA GCA AGA CCT TTA AG  439  Dutka-Malen et al.,

1995  

E. hirae (murG)
GGC ATA TTT ATC CAG CAC TAG  
CTC TGG ATC AAG TCC ATA AGT GG  521  Arias et al., 2006  

E. durans (mur2)  
CGT CAG TAC CCT TCT TTT GCA GAG TC  
GCA TTA TTA CCA GTG TTA GTG GTT G  521  Arias et al., 2006  

3.7 - Determinação da sensibilidade aos antibióticos através do método 
da difusão em agar pela técnica de Kirby-Bauer 

Este método foi realizado e interpretado segundo as normas de CLSI, 2007. 
Preparação do inóculo: Para a realização do método de difusão em agar, partiu-se 

de colónias semeadas no meio sólido, BHI (Brain-Heart Infusion) agar e com 
crescimento de 24 horas a 37ºC nesse meio. Preparou-se uma suspensão bacteriana em 3 
ml de solução salina (NaCl 0,9%) com uma turvação equivalente a 0,5 da escala de 
McFarland.

Inoculação da placa: Com o auxílio de uma zaragatoa estéril, semeou-se de forma 
homogénea toda a superfície da placa de Muller-Hinton agar. Seguidamente, colocaram-
se os discos de antibiótico com as concentrações de antibiótico recomendadas pelo 
CLSI com uma separação aproximada de 1 cm entre eles. As placas foram incubadas a 
37ºC durante 24 h e posteriormente mediram-se os diâmetros dos halos de inibição com 
a ajuda de luz.
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3.8 - Reacção em cadeia por accção da polimerase (PCR) 

A reacção em cadeia por acção da polimerase é uma técnica rápida e muito 
utilizada em biologia molecular para a detecção de genes de sequência conhecida. 

Para a realização desta técnica foi necessário primeiramente, realizar-se a 
extracção de ADN segundo o protocolo InstaGeneTM Purification Matrix (Bio-Rad). 
Para tal, suspenderam-se uma a duas colónias de uma cultura pura em tubos com 1ml de 
água destilada esterilizada e centrifugaram-se durante 2 minutos a 12000rpm. Eliminou-
se o sobrenadante e adicionaram-se 200 l de resina de extracção ao “pellet”. 
Ressuspendeu-se o “pellet” e incubaram-se os “eppendorf” a 56ºC durante 15 a 30 
minutos. Após agitação no vortex, mantiveram-se num banho a 100ºC durante 8 
minutos. Agitaram-se novamente no vortex e centrifugaram-se durante mais 2 minutos a 
12 000rpm. Usaram-se 20 l deste sobrenadante para cada reacção de PCR, sendo o 
restante guardado a -20ºC. 

Para a preparação dos tubos para a PCR, usaram-se os componentes e as 
quantidades referidas seguidamente, para se obter um volume final de 25 l (Quadro 9) 

Todas as reacções de PCR incluíram o ADN de um controlo positivo, utilizou-se 
para isso bactérias da colecção da UTAD, nas quais se tinha previamente caracterizado 
os diferentes genes de resistência a antibióticos e um controlo negativo, que não 
continha ADN, mas sim água miliQ estéril. 

Os “primers” e condições de PCR usadas para cada situação encontram-se 
descritos nos quadros 8, 9, 10, 11 e 12. 

Quadro 9 - Componentes e quantidades utilizadas nas reacções de PCR. 

Componentes Volume por tubo  
Primer directo 0,5 l
BIOTAQTMDNA Polimerase 0,15 l
MgCl2 1,5 l
dNTP´s 0,5 l
DNA 0,5 l
Água miliQ estéril 11,85 l
Buffer 5 l

As reacções de PCR realizaram-se num termociclador e os produtos de PCR 
foram visualizados por electroforese em gel de agarose mediante coloração com 
brometo de etídio. 

3.8.1 - Determinação genotípica da resistência aos diferentes 
antibióticos pela PCR 

Para estudo dos genes responsáveis pela resistência aos diferentes antibióticos 
testados, usou-se a PCR. Para os isolados resistentes à tetraciclina, os genes 
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codificadores dessa resistência estudados foram o tet(M) e tet(L); para os que 
mostraram resistência à eritromicina foi o erm(B); para os que exibiram resistência à 
canamicina foi o aph(3’)-IIIa; para os isolados resistentes à gentamicina foi o aac(6´); 
para os resistentes ao cloranfenicol foi o catA; para os que apresentaram resistência à  
quinupristina - dalfopristina os genes estudados foram o vat(E) e vat(D); para os 
isolados resistentes à estreptomicina os genes pesquisados foram o ant(6)-Ia; e 
finalmente, para os isolados que exibiram resistência à vancomicina os genes estudados 
foram vanA, vanB, vanC1 e vanC2.

Quadro 10 - Sequência nucleotídica dos “primers” utilizados para a detecção de genes de resistência e condições de 
PCR.

Primers  Sequencia (5’-3’)  Tamanho (pb) Referência 

tet(M)
GTT AAA TAG TGT TCT TGG AG  
CTA AGA TAT GGC TCT AAC AA  576  Aarestrup et al., 2000 

tet(L)
CAT TTG GTC TTA TTG GAT CG  
ATT ACA CTT CCG ATT TCG G  456  Aarestrup et al., 2000 

erm(B)
GAA AAG ATA CTC AAC CAA ATA  
AGT AAC GGT ACT TAA ATT GTT TAC  639  Sutcliffe et al., 1996  

aph(3’)-IIIa
GCC GAT GTG GAT TGC GAA AA  
GCT TGA TCC CCA GTA AGT CA  292  Van de Klundert and 

Vliegenthart, 1993  

ant(6)-Ia
ACT GGC TTA ATC AAT TTG GG  
GCC TTT CCG CCA CCT CAC CG  577  Del Campo et al.,

2000  

catA
GGA TAT GAA ATT TAT CCC TC  
CAA TCA TCT ACC CTA TGA AT  486 Aarestrup et al., 2000 

vat(D)
CCG AAT CCT ATG AAA ATG TAT CC  
GCA GCT ACT ATT GCA CCA TCC C  413  Robredo et al., 2000  

vat(E)
ACG TTA CCC ATC ACT ATG  
GCT CCG ATA ATG GCA CCG AC  282  Robredo et al., 2000  

vanA
GGG AAA ACG ACA ATT GC  
GTA CAA TGC GGC CGT TA  732  Miele et al, 1995  

vanB
ATG GGA AGC CGA TAG TC  
GAT TTC GTT CCT CGA CC  635  

Dutka-Malen et al.,
1995  

3.8.2 - Detecção de transposões pela PCR 

Foi testada a presença de transposões pela técnica de PCR naqueles isolados que 
apresentaram resistência à tetraciclina e que continham o gene tet(M). Assim, foram 
pesquisados os transposões Tn916 e Tn5397.

Quadro 11 - Sequência nucleotídica dos “primers” utilizados para a detecção de transposões e condições de PCR. 

Primers  Sequencia (5’-3’)  Tamanho (pb) Referência 

Intgene of Tn916  
GCG TGA TTG TAT CTC ACT  
GAC GCT CCT GTT GCT TCT  1028  Doherty et al., 2000  

Tn5397  
ATG ATG GGT TGG ACA AAG A  
CTT TGC TCG ATA GGC TCT A  5070 Agerso et al., 2006  
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3.8.3 - Identificação dos genes codificadores de factores de virulência 
pela PCR 

Nos isolados que cresceram em meio suplementado com vancomicina (VRE´s) 
foram testados, através de PCR, os seguintes factores de virulência: citolisina, 
gelatinase e hialuronidase.

Quadro 12 - Sequência nucleotídica dos “primers” utilizados para a detecção de factores de virulência e condições de 
PCR.

Primers  Sequencia (5’-3’)  Tamanho (pb) Referência 

gelE
AGT TCA TGT CTA TTT TCT TCA C  
CTT CAT TAT TTA CAC GTT TG  403 Eaton and Gasson., 

2001  

fsr
AAC CAG AAT CGA CCA ATG AAT 
GCC CCT CAT AAC TCA ATA CC  3268 Pillai et al., 2002  

cylA
TGG ATG ATA GTG ATA GGA AGT 
TCT ACA GTA AAT CTT TCG TCA  517  Eaton and Gasson., 

2001  

cylB
AAT CCT ACC TAT GTT CTG TTA 
AAT AAA CTC TTC TTT TCC AAC  843 Eaton and Gasson., 

2001  

cylL
 GGC GGT ATT TTT ACT GGA GT 
CCT ACT CCT AAG CCT ATG GTA 248 Booth et al., 

1996 

hyl 
GAG TAG AGG AAT ATC TTA GC 
AGG CTC CAA TTC TGT 248 klare et al., 

2005 

3.9 - Electroforese em gel de agarose 

Os fragmentos amplificados por PCR visualizaram-se mediante a técnica de 
electroforese em gel horizontal de agarose. Esta técnica permitiu visualizar e separar 
fragmentos de ADN em função do tamanho e da forma, pela acção de um campo 
eléctrico, onde os de menor carga eléctrica deslocam-se mais que os de maior carga 
eléctrica.  

Preparação do gel de agarose: Dissolveu-se a agarose a 1% em TBE 0,5%. 
Verteu-se a agarose fundida no molde para fazer o gel que contem o pente ou os pentes 
correspondentes, em caso de grande quantidade de amostras, e deixou-se solidificar à 
temperatura ambiente.  

Electroforese: Encheram-se os poços com 10 l de produto de PCR juntamente 
com azul de bromofenol, submergiu-se o gel em TBE na tina de electroforese e 
submeteu-se o processo a 96V durante o tempo necessário para a separação dos 
fragmentos, normalmente 45 minutos.  
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS

4.1 - Isolados de Enterococcus obtidos de placas não suplementadas 
com vancomicina 

Das 118 amostras fecais, foram isolados 101 (85,60%) enterococos, sendo 53 
(52.48%) Enterococcus faecium, 41 (40,59%) E. faecalis, três (2,97%) E. durans e 
quatro (3,96%) isolados eram pertencentes à espécie E. hirae.

Dos 101 isolados, 62 (61,39%) apresentaram perfil de resistência, ou seja, foram 
resistentes a pelo menos um antibiótico e desses, 15 (24,19%) isolados manifestaram 
fenótipo de multirresistência, ou seja, apresentaram resistência a três ou mais 
antibióticos. 39 (38,61%) isolados foram sensíveis a todos os onze antibióticos; 32 
(31,68%) foram resistentes a um antibiótico; 15 (14,85%) manifestaram resistência a 
dois antibióticos; dois (1,98%) foram os isolados que apresentaram resistência a três 
antibióticos; sete (6,93%) foram os isolados resistentes a quatro antibióticos; somente 
um isolado (0,99%) manifestou resistência a cinco antibióticos e por fim, cinco (4,95%) 
apresentaram-se resistentes a seis antibióticos (Tabela 1). 

Igualmente na Tabela 1, podemos consultar a divisão dos isolados pelas diferentes 
espécies de enterococos, sendo assim, Cerca de metade (52,83%) dos isolados 
Enterococcus faecium foram sensíveis a todos os antibióticos testados e a outra metade 
de isolados manifestou resistência a pelo menos um antibiótico, sendo que dois isolados 
(3,77%) manifestaram um fenótipo de multirresistência. A maioria dos isolados 
Enterococcus faecalis (80,49%) apresentaram-se resistentes a pelo menos um 
antibiótico estudado e destes, 12 (36,36%) manifestaram fenótipo de multirresistência. 
Relativamente aos três Enterococcus durans, dois apresentaram resistência a dois 
antibióticos e um a seis antibióticos. Por fim dos quatro Enterococcus hirae, três foram 
sensíveis a todos os antibióticos testados e um a um antibiótico. 

Tabela 1 - Número de isolados de Enterococcus spp. (%) sensíveis/resistentes aos antibióticos. 

Isolados E. faecium E. faecalis E. durans E. hirae Nº (%) 
Sensíveis 28 8 0 3 39 (38,61) 
Resistentes a um antibiótico 16 15 0 1 32 (31,68) 
Resistentes a dois antibióticos 7 6 2 0 15 (14,85) 
Resistentes a três antibióticos 0 2 0 0 2 (1,98) 
Resistentes a quatro antibióticos 2 5 0 0 7 (6,93) 
Resistentes a cinco antibióticos  0 1 0 0 1 (0,99) 
Resistentes a seis antibióticos 0 4 1 0 5 (4,95) 
Total de isolados 53 41 3 4 101 

O antibiótico a que os isolados manifestaram mais resistência foi a tetraciclina 
(28,71%), seguindo-se a eritromicina (21,78%). As restantes percentagens de resistência 
ficaram abaixo dos 10% e nenhum isolado mostrou resistência à vancomicina e à 
teicoplanina (Tabela 2).
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Na Tabela 2, podemos consultar a distribuição da percentagem, número de 
isolados resistentes a cada antibiótico pela espécie a que pertencem. Dos 53 E. faecium,
15 isolados (28,30%) manifestaram resistência à tetraciclina, oito (15,09%) à 
eritromicina e as restantes percentagens ficaram abaixo dos 10%. Dos 41 E. faecalis, 13 
(31,71%) manifestaram resistência à eritromicina, dez (24,39%) à tetraciclina, oito 
(19,51%) à estreptomicina e cloranfenicol e as outras percentagens apresentaram-se 
inferiores a 13%. Relativamente aos três E. durans, todos mostraram resistência à 
tetraciclina, um isolado foi resistente a todos os antibióticos testados, com excepção 
para a ampicilina, vancomicina e teicoplanina. Finalmente, dos quatro E. hirae, somente 
um isolado manifestou resistência à tetraciclina. 

Tabela 2 – Resistências aos diferentes antibióticos apresentadas pelas espécies de enterococos isoladas neste 
estudo.

Antibióticos 
Percentagem (%) e número de isolados enterococci 

distribuídos por espécies 
E. faecium 

(n=53) 
E. faecalis 

(n=41) 
E. durans 

(n=3) 
E. hirae 

(n=4) 
Total

(n=101) 
Ampicilina 3,77 (2) 0 0 0 1,98 (2) 
Gentamicina 0 7,31 (3) 33,33 (1) 0 3,96 (4) 
Estreptomicina 0 19,51 (8) 33,33 (1) 0 8,91 (9) 
Tetraciclina 28,30 (15) 24,39 (10) 100 (3) 25 (1) 28,71 (29) 
Ciprofloxacina 7,55 (4) 4,88 (2) 33,33 (1) 0 6,93 (7) 
Cloranfenicol 1,89 (1) 19,51 (8) 33,33 (1) 0 9,90 (10) 
Canamicina 5,66 (3) 12,20 (5) 33,33 (1) 0 8,91 (9) 
Eritromicina 15,09 (8) 31,71 (13) 33,33 (1) 0 21,78 (22) 
Quinupristina-
dalfopristinaa 9,43 (5) - 33,33 (1) 0 5,94 (6) 

Vancomicina 0 0 0 0 0 
Teicoplanina 0 0 0 0 0 
Susceptíveis a todos 
os antibióticos 52,83 (28) 19,51 (8) 33,33(1) 75 (3) 38,61 (39) 

aA combinação destes dois antibióticos não foi testada para os isolados E. faecalis

 A Tabela 3 mostra a distribuição dos fenótipos de resistência manifestados pelos 
isolados de Enterococcus em função da espécie e da classe de idades (1-3 anos; 4-7 
anos; 8-10 anos; 11-14 anos) das crianças.

O fenótipo mais encontrado foi o TET. Um total de 9 isolados (8 E. faecium e 1 E.
hirae) pertencente a crianças de todas as classes de idades, com excepção da dos 11-14 
anos, manifestou este fenótipo de resistência. Relativamente aos outros fenótipos foram 
encontrados em quatro ou menos isolados.  

Todos os isolados E. faecalis apresentaram resistência à quinupristina-
dalfopristina, tal como seria de esperar.  

De um total de 22 isolados pertencentes a crianças dos um aos três anos, sete 
foram sensíveis a todos os antibióticos testados, ou seja, 15 (68%) apresentaram 
resistência a pelo menos um antibiótico estudado. Desses 15, um (7%) exibiu um 
fenótipo de múltipla resistência, isto é, mostrou-se resistente a três ou mais antibióticos. 
De um total de 27 isolados de crianças com idades compreendidas entre os quatro e os 
sete anos, 12 apresentaram-se sensíveis a todos os antibióticos. Assim 15 (56%) 
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exibiram fenótipo de resistência e desses, cinco (33%) apresentaram fenótipo de 
multirresistência. De um total de 34 isolados provenientes de crianças de oito a dez 
anos, 11 foram susceptíveis a todos os antibióticos e 23 (67%) mostraram-se resistentes 
a pelo menos um antibiótico. Desses 23, oito (35%) apresentaram-se resistentes a três 
ou mais antibióticos. Finalmente, de um total de 18 isolados pertencentes a crianças dos 
11 aos 14 anos, nove foram sensíveis a todos os antibióticos estudados e nove (50%) 
foram resistentes a pelo menos um antibiótico. Desses nove, um (11%) exibiu um 
fenótipo de multirresistência. 

Os isolados da classe etária dos um aos três anos foram os que exibiram mais 
fenótipos de resistência, sendo que a maioria manifestou resistência a pelo menos um 
antibiótico, seguindo-se os isolados provenientes de crianças dos oito aos dez anos. Os 
isolados da classe dos 11-14 anos foram os que menos resistências mostraram. 
Relativamente aos fenótipos de multirresistência, os isolados da classe dos oito aos dez 
anos foram os que apresentaram mais resistências a três ou mais antibióticos, seguidos 
dos isolados da classe de idades dos quatro aos sete anos. Os isolados da classe etária 
mais jovem deste estudo foram os que exibiram menos fenótipos de multirresistência 
(Figura 2).

Figura 2 – Sensibilidades, resistências e multirresistências apresentadas pelas diferentes classes etárias 
estudadas.
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Tabela 3 - Fenótipos de resistência apresentados pelos isolados de Enterococcus spp. e sua distribuição por classes 
de idades das crianças e por espécies.

Espécies de 
Enterococcus

Fenótipos de resistênciaa
Número de isolados distribuídos por classes 

de idade 

1-3  4-7  8-10  11-14  Total 

E. faecium

KAN 1 - - 1 2 

TET 2 2 4 - 8 

ERY 1 1 1 1 4 

QD - - 1 - 1 

CIP 1 - - - 1 

AMP-ERY 1 - - - 1 

KAN-ERY - 1 - - 1 

TET-ERY - - 1 - 1 

TET-QD - - 1 1 2 

TET-CIP - 1 1 - 2 

AMP-TET-QD-CIP - - 1 - 1 

TET-ERY-QD-CHL 1 - - - 1 

Susceptíveis a todos os antibióticos 6 10 7 5 28 

E. faecalis

QD 4 4 3 4 15 

STR-QD - - 1 - 1 

KAN-QD 1 - - - 1 

TET-QD 1 - - 1 2 

ERY-QD 1 1 - - 2 

KAN-TET-QD - 1 - - 1 

TET-ERY-QD - - 1 - 1 

GEN-TET-ERY-QD - 1 - - 1 

GEN-ERY-QD-CHL - - 1 - 1 

STR-ERY-QD-CHL - 1 1 - 2 

STR-ERY-QD-CIP - - 1 - 1 

GEN-TET-ERY-QD-CHL - - 1 - 1 

STR-KAN-TET-ERY-QD-CHL - 1 2 - 3 

STR-TET-ERY-QD-CHL-CIP - - - 1 1 

Susceptíveis a todos os antibióticos 1 1 3 3 8 

E. durans

STR-TET - - 1 - 1 

TET-CIP 1 - - - 1 

GEN-KAN-TET-ERY-QD-CHL - 1 - - 1 

Susceptíveis a todos os antibióticos - - - - 0 

E. hirae 
TET - - 1 - 1 

Susceptíveis a todos os antibióticos - 1 1 1 3 

Legenda: CHL, cloranfenicol; VAN, vancomicina; QD, quinupristina-dalfopristina; TET, tetraciclina; CIP, 
ciprofloxacina; AMP, ampicilina; ERI, eritromicina; STR, estreptomicina; GEN, gentamicina; KAN, canamicina.  
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4.1.1 - Caracterização genotípica da resistência a antibióticos  

Foram pesquisados, através da PCR, os genes que codificam a resistência para 
determinados antibióticos. Na Tabela 4 estão apresentados esses resultados. 

Dos 29 isolados resistentes à tetraciclina, 26 (89,66%) apresentaram o gene tet(M)
e/ou tet(L). Seis apresentaram o gene tet(M) isoladamente; apenas um isolado 
apresentou o gene tet(L) e 19 isolados apresentaram os dois genes em simultâneo. Dos 
22 isolados resistentes à eritromicina, 17 (77,27%) possuíam o gene erm(B). Todos os 
nove isolados resistentes à canamicina apresentaram o gene aph(3’)-IIIa, bem como 
todos os quatro isolados que manifestaram resistência à gentamicina apresentaram o 
gene aac(6´)-aph(2’’). Em relação aos dez isolados resistentes ao cloranfenicol, apenas 
três (30%) possuíam o gene catA. Dos cinco isolados (quatro E. faecium e um E. 
durans) resistentes à quinupristina-dalfopristina, todos exibiram o gene vat(E). Por fim, 
relativamente aos nove isolados resistentes à estreptomicina, cinco (55,56%) 
apresentaram o gene ant(6)-Ia. 

Tabela 4 – Fenótipo e genótipo de resistência das espécies de Enterococcus spp. encontradas.

Antibióticos Genes Isolados resistentes Total 

Tetraciclina

tet(M) 6

29tet(L) 1

tet(M)+tet(L) 19

Eritromicina erm(B) 17 22 

Canamicina aph(3´)-IIIa 9 9 

Gentamicina aac(6´)-aph(2’’) 4 4 

Cloranfenicol catA 3 10 

Quinupristina-dalfopristina vat(E) 5 5 

Estreptomicina ant(6)-Ia 5 9 
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Figura 3 – Resultados positivos/negativos de alguns isolados após electroforese em gel de agarose. 

4.1.2 – Detecção de transposões 

Os 29 isolados que manifestaram resistência à tetraciclina foram igualmente 
analisados por PCR, para estudo da presença das transposões Tn916 e/ou Tn5397. A 
Tabela 5 mostra que detectamos isoladamente o Tn916 em 14 isolados (48,28%). 
Desses, seis eram E. faecium, cinco eram E. faecalis, dois eram E. durans e, apenas um 
era E. hirae. Tanto o transposão Tn5397 bem como a sua combinação com o Tn916 não 
foram detectados neste estudo (Tabela 5). 

Tabela 5 - Presença de transposões. 

Transposões
Isolados

resistentes à 
tetraciclina 

Número de isolados distribuídos por espécies 

Tn916 14 

E. faecalis 5 

E. faecium 6 

E. hirae 1 

E. durans 2 

Tn5397  0 ------------ 0 

Tn916 + Tn5397  0 ------------ 0 

Controlo 
negativo 

Controlos 
positivos 

Ausência do gene Presença do gene 
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4.2 - Isolados de Enterococcus obtidos de placas suplementadas com 
vancomicina

Obtivemos 15 isolados VRE, sendo 13 E. faecium e dois E. gallinarum. Desses, 
três isolados foram resistentes a um antibiótico, sendo dois E. faecium e um E. 
gallinarum; dois apresentaram resistência a dois antibióticos, um E. faecium e um E. 
gallinarum; três Enterococcus faecium a três antibióticos; cinco E. faecium a quatro 
antibióticos; um isolado apresentou resistência a cinco antibióticos e outro a sete 
antibióticos. Nenhum dos isolados apresentou resistência a seis antibióticos (Tabela 6).  

Tabela 6 - Distribuição da resistência dos isolados VRE por número de antibióticos e por espécies. 

Isolados E. faecium E. gallinarum Nº 
Resistentes a 1 antibiótico 2 1 3 
Resistentes a 2 antibióticos 1 1 2 
Resistentes a 3 antibióticos 3 - 3 
Resistentes a 4 antibióticos 5 - 5 
Resistentes a 5 antibióticos 1 - 1 
Resistentes a 6 antibióticos - - 0 
Resistentes a 7 antibióticos 1 - 1 
Total de isolados 13 2 15 

No que diz respeito aos isolados VRE da espécie E. faecium as percentagens de 
resistência estão apresentadas na Tabela 7. Todos os isolados apresentaram resistência à 
vancomicina, teicoplanina e tetraciclina; 9 foram resistentes à eritromicina; 7 à 
ampicilina, bem como à quinupristina-dalfpristina; 5 à canamicina e 2 ao cloranfenicol, 
assim como à estreptomicina. Nenhum isolado foi resistente à ciprofloxacina e à 
gentamicina.  

Os dois E. gallinarum resistentes à vancomicina manifestaram resistência à 
tetraciclina, à vancomicina e teicoplanina, sendo que um exibiu resistência à 
quinupristina-dalfopristina e nenhum exibiu resistência aos restantes antibióticos
testados (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Percentagens de resistência apresentadas pelos isolados VRE a cada antibiótico testado. 

Antibióticos VRE. faecium (n=13) VRE. gallinarum (n=2) 

N % N 

Ampicilina 7 53,84 0 

Cloranfenicol 2 15,39 0 

Ciprofloxacina 0 0 0 

Gentamicina 0 0 0 

Estreptomicina 2 15,39 0 

Tetraciclina 13 100 2 

Eritromicina 9 69,23 0 

Canamicina 5 38,33 0 

Quinupristina-dalfopristina 7 53,84 1 

Vancomicina 13 100 2 

Teicoplanina 13 100 2 

Apesar de na maioria dos isolados não existirem motivos de comparação entre 
irmãos, dado que só um dos irmãos é que apresentou isolados VRE, obtivemos 
resultados interessantes quando comparamos os irmãos 85 e 86. Apesar dos seus 
fenótipos de resistência serem diferentes, estes dois isolados mostraram-se resistentes a 
dois antibióticos em comum: a quinupristina-dalfopristina e a tetraciclina. O curioso é 
que o isolado 86 provém de uma criança com dois anos enquanto que o isolado 85 
advém de uma criança com seis anos, e embora o primeiro isolado referido pertença a 
uma criança com uma idade inferior, este evidencia um fenótipo de multirresistência, 
enquanto o outro isolado não. Quando observamos os resultados dos restantes três 
irmãos, o resultado vem confirmar o anteriormente descrito, ou seja, a criança com 
idade inferior apresentou um maior número de resistências (Tabela 8). 

Tabela 8 - Comparação dos fenótipos apresentados por crianças irmãs. 

Isolados Sexo Idade Fenótiposa

85 A Feminino 6 anos QD-TET 
86 B Masculino 2 anos AMP-QD-TET-ERI 

103 A Feminino 2 anos QD-TET-KAN 
104 B Feminino 6 anos TET 
105 B Feminino 12 anos TET 
Legenda: AMP, ampicilina; QD, quinupristina-dalfopristina; TET, tetraciclina; ERI, eritromicina; 

KAN, canamicina. 

A Tabela 9 expõe a distribuição das espécies pelas diferentes classes de idade. 
Podemos ver que a classe dos um aos três anos é aquela que apresenta maiores motivos 
de preocupação, dado que sete dos 15 isolados VRE pertenciam a estas crianças. As 
classes dos quatro aos sete e dos oito aos dez apresentaram três isolados VRE cada uma. 
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Contrariamente ao que seria de esperar, a classe de idades que apresentou um menor 
número de isolados VRE foi a dos 11 aos 14 anos.  

Relativamente à distribuição das espécies, somente nas classes de idade dos 
quatro aos sete e dos oito aos dez é que obtivemos isolados com duas espécies 
diferentes: dois E. faecium e um E. gallinarum, para cada uma das classes. Nas 
restantes, todos os isolados pertenciam à espécie E. faecium (Tabela 9). 

Tabela 9 - Distribuição das espécies de Enterococcus spp. pelas diferentes classes de idade.

Idades Isolados VRE Número/Espécie 

1-3 7 7 E. faecium 

4-7 3 2 E. faecium 

1 E. gallinarum 

8-10 3 2 E. faecium 

1 E. gallinarum 

11-14 2 2 E. faecium 

Total 15 13 E. faecium 

2 E. gallinarum 

4.2.1 - Caracterização genotípica da resistência a antibióticos

Na Tabela 10 encontram-se descritos os fenótipos e genótipos de resistência 
exibidos por cada isolado VRE. Relativamente aos 13 Enterococcus faecium os 
fenótipos e os genótipos apresentaram-se muito diversificados e os dois Enterococcus 
gallinarum não mostraram fenótipos, nem genótipos iguais. 

Tabela 10 - Fenótipos e genótipos de resistência dos 15 isolados VRE. 

Fenótipos de resistênciaa) Genes detectados por PCR 

E. faecium n=13

TET (2) tet(M)-tet(L)-vanA

TET-ERY tet(M)-tet(L)-erm(B)-vanA

AMP-TET-ERY tet(M)-tet(L)-erm(B)-vanA

QD-TET-KAN (2) tet(L)-vat(E)-aph(3´)-IIIa-vanA

AMP-QD-TET-ERY (4) tet(M)-tet(L)-erm(B)-vat(E)-vanA

TET-ERY-KAN-STR tet(M)-tet(L)-erm(B)-aph(3´)-IIIa-vanA

AMP-TET-ERY-KAN-CHL tet(L)-erm(B)-aph(3´)-IIIa-vanA

AMP-QD-TET-ERY-KAN-STR-CHL tet(M)-tet(L)-erm(B)-vat(E)-aph(3´)-IIIa- ant(6)-Ia- catA-vanA

E. gallinarum n=2 TET tet(M)-tet(L)

QD-TET tet(L)-vat(E)

a) AMP, ampicilina; STR, estreptomicina; TET, tetraciclina; CHL, cloranfenicol; QD, quinupristina-
dalfopristina; TET, tetracicline; ERY, eritromicina; GEN, gentamicina; KAN, canamicina.  
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A Tabela 11 revela os resultados dos genes confrontados com as espécies. Dos 15 
isolados resistentes à tetraciclina, 14 continham os genes tet(L) e/ou tet(M). Três 
apresentaram apenas o gene tet(L) (dois E. faecium e um E. gallinarum) e 11 
apresentaram a combinação dos genes tet(M) e tet(L) (dez E. faecium e um E.
gallinarum). Todos os nove isolados E. faecium resistentes a eritromicina exibiram o 
gene erm(B). Quanto à quinupristina-dalfopristina, dos oito isolados resistentes a este 
antibiótico, todos possuíam o gene vat(E) (sete E. faecium e um E. gallinarum). Por fim, 
dos 15 isolados resistentes à vancomicina, 13 E. faecium apresentaram o gene vanA e 
dois o gene vanC1 (E. gallinarum).  

Tabela 11 - Genes detectados por PCR para cada um dos antibióticos e espécies. 

Antibióticos Genes Isolados 
resistentes Espécies                     Nº 

Tetraciclina

tet(L) 3 E. faecium  2

E. gallinarum  1

tet(M)+tet(L) 11 E. faecium  10 

E. gallinarum  1

Eritromicina erm(B) 9 E. faecium  9

Quinupristina-
dalfopristina 

vat(E) 8 E. faecium  7

E. gallinarum  1

Vancomicina vanA 13 E. faecium  13 

vanC1 2 E. gallinarum 2

4.2.2 - Detecção de transposões em VRE´s 

A presença de transposões foi estudada nos 15 isolados VRE, pois todos 
manifestaram resistência à tetraciclina. Assim, e de acordo com a Tabela 12, foi 
detectado o Tn916 em dois isolados da espécie E. faecium e em um isolado E.
gallinarum foi detectado o transposão Tn5397. Nenhum isolado possuía, em simultâneo, 
os dois transposões referidos. 

Tabela 12 - Presença de transposões em VRE´s. 

Transposões  Isolados resistentes à tetraciclina Espécies 

Tn916  2 E. faecium 

Tn5397  1 E. gallinarum

Tn916 + Tn5397  - - 
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4.2.3 - Detecção de genes codificadores de factores de virulência 

Através da técnica PCR, foram pesquisados os factores de virulência em todos os 
isolados VRE. Desta forma, obtiveram-se resultados positivos apenas para 4 isolados da 
espécie E. faecium para o factor de virulência hyl (Tabela 13). 

Tabela 13 - Factores de virulência presentes nos isolados VRE.

hyl cylL gel fsr cylB cylA

E. faecalis  - - - - - - 

E. faecium  4 - - - - - 

E. hirae  - - - - - - 

E. durans  - - - - - - 
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CAPÍTULO 5 - DISCUSSÃO

Sendo os enterococos bactérias comensais do tracto gastrointestinal em humanos e 
animais são usados, muitas vezes, juntamente com outras bactérias como E. coli, como 
indicadores de resistência a antibióticos, em determinados ecossistemas.  

Os enterococos, para além da resistência intrínseca a vários antimicrobianos, ao 
longo dos tempos foram adquirindo resistências a uma grande quantidade de fármacos. 

O uso de antibióticos, com fins profiláticos ou terapêuticos, em medicina humana 
e veterinária contribui para a selecção de bactérias resistentes sendo imprescindível a 
cooperação entre os diferentes profissionais na vigilância do uso racional dos mesmos, 
em todas as vertentes, de forma a controlar este problema (Gold, 2001). Sendo assim, a 
prescrição de agentes antimicrobianos, deve satisfazer a parâmetros como:  

1) Eleger o antibiótico mais eficaz em função dos dados clínicos do paciente e da 
epidemologia local;  

2) Identificar a bactéria tendo em conta os dados microbiológicos;  
3) Dosear o antibiótico de modo a não deixar nenhuma oportunidade do agente 

patogénico desenvolver resistência (Moreillon, 2000).
Uma melhor compreensão do impacto dos diferentes antibióticos na flora do tracto 

gastrointestinal será um passo importante no controlo da emergência e disseminação da 
resistência em geral e de Enterococcus spp. resistentes à vancomicina (VRE) em 
particular (Rice, 2001).    

Com este trabalho caracterizou-se fenotipicamente e genotipicamente a resistência 
a antibióticos em Enterococcus comensal do intestino de crianças saudáveis, bem como 
em VRE´s. Fez-se um estudo das espécies a que pertenciam esses enterococos e dos 
transposões.

Dos 101 (85,6%) isolados de Enterococcus, encontramos 53 (52,48%) 
Enterococcus faecium, 41 (40,59%) E. faecalis, três (2,97%) E. durans e quatro (3,96%) 
isolados eram pertencentes à espécie E. hirae. De acordo com outros autores, tal 
também se verificou, sendo E. faecium a espécie mais prevalente em isolados de 
humanos saudáveis (Poeta et al., 2006). Contudo, em outros autores, E. faecalis foi o 
mais frequente em isolados de humanos saudáveis (Del Campo et al., 2003) e em 
isolados clínicos (Udo et al., 2004; Zarrilli et al., 2005; Kobayashi et al., 2001).

Os isolados que apresentaram perfil de resistência foram 62 (61,39%), ou seja, 
exibiram resistência a pelo menos um antibiótico. O antibiótico a que os isolados 
manifestaram mais resistência foi a tetraciclina (28,71%), seguindo-se a eritromicina 
(21,78%). As restantes percentagens de resistência ficaram abaixo dos 10% e nenhum 
isolado mostrou resistência à vancomicina e à teicoplanina. Em isolados de humanos 
saudáveis, estes ofereceram mais resistência à canamicina (41%) e a tetraciclina foi o 
terceiro antibiótico a que os isolados mostraram mais resistência (26%) (Poeta et al.,
2006); em isolados clínicos, situação idêntica ocorreu, dado que a maioria dos isolados 
ofereceu resistência à canamicina (100%) (Udo et al., 2004). Ainda em outro estudo em 
humanos saudáveis, em Portugal, 52% ofereceram resistência à estreptomicina, 
seguindo a canamicina (40%) (Novais et al., 2006).
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Pela divisão dos isolados pelas classes de idades, os da classe etária dos um aos 
três anos foram os que exibiram mais fenótipos de resistência, sendo que a maioria 
manifestou resistência a pelo menos um antibiótico, seguindo-se os isolados 
provenientes de crianças dos oito aos dez anos. Os isolados da classe dos 11-14 anos 
foram os que menos resistências mostraram. Esta situação por um lado foi uma 
surpresa, pois o esperado seria que os isolados das classes etárias mais jovens exibissem 
menos fenótipos de resistência, pois estiveram sujeitos a menos pressão selectiva que os 
mais velhos e menos tempo de contacto com os adultos e meio ambiente. Por outro 
lado, as crianças pertencentes a esta faixa etária possuem um sistema imunitário menos 
desenvolvido, mais frágil e menos preparado para combater as bactérias; estão 
diariamente em contacto com outras crianças nos infantários; e usam fralda, factos que 
facilitam a situação exposta. De igual modo, para se entender os resultados encontrados 
podem-se colocar várias hipóteses como resposta: que cada vez mais os antibióticos são 
usados descontroladamente e a sua utilização indevida favorece portanto a propagação 
de bactérias resistentes; aquisição de mutações espontâneas (devido à modificação da 
informação genética "endógena"), entre outras. Com os resultados obtidos, podemos 
constatar que a problemática da resistência antimicrobiana torna-se um problema cada 
vez mais sério pois as bactérias encontram cada vez mais mecanismos de resistência ao 
ponto de se tornem resistentes a diversos antibióticos em crianças muito novas. 
Relativamente aos fenótipos de multirresistência, os isolados da classe dos oito aos dez 
anos foram os que apresentaram mais resistências a três ou mais antibióticos, seguidos 
dos isolados da classe de idades dos quatro aos sete anos. Os isolados da classe etária 
mais jovem deste estudo foram os que exibiram menos fenótipos de multirresistência.  

Do total de isolados de enterococos, 47,17% dos isolados de E. faecium
apresentaram resistência a pelo menos um antibiótico e 80,49% dos isolados de E. 
faecalis apresentaram fenótipo de resistência. Em outros estudos, 91% dos isolados de 
E. faecium e 32% de E. faecalis apresentaram resistência a pelo menos um antibiótico 
testado, excluindo a resistência intrínseca (Johnston and Jaykus, 2004).  

Os genes tet(M) e/ou tet(L) foram detectados em 26 (89,66%) dos 29 isolados 
resistentes tetraciclina, seis apresentaram o gene tet(M) isoladamente; apenas um 
isolado apresentou o gene tet(L) e 19 isolados apresentaram os dois genes em 
simultâneo. Em comparação com outros estudos, tal também se verificou, dado que a 
combinação tet(M)+tet(L) é muito frequente (Aarestrup et al., 2000; Poeta et al., 2006) 
e o tet(M) dos dois genes foi o mais encontrado em isolados de humanos saudáveis (Del 
Campo et al., 2003; Kuhn et al., 2003). 

O gene erm(B) foi encontrado em 17 (77,27%) dos 22 isolados de enterococos 
resistentes à eritromicina. Em outros autores, este gene foi o mais encontrado em 
isolados de humanos resistentes à eritromicina (Jensen et al., 1999; Del Campo et al.,
2003; Poeta et al., 2006). 

Todos os nove isolados resistentes à canamicina apresentaram o gene aph(3’)-
IIIa, tal como em outros estudos  (Poeta et al., 2006). 
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Relativamente ao gene aac(6´)-aph(2’’), este foi encontrado nos quatro isolados 
de enterococos resistentes à gentamicina, tal como em outras publicações (Udo et al.,
2004).

O gene catA foi detectado em três (30%) dos dez isolados resistentes ao 
cloranfenicol. Em outros estudos, o catA foi encontrado em todos os isolados de 
diferentes origens (Aarestrup et al., 2000; Poeta et al., 2006). 

Dos cinco isolados resistentes à quinupristina-dalfopristina, todos exibiram o 
gene vat(E). Em isolados humanos, nem o gene vat(D), nem o vat(E) foram encontrados 
(Poeta et al., 2006). Contudo, outros autores encontraram os dois genes em isolados de 
animais e humanos (Soltani et al., 2000; Robredo et al., 2000; Werner et al., 2000), 
sendo o gene vat(E), em geral, mais frequente (Jensen et al., 1998; Werner et al., 2000). 

Dos nove isolados de enterococos resistentes à estreptomicina, cinco (55.56%) 
exibiram o gene ant(6)-Ia. Em outros estudos, 87,63% dos isolados apresentaram o gene 
ant(6)-Ia (Udo et al., 2004).

No presente estudo, foi detectado um único tipo de transposão, o Tn916, que 
estava presente em 14 isolados (48,28%) dos 29 resistentes à tetraciclina. Em isolados 
de humanos, 91% continham o Tn916 (Agerso et al., 2006). Neste trabalho, tanto o 
transposão Tn5397 como a sua combinação com o Tn916 não foram detectados. 

No presente estudo, obtivemos 15 isolados VRE´s, ou seja, 15 isolados que 
cresceram em meio suplementado com antibiótico. Desses, 13 (86,67%) eram 
Enterococcus faecium e dois (13,33%) E. gallinarum. Todos apresentaram perfil de 
resistência, sendo todos resistentes à vancomicina, à tetraciclina e à teicoplanina. Nove 
dos isolados (60,00%) apresentaram resistência à eritromicina e sete isolados (46,67%) 
à ampicilina e oito (53,33%) à quinupristina-dalfopristina. Em outros autores, estas 
elevadas resistências também foram encontradas (Novais et al., 2006; Poeta et al.,
2005).

A classe dos um aos três anos foi aquela que apresentou maiores motivos de 
preocupação, dado que sete dos 15 isolados VRE´s pertenciam a crianças com idades 
compreendidas entre os um e os três anos. Contrariamente ao que seria de esperar, a 
classe de idades que apresentou um menor número de isolados VRE foi a dos 11 aos 14 
anos.

A situação apresentada é preocupante porque como se trata de crianças 
saudáveis, as resistências deveriam ser muito baixas. O que se verificou foi que a 
maioria dos VRE´s pertenciam a crianças muito novas, enquanto que as mais velhas 
apresentaram somente um isolado VRE. Estes resultados são impressionantes pois seria 
de esperar que quanto mais velha fosse a criança, maior a probabilidade da mesma estar 
exposta a antibióticos, o que neste estudo não se verificou.

Como já referido 13 (86,67%) dos 15 isolados pertenciam à espécie E. faecium e 
apresentavam o gene vanA e dois apresentavam o gene vanC1 (13,33%), sendo, 
portanto, E. gallinarum. Este estudo demonstrou uma percentagem de colonização por 
vanA relativamente elevada, e ainda para mais tratando-se de crianças saudáveis. 
Existem outros estudos, em enterococos de diferentes origens em que se detectaram 
vanA, mas nenhum com uma percentagem tão elevada como a do presente estudo. De 
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oito isolados vanA de animais saudáveis, sete foram E. faecium e um E. faecalis, tendo 
sido também encontrado o gene vanC1 (Torres et al., 2003). Em outros autores os 
isolados vanA distribuíram-se por E. faecium (11%) e E. faecalis (89%) (Manson et al.,
2003). Em isolados de humanos saudáveis em Portugal (Novais et al., 2006), também 
foram detectados os dois genes (vanA e vanC1), tal como no presente trabalho. 

Dos quinze isolados resistentes à tetraciclina, catorze apresentaram os genes 
tet(L) e/ou tet(M). Três apresentaram apenas o gene tet(L) (dois E. faecium e um E.
gallinarum) e 11 apresentaram a combinação dos genes tet(M) e tet(L) (dez E. faecium
e um E. gallinarum). Em outros autores, a combinação tet(M)+tet(L) foi encontrada em 
todos os VRE´s resistentes à tetraciclina (Poeta et al., 2005; Poeta et al., 2007), 
enquanto que em isolados de animais saudáveis só se detectou o gene tet(M) (Torres et
al. 2003). 

Todos os nove isolados resistentes a eritromicina exibiram o gene erm(B) e 
todos pertenciam à espécie E. faecium. Tal se sucedeu com outros autores (Poeta et al.,
2005; Poeta et al., 2007). Quanto à quinupristina-dalfopristina, dos sete isolados 
resistentes a este antibiótico, todos possuíam o gene vat(E) (sete E. faecium e um E. 
gallinarum). Em outros autores, foi encontrado igualmente o gene vat(E), mas também 
o vat(D) (Novais et al., 2006).

 Neste estudo, foi detectado o Tn916 em dois isolados VRE´s da espécie E.
faecium. Em apenas um isolado E. gallinarum foi detectado o transposão Tn5397. Não 
foram detectados isolados que apresentassem, em simultâneo, os dois transposões 
referidos. Em outros autores, em oito de 13 isolados de E. faecium, tet(M) estava 
presente no transposão Tn5397 e um isolado  E. faecium continha a combinação de 
transposões Tn916/Tn1545 e o Tn5397 (Agerso et al., 2006).

Finalmente, em relação aos factores de virulência, obtiveram-se resultados 
positivos para o factor de virulência hyl em quatro (26,67%) VRE´s da espécie E.
faecium. Em isolados clínicos, o gene hyl foi encontrado em 14% dos VRE´s E. faecium 
(Vankerckhoven et al., 2004) sendo esta espécie também encontrada no presente estudo. 

A elevada percentagem (61,39%) de isolados de Enterococcus spp. resistentes a 
pelo menos um antibiótico é um ponto a salientar neste estudo, assim como o facto de se 
ter detectado um número considerável (15) de isolados com fenótipos de 
multirresistência. Este não seria um cenário esperado dado que o nosso objecto de 
estudo eram crianças saudáveis. Porém, tal pode dever-se ao principal factor 
favorecedor da resistência aos antibióticos, ou seja, a pressão selectiva exercida pelo uso 
intensivo, muitas vezes excessivo, da antibioterapia e que se relaciona directamente com 
os nossos hábitos terapêuticos, do qual temos que tomar consciência. Os antibióticos, 
por vezes, são vendidos sem prescrição médica e, frequentemente, os doentes tomam 
antibióticos desnecessariamente, nomeadamente para tratamento de doenças virais 
(gripe). A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que a auto-medicação 
alcançou dimensões globais e aproximadamente metade da população mundial toma 
medicamentos sem prescrição médica, acontecendo esta situação cada vez mais em 
crianças. Os pais, frequentemente, depois de administrado o antibiótico, guardam o 
restante em casa para o darem aos filhos em patologias posteriores. Esta situação é 
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grave, dado que na maioria dos casos, sobretudo se for xarope (a fórmula mais indicada 
para as crianças), este perde eficácia e não deve ser administrado novamente. Além 
disso, o antibiótico que serviu para uma infecção pode não ser o mais indicado para 
outra, por mais parecidos que sejam os sintomas, levando a um aumento das resistências 
bacterianas. A má administração dos antibióticos nas crianças pode levar, igualmente, a 
esta elevada percentagem de isolados resistentes a pelo menos um antibiótico. Os pais, 
por diversas vezes, não respeitam os intervalos prescritos pelo médico para a toma do 
antimicrobiano, bem como encurtam ou prolongam a duração adequada para a 
administração do antibiótico aconselhada pelo profissional de saúde, sob pena de 
estarem a subverter os seus efeitos no combate às bactérias. O perigo da utilização 
intensiva de antibióticos ultrapassa, muitas vezes, o domínio médico, pois estes são 
também largamente utilizados na criação de gado, piscicultura, indústria alimentar, etc.  

Os fenótipos de multirresistências microbianas encontrados em consideráveis 
isolados de Enterococcus spp. podem ser explicados pelo facto dos genes implicados na 
resistência a antibióticos pertencentes a várias famílias estarem inseridos em 
transposões, o que facilita a sua disseminação entre diferentes espécies e géneros 
bacterianos e que consequentemente limita o tratamento de infecções com bactérias 
resistentes aos diferentes antibióticos. É de salientar que genes de resistência podem 
estar integrados em elementos móveis, como transposões, pelo que a aquisição de novos 
determinantes de resistência ocorre muito mais facilmente e rapidamente que por 
mutações no cromossoma, levando assim aos fenótipos de multirresistência.  

Os níveis relativamente elevados de resistência a uma série de antibióticos, 
nomeadamente à tetraciclina (28,71%) e à eritromicina (21,78%) são de mencionar. A 
tetraciclina é caracterizada pela sua excepcional eficácia terapêutica contra um vasto 
leque de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas mas, actualmente o 
desenvolvimento de microrganismos resistentes à tetraciclina, fez com que este 
antibiótico tenha perdido muito da sua utilidade. Este antimicrobiano é contra-indicado 
a crianças com menos de 8 anos de idade, excepto nas situações em que outros 
antibióticos estejam contra-indicados, não sejam eficazes ou não estejam disponíveis. O 
que se verificou no presente estudo foi que isolados de crianças até aos oito anos 
mostraram resistência a este antibiótico. Desta forma, as resistências bacterianas à 
tetraciclina não devem ter sido causadas pela pressão selectiva exercida pelo uso 
intensivo de antibióticos. Por vezes, as bactérias possuem resistência intrínseca, ou seja, 
fenómeno que ocorre naturalmente, na ausência de pressão antimicrobiana selectiva, 
sendo baseada em genes contidos nos cromossomas, podendo explicar as resistências 
referidas. Por outro lado, estas bactérias resistentes podem habitar na criança por 
aquisição de mutações espontâneas (devido à modificação da informação genética 
"endógena"). As resistências à tetraciclina poderão também ser explicadas pela larga 
utilização de antibióticos na criação de gado, piscicultura, indústria alimentar, etc.. 
Por outro lado, a moderadamente elevada percentagem de resistência à eritromicina, 
pode ser explicada pela pressão selectiva exercida pela prescrição e toma indevidas 
deste antibiótico (Rodrigues, 2004). 
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Outro aspecto a acentuar deste trabalho é a percentagem (14,85%) relativamente 
elevada de colonização de isolados VRE no trato gastrointestinal de crianças saudáveis. 
Este assunto é muito preocupante na medida em que a vancomicina é um antibiótico de 
última geração para várias infecções por bactérias Gram-positivas, que só é 
administrado quando nenhum antibiótico mais rotineiro é eficaz. É realmente utilizado 
casualmente e em meio hospitalar e termos encontrado, em crianças saudáveis, isolados 
resistentes a este antibiótico é realmente alarmante, pois sendo este antibiótico o último 
recurso neste tipo de infecções, como poderão estas crianças tratar estas infecções?   

A detecção de transposões em determinados isolados é algo importante a referir, 
já que estão implicados nas resistências antimicrobianas, como já referido, pois estas 
estruturas contêm genes codificadores de resistência que são transmitidos entre 
diferentes espécies e géneros bacterianos. A detecção de genes codificadores de 
virulência, também é uma situação bastante preocupante, ainda para mais terem sido 
encontrados em crianças saudáveis, podendo ser transmitidos entre bactérias.  

As perspectivas futuras serão avançar com estudos desta natureza para um 
entendimento cada vez mais aprofundado dos complexos processos implicados na 
aquisição, selecção e disseminação de genes codificadores de resistências bacterianas 
em isolados de diferentes origens. De igual modo, futuramente, seria importante 
efectuar-se um estudo semelhante a este para se analisar a evolução da resistência 
antimicrobiana em crianças portuguesas. 

 Por outro lado, a sociedade em geral deve ter em conta uma série de medidas para 
combater as resistências bacterianas não só em crianças, como em adultos: 

Administrar os antibióticos quando é realmente necessário e por prescrição 
médica; 

Respeitar as doses, os horários e a duração da administração do antibiótico 
recomendados pelo profissional de saúde; 

Os profissionais de saúde, por sua vez, devem prescrever antibióticos somente 
se a patologia o justificar, bem como devem ser devidamente educados e informados 
para esta problemática; 

Lavar as mãos, o nariz e a boca regularmente, bem como ter uma higiene 
adequada para evitar a disseminação de bactérias resistentes; 

Nos meios hospitalares também deve existir uma preocupação redobrada 
relativamente às práticas de higiene, pois bactérias resistentes em meio hospitalar, 
podem ser transmitidas entre os doentes e entre estes e os saudáveis. 



47 

CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO

Os resultados apresentados no decorrer deste trabalho demonstraram a presença 
de estirpes comensais de Enterococcus spp. de crianças saudáveis pertencentes a 
diferentes espécies, com perfis de resistência distintos a vários agentes antimicrobianos, 
bem como uma elevada variedade de genes codificadores dessas resistências e 
codificadores de factores de virulência.

Assim, podemos referir como principais conclusões: 

 1 – A detecção de uma percentagem, relativamente elevada (12,87%) de 
colonização por VRE, com o genótipo vanA, tendo sido também encontrados dois 
isolados VRE com o genótipo vanC1. Estes resultados permitem afirmar que, 
actualmente, o intestino de crianças saudáveis pode ser considerado como um 
reservatório importante de estirpes de Enterococcus vanA.

2 – As estirpes VRE apresentaram sempre resistência associada a outros 
antibióticos, especialmente, à tetraciclina. 

3 – A espécie mais detectada foi E. faecium. Embora em alguns estudos E.
faecium seja predominante, em isolados humanos é mais vulgar ser encontrada E. 
faecalis em maior número. A segunda mais detectada é E. faecalis, seguida por E. hirae
e E. durans. A presença da espécie E. hirae pode sugerir a existência de movimento de 
bactérias entre animais e humanos sendo possível a transferência de elementos móveis, 
portadores de genes de resistência à vancomicina, em associação com genes de 
resistência a mais antibióticos. 

4 – 61,39% dos isolados de Enterococcus spp. mostraram níveis relativamente 
elevados de resistência a uma série de antibióticos, nomeadamente à tetraciclina 
(28,71%) e à eritromicina (21,78%). Alguns isolados (24,19%) manifestaram fenótipos 
de multirresistência. 

5 – Foram encontrados inúmeros genes codificadores de resistência a diversos 
antibióticos; tet(M)+tet(L), que codificam resistência à tetraciclina; erm(B), que 
codifica resistência à eritromicina; ant(6)-Ia, responsável pela resistência à 
estreptomicina; catA, que codifica resistência ao cloranfenicol; vat(E), responsável pela 
resistência à quinupristina-dalfopristina e aac(6´)-aph(2’’), que codifica resistência à 
gentamicina. 

6 – Foram detectados genes codificadores de factores de virulência, 
nomeadamente o gene hyl.

7 – Também foram encontrados transposões em alguns isolados resistentes à 
tetraciclina, mais especificamente, Tn916 e Tn5397, implicados como já referido, nas 
resistências aos diferentes antibióticos. 
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Este trabalho forneceu elementos importantes e muito úteis na vigilância da 
resistência a antibióticos. A presença de genes codificadores dessas resistências, 
codificadores de factores de virulência e presença de transposões em estirpes de 
bactérias Gram-positivas comensais do intestino é algo muito preocupante e que nos 
alerta para esta problemática.

Nos últimos anos tem-se assistido a diversos mecanismos usados pelas bactérias 
capazes de mediar a resistência a distintos antibióticos sendo os transposões um 
exemplo. A emergência destes mecanismos indesejáveis pode conduzir ao aparecimento 
de organismos patogénicos cada vez mais resistentes e devido ao uso diversificado de 
agentes antimicrobianos em medicina humana, será necessário investigar novos 
mecanismos de defesa e resistência bacteriana.  

Por outro lado, estudos epidemiológicos e experimentais em grande escala devem 
ser encorajados incluindo informação sobre os agentes antimicrobianos usados, as 
formas de administração, a ocorrência de resistências e disseminação de clones e de 
genes de resistência em reservatórios humanos. Na perspectiva de monitorização e de 
controlo de resistência, a substituição dos antibióticos por probióticos, deverá ser uma 
linha de investigação para o futuro.   

Outra das possíveis soluções para resolver este problema passará pelo desenho de 
novas moléculas e obtenção de novos antibióticos mais eficazes contra bactérias 
multirresistentes. O tempo de aprovação dessas novas moléculas terá que ser encurtado, 
dado que actualmente são precisos anos para a sua aprovação. 

Podemos, então afirmar que o presente estudo demonstrou que um elevado 
número de genes de resistência a diferentes antibióticos está presente em estirpes 
comensais de Enterococcus spp. de crianças saudáveis, bem como é comum a presença 
de genes codificadores de factores de virulência, sendo tal situação um problema muito 
grave. Conhecendo-se a mobilidade das bactérias e dos seus genes podemos afirmar que 
apresentando-se o intestino das crianças um reservatório de genes de resistência, estes 
podem ser transmitidos entre os vários seres vivos.  

A problemática mundial da resistência antimicrobiana, reconhecida pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), foi comprovada neste estudo. Com os 
resultados apresentados podemos constatar que as crianças saudáveis portuguesas 
apresentam níveis de resistência relativamente elevados, bem como variados genes 
codificadores dessa resistência. 
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