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“Resistência a antibióticos em Enterococcus spp. e Escherichia coli isoladas 

de equinodermes: um problema ambiental e de saúde pública” 

 

Resumo 

 

 A resistência aos antibióticos representa um problema de saúde pública, que tem 

provocado uma crescente preocupação devido ao desenvolvimento e disseminação de 

múltiplas resistências a estes agentes.  

Este trabalho teve por objetivo avaliar o papel dos equinodermes do Arquipélago dos 

Açores (Arbacia lixula, Holothuria mammata, Holothuria sanctori, Sphaerechinus 

granularis, Paracentrotus lividus), como reservatórios de Enterococcus spp. e Escherichia 

coli resistentes a antibióticos. Estas bactérias podem atuar como reservatório de genes de 

resistência a antibióticos, que podem ser transmitidos para outras bactérias patogénicas e, 

assim, representar um problema à escala mundial. Os equinodermes são animais costeiros 

com um papel ecológico importante na cadeia alimentar das comunidades marinhas. Estes 

animais, além de representarem uma nova fonte de biomoléculas ativas, começam a ser alvo 

da pesca comercial, devido ao emergente consumo humano. 

A prevalência e os mecanismos implicados na resistência aos antibióticos foram 

avaliados em Enterococcus spp. e Escherichia coli isoladas de um total de 250 amostras 

fecais de equinodermes, recolhidos das águas do oceano Atlântico, no Arquipélago dos 

Açores. Ambos os microrganismos Enterococcus spp. e Escherichia coli são bactérias 

comensais do trato gastrintestinal de animais e humanos, regularmente expostas ao efeito do 

uso de antibióticos. Por este motivo, são consideradas importantes como bactérias indicadoras 

da resistência a antibióticos, podendo ser usadas para controlar a evolução da resistência em 

diferentes ecossistemas.  

Isolou-se um total de 144 enterococos (120 Enterococcus faecium, 14 E. hirae, 8 E. 

faecalis, 2 E. gallinarum) e 10 E. coli. Através do método da difusão em agar pela técnica de 

Kirby-Bauer, interpretado segundo as normas do Instituto de Padrões Clínicos e de 

Laboratório (CLSI) encontraram-se enterococos resistentes à eritromicina (31,3%), à 

ampicilina (29,9%), à tetraciclina (29,2%) e à ciprofloxacina (25,7%). Pela técnica de reação 

em cadeia por ação da polimerase (PCR) e eletroforese em gel de agarose, a presença dos 

genes erm(A) ou erm(B), tet(M) e/ou tet(L), vat(D), aac(6’)-aph(2’’) e aph(3’)-IIIa foi 
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confirmada, em isolados resistentes à eritromicina, tetraciclina, quinupristina-dalfopristina, 

gentamicina e canamicina, respetivamente.  

Por outro lado, em E. coli foram detetados isolados resistentes à estreptomicina (n=5), 

amoxicilina + ácido clavulânico (n=1), tetraciclina (n=1) e tobramicina (n=1). O gene aadA 

foi encontrado nos isolados resistentes à estreptomicina e os genes tet(A) + tet(B) no isolado 

resistente à tetraciclina. Relativamente aos grupos filogenéticos de E. coli, todos os isolados 

foram classificados como estirpes comensais, dado que nove isolados pertencem ao grupo A1 

enquanto que um isolado pertence ao grupo B1. 

A informação obtida no decorrer deste trabalho é essencial para melhorar o 

conhecimento sobre a disseminação de estirpes resistentes no ecossistema marinho e as 

possíveis implicações envolvidas na transferência para outros animais ou humanos. Estudos 

futuros podem ser realizados no sentido de investigar a prevalência de bactérias resistentes a 

antibióticos em vários animais marinhos, tendo em vista o estudo dos efeitos indiretos da 

presença destas bactérias no ecossistema marinho, e a avaliação das consequências a longo 

prazo na população animal compreendida neste ecossistema. 

 

Palavras-chave: Enterococcus spp., Escherichia coli, resistência, antibióticos, equinodermes 
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“Antibiotic resistance in Enterococcus spp. and Escherichia coli recovered 

from echinoderms: an environmental and public health problem” 

 

Abstract 

 

 Antibiotic resistance is a public health problem which has caused a growing concern 

due to the development and dissemination of multiple antibiotic resistances. This work had 

for purpose the evaluation of the role of Azorean Archipelago echinoderms (Arbacia lixula, 

Holothuria mammata, Holothuria sanctori, Sphaerechinus granularis, Paracentrotus lividus), 

as reservoirs of antibiotic resistant Enterococcus spp. and Escherichia coli. Those bacteria 

may act as reservoir of antibiotic resistance genes that can be transferred to other pathogenic 

bacteria and represent a worldwide problem. Echinoderms are costal animals which have an 

important ecological role in marine community food chains. Although those animals represent 

a new source of active biomolecules, they also started to be an aim to the commercial fishing, 

due to the emergent human consumption.  

The prevalence and the antibiotic resistant mechanisms implicated in antibiotic resistant 

Enterococcus spp. and Escherichia coli isolates were evaluated on a total of 250 echinoderms 

fecal samples, recovered from Atlantic ocean waters, at Azores Archipelago. 

Both Enterococcus spp. and Escherichia coli are commensal bacterial of the gastrointestinal 

tract of animals and humans, where they are regularly exposed to the effect of antibiotic 

usage. For this reason, they are considered important as antibiotic resistance indicative 

bacteria and can be used to control the resistance evolution in different ecosystems.  

A total of 144 enterococci were isolated (120 Enterococcus faecium, 14 E. hirae, 8 E. 

faecalis, 2 E. gallinarum) and 10 E. coli. Using the agar diffusion method by the Kirby-Bauer 

technique and following the clinical and laboratory standard institute (CLSI) criteria, 

enterococci resistant to erythromycin (31.3%), ampicillin (29.9%), tetracycline (29.2%) and 

ciprofloxacin (25.7%) were found. Through polymerization chain reaction (PCR) technique 

and agarose gel electrophoresis, the presence of the erm(A) or erm(B), tet(M) and/or tet(L), 

vat(D), aac(6’)-aph(2’’) and aph(3’)-IIIa genes was confirmed in erythromycin, tetracycline, 

quinupristine/dalfopristin, gentamycin and kanamycin resistant enterococci, respectively.   

On the other hand, E. coli isolates resistant to streptomycin (n=5), amoxicillin + 

clavulanic acid (n=1) and tobramycin (n=1) were detected. The aadA gene was found in 

streptomycin-resistant isolates and tet(A) + tet(B) genes were found in the tetracycline-
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resistant isolate. In relation to E. coli phylogenetic groups, all the isolates were classified as 

commensal strains, since nine isolates belong to A1 group and one to B1 group. 

The data acquired in this study is essential to improve the knowledge about resistant 

strains dissemination in marine ecosystems and their plausible implications involved in that 

transfer to other animals or humans. Future studies should be performed in order to 

investigate the resistant bacteria prevalence in several marine animals to study the indirect 

effects of the presence of these bacteria in marine ecosystem and the evaluation of the long 

term consequences on the animal population living in this ecosystem. 

 

Key-words: Enterococcus spp., Escherichia coli, resistance, antibiotics, echinoderms 
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UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

UV – Ultravioleta 

van – Gene associado à resistência à vancomicina  

VAN – Vancomicina 

vat – Gene associado à resistência à quinupristina-dalfopristina 

VRE – Enterococos resistentes à vancomicina (“vancomycin-resistant enterococci”) 

yjaA – Gene para identificação de grupos filogenéticos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Restriction_fragment_length_polymorphism
http://en.wikipedia.org/wiki/Restriction_fragment_length_polymorphism
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Capítulo 1 – Introdução 

  

1.1. Problemática da disseminação da resistência a antibióticos 

 

A pressão seletiva causada pelo uso intensivo de antibióticos em medicina humana e 

veterinária, pecuária, aquacultura, agricultura e tecnologia de alimentos, associada a vários 

mecanismos de transferência genética entre bactérias, pode ter contribuído para o surgimento 

e propagação da resistência em diferentes grupos de bactérias (Gold, 2001). Deste modo, a 

resistência aos antibióticos representa um problema em saúde pública, devido ao 

desenvolvimento de bactérias multirresistentes, patogénicas ou comensais de seres humanos e 

animais, e à sua disseminação no meio ambiente (Allen et al., 2010). 

A multirresistência em bactérias é caracterizada pela aquisição da não-suscetibilidade 

a pelo menos um agente em três ou mais classes de antibióticos (Magiorakos et al., 2012). 

Devido à pressão seletiva que exercem sob as bactérias, os antibióticos agem como indutores 

da expressão de genes bacterianos que codificam mecanismos de resistência, sendo o poder de 

seleção proporcional ao tempo de exposição das bactérias ao antibiótico (Butaye et al., 2003). 

O conhecimento da génese e do fluxo dos genes de resistência na população microbiana 

global é a chave para a definição de modelos abrangentes de avaliação do risco e de medidas 

sustentáveis para o seu controlo (WHO, 2001). 

Em animais, para além de serem utilizados como terapêutica, os antibióticos foram 

utilizados em doses subterapêuticas como indutores de crescimento, prevenindo o 

aparecimento de infeções e fomentando o aumento de peso (Torres and Zarazaga, 2002). 

Contudo, esta prática foi proibida na Comunidade Europeia, em 2006 [Regulamento (CE) Nº 

1831/2003], pois estudos indicavam um aumento da resistência aos antibióticos em bactérias 

de diversos ecossistemas. Atualmente, nenhum antibiótico pode ser utilizado como promotor 

de crescimento animal na União Europeia pelo que, também, já têm vindo a ser 

implementadas medidas de contenção a nível mundial (WHO, 2001). (Conselho, 2003)  

A resistência antimicrobiana pode ser facilmente transferida entre fronteiras, devido à 

deslocação de indivíduos portadores de bactérias resistentes e à consequente disseminação 

destas resistências entre bactérias geograficamente distantes. Deste modo, a resistência aos 

antibióticos não é apenas um problema local, mas antes um problema global, salientando a 

necessidade de uma política mundial, relativa à utilização prudente de agentes 
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antimicrobianos em medicina humana e veterinária, de forma a evitar a propagação das 

resistências (Hammerum, 2012).  

 

 

1.1.1. Bactérias indicadoras da resistência a antibióticos 

 

A necessidade de realizar a vigilância e avaliação da suscetibilidade aos antibióticos 

em bactérias de origem humana, animal e do meio ambiente é considerada uma medida de 

combate ao aumento da resistência antimicrobiana (WHO, 2001). Por este motivo é 

necessário uma constante monitorização da resistência bacteriana, principalmente em estirpes 

“indicadoras de resistência”, dada a sua presença numa grande diversidade de nichos 

ecológicos, permitindo comparar as resistências entre os vários ecossistemas e avaliar a 

pressão seletiva exercida pelo uso dos antibióticos (Sáenz, 2004). 

Dois microrganismos considerados particularmente importantes no controlo da 

evolução da resistência aos antibióticos em diferentes ecossistemas são Escherichia coli e 

Enterococcus spp. (van den Bogaard and Stobberingh, 2000). Embora estas bactérias, 

geralmente, não causem doenças, podem atuar como reservatório de genes de resistência a 

antibióticos, que podem ser transmitidos para outras bactérias patogénicas. Adicionalmente, é 

importante referir que quer Enterococccus spp., quer E. coli, possuem uma capacidade exímia 

para adquirir e transmitir genes de resistência mesmo a bactérias filogeneticamente afastadas 

e que, por estas razões, podem representar um problema à escala mundial, com grandes 

repercussões no domínio da saúde pública (Martel et al., 2003; Costa et al., 2006). 

 

 

1.1.2. Equinodermes como reservatórios de bactérias resistentes a 

antibióticos no ecossistema marinho 

 

Foram efetuados estudos para identificar reservatórios ambientais de resistência 

bacteriana a antibióticos em populações de peixes e mamíferos marinhos, que apoiam a 

hipótese de que estas possuem espécies microbianas resistentes e, portanto, podem servir 

como reservatórios (Johnson et al., 1998; Miranda and Zemelman, 2001). 

O filo Echinodermata é formado por cinco classes: Asteroidea (estrelas-do-mar), 

Crinoidea (lírios-do-mar ou crinoides), Ophiuroidea (serpentes-do-mar ou ofiuróides), 
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Echinoidea (ouriços-do-mar, bolachas-da-praia ou equinoides) e Holothuroidea (pepinos-do-

mar ou holoturóides). Estas espécies desempenham um papel ecológico importante nas 

comunidades marinhas, ocupando vários níveis tróficos nas cadeias alimentares aquáticas, e 

alimentam-se essencialmente de peixes e mariscos, vivos ou cadáveres (Zama, 2006). Além 

disso, os ouriços e pepinos do mar estão sob intensa pressão de pesca comercial, devido ao 

emergente consumo humano, nomeadamente na cozinha asiática, onde estes animais são 

consumidos crus (Micael et al., 2009). Os equinodermes marinhos são organismos 

bentónicos, constantemente expostos a concentrações relativamente elevadas de bactérias, 

vírus e fungos, alguns dos quais patogénicos. Além disso, os equinodermes são considerados 

uma fonte potencial de novos tipos de moléculas bioativas, com descobertas de sucesso para o 

seu uso potencial na medicina (por exemplo, na cura para cancro), de cura tradicional (por 

exemplo, potenciadores de fertilidade) e para aplicações industriais (por exemplo, bioadesivos 

e anti-incrustantes). Estas moléculas também têm um potencial para o controlo do 

crescimento microbiano (Petzelt, 2005; Micael et al., 2009). 

Os géneros mais comuns de bactérias do intestino dos equinodermes são Vibrio, 

Pseudomonas, Flavobacterium, e Aeromonas (Harris, 1993) e, pelo que é do nosso 

conhecimento, não existem registos de qualquer estudo em Enterococcus spp. e E. coli 

isolados destes animais. 

 

1.2. Enterococcus spp. e Escherichia coli 

 

1.2.1. Enterococcus spp. 

 

1.2.1.1. História, taxonomia e incidência dos enterococos 

 

Os enterococos são um grupo complexo e diversificado de bactérias, descrito há mais de 

um século (Facklam et al., 2002). O termo “enterococo” foi utilizado pela primeira vez, por 

Thiercelin, de modo a destacar a origem entérica de um diplococo Gram-positivo de origem 

gastrintestinal humana (Thiercelin, 1899; Thiercelin and Jouhaud, 1903). Nessa altura, os 

enterococos foram classificados como estreptococos do grupo D, devido à presença de um 

antigénio da parede celular do grupo D, e associados ao grupo enterococci do género 

Streptococcus, também composto pelos outros grupos pyogenic, lactic e viridians (Facklam et 

al., 2002; Sherman, 1937). Todavia, em 1970, foi constatado que as espécies E. faecium e E. 
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faecalis possuem características morfológicas, biológicas e serológicas, distintas dos restantes 

membros do género Streptococcus. Assim, foi proposto que o grupo enterococci fosse 

considerado um género independente e passasse a ser designado por Enterococcus (Kalina, 

1970). Contudo, só após estudos genéticos posteriores, que evidenciaram diferenças 

significativas entre os enterococos e os outros membros do género Streptococcus, é que se 

concretizou a divisão deste género em Enterococcus, Lactococcus e Streptococcus (Scheleifer 

et al, 1984) . 

Atualmente, considera-se que este género é constituído por um grupo heterogéneo de 

bactérias com quarenta e oito espécies taxonomicamente validadas até ao momento (Euzéby, 

2013). Algumas estirpes de enterococos são usadas na indústria alimentar enquanto que outras 

são causadoras de infeções graves, quer em humanos, quer noutros animais (Facklam et al., 

2002). Os enterococos são bactérias comensais do trato gastrintestinal de humanos, bem como 

de uma grande variedade de animais (Murray et al., 2004). Contudo, estas bactérias podem 

existir, esporadicamente, noutros locais anatómicos, como são o caso da cavidade oral e do 

trato vaginal (Devriese et al., 1992; Pabich et al., 2003), assim como noutros ambientes, como 

no solo, na água e em produtos alimentares, provavelmente, devido à disseminação a partir de 

fontes fecais (Facklam et al., 2002). Estes microrganismos são dotados de uma grande 

capacidade de resistência ao stress ambiental, sendo capazes de sobreviver sob uma amplitude 

extremamente alargada de valores de temperatura, pH e salinidade, assim como de resistir à 

ação de detergentes (Costa et al., 2006). Adicionalmente, possuem vários mecanismos, 

intrínsecos e extrínsecos, que lhes permitem resistir a diversos agentes antimicrobianos, o que 

pode dificultar o tratamento de pacientes com infeções enterocócicas (Facklam et al., 2002; 

Tollefson and Karp, 2004). 

Os enterococos são os cocos Gram-positivos existentes em maior quantidade na matéria 

fecal humana, com concentrações de 10
5
 a 10

8
 unidades formadoras de colónias por grama 

(UFC/g) de fezes (Shepard and Gilmore, 2002). No entanto, estas bactérias podem ser 

condideradas agentes patogénicos nosocomiais que, normalmente, só causam infeção caso a 

imunidade do hospedeiro se encontre comprometida (Bonten et al., 2001). As infeções 

secundárias incluem endocardites, infeções do trato urinário, infeções intra-abdominais e 

bacteriemias nosocomiais e ainda, infeções ao nível das articulações, ossos e meninges, mas 

com menor frequência (Gin and Zhanel, 1996; Bonten et al., 2001; Gold, 2001; Shepard and 

Gilmore, 2002).  
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A relação microrganismo - hospedeiro pode contribuir para a relevância clínica de um 

patógeno, sendo que os enterococos parecem resistir a agentes antimicrobianos (por exemplo, 

clindamicina, cefalosporinas e aminoglicosídeos), possuem a habilidade em adquirir e 

disseminar determinantes de resistência a antibióticos (por exemplo, clusters de genes de 

resistência à vancomicina), e maleabilidade dos seus genomas, que pode contribuir para a sua 

adaptação a ambientes mais rigorosos e aumentar a capacidade de certas estirpes se poderem 

colonizar o trato gastrintestinal e/ou disseminar para fora do intestino (Arias and Murray, 

2012). A relação entre o aumento da incidência de infeções causadas por enterococos e o 

aumento do uso de antibióticos como as quilononas e cefalosporinas, é devida ao facto de 

estas bactérias apresentarem uma resistência intrínseca ou suscetibilidade baixa a estes 

antibióticos, usados corriqueiramente no tratamento de infeções. Adicionalmente, os 

enterococos têm a capacidade de adquirir resistências através de mutações ou da transferência 

de genes presentes em plasmídeos ou transposões podendo, a pressão seletiva exercida pelo 

uso de antibióticos provocar a seleção de estirpes resistentes e ser um fator predominante para 

o aumento do número de infeções hospitalares (Rice, 2001; Martínez, 2008). O uso de 

antibióticos pode favorecer a seleção de estirpes com mecanismos de resistência, 

constituindo, os enterococos, reservatórios de genes capazes de os adquirir e transferir a 

outras bactérias. A transferência destes genes entre diferentes espécies e géneros bacterianos é 

designada por transferência horizontal (Woo et al., 2003), sendo este mecanismo importante 

para a diversidade genética e evolução (Seno et al., 2005).  

As estirpes de Enterococcus apontadas como as principais causadoras das infeções 

clínicas humanas são E. faecalis e E. faecium (Giacometti et al., 2000; Higaki et al., 2002), 

sendo que E. faecalis representa 80% a 90% dos isolados clínicos e E. faecium é encontrado 

em 5% a 15% e outras espécies, como E. gallinarum, E. casseliflavus, E. durans, E. avium e 

E. raffinosus são invulgarmente encontradas e presentes em menos de 5% dos isolados 

clínicos (Gin and Zhanel, 1996; Huycke et al., 1998) .  

Contudo, apesar do seu potencial patogénico, os enterococos, normalmente, exibem 

baixos níveis de virulência, como é evidenciado pela sua presença como colonizadores 

naturais do trato gastrintestinal em humanos e outros animais, e pelo facto de serem usados 

durante décadas como probióticos (Arias and Murray, 2012). 
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1.2.1.2. Fisiologia dos enterococos 

 

Os enterococos são bactérias Gram-positivas com morfologia de cocos, que podem 

ocorrer individualmente ou associados em pares (diplococos) ou cadeias curtas 

(estreptococos). Estas bactérias são robustas e versáteis, manifestando uma capacidade 

particular de sobrevivência sob condições rigorosas. São anaeróbios facultativos e crescem a 

uma temperatura ótima de 35ºC, apesar de suportarem temperaturas entre 10ºC a 45ºC. 

Também são capazes de proliferar em meios com concentrações de cloreto de sódio (NaCl) a 

6,5% e pH 9,6 (Facklam et al., 2002; Klein, 2003; Arias and Murray, 2012). A maioria das 

estirpes de enterococos são imóveis e possuem uma parede celular Gram-positiva, constituída 

por polissacáridos e proteínas. Estas bactérias, toleram a azida sódica e a bílis concentrada, 

que inibe ou mata a maioria dos microrganismos, de modo que estas substâncias são 

utilizadas como agentes seletivos em meios de agar (Ferreira and Sousa, 2000; Dwight et al., 

2004; Murray et al., 2004) 

As estirpes de enterococos são vulgarmente consideradas fermentadoras estritas, pois não 

possuem ciclo de Krebs nem cadeia respiratória (Huycke et al., 1998), sendo que, 

ocasionalmente, podem produzir uma pseudocatalase (Facklam et al, 2002). Contudo, E. 

faecalis constitui uma exceção, uma vez que consegue produzir citocromos d, b e o, o que se 

traduz numa característica vantajosa na medida em que facilita a colonização bacteriana 

durante o crescimento aeróbio (Pritchard and Wimpenny, 1978).  

Os enterococos manifestam determinadas características fenotípicas que permitem 

diferenciar de outros cocos Gram-positivos catalase-negativos. Assim, os testes bioquímicos e 

fenotípicos são essenciais para distinguir as espécies diferentes. Através da produção de 

pigmento, da mobilidade, da reação positiva ao antissoro do grupo D e das diferenças na 

fermentação do manitol, do sorbitol, da arabinose e da rafinose, podemos diferenciar 

Enterococcus spp. típicos (E. faecalis, E. faecium, E. durans, E. hirae, E. gallinarum e E. 

casseliflavus) de outros cocos Gram-positivos (Franz et al., 2003; Klein, 2003). Os membros 

deste género são catalase negativos, anaeróbios facultativos, quimiorganotróficos, não 

formam de esporos e poucos apresentam mobilidade. Além disso, os enterococos produzem 

ácido L-láctico de hexoses pela fermentação de ácido láctico homofermentado e são capazes 

de hidrolisar esculina na presença de 40% de sais biliares, hidrolisar a leucina “β-

naphthylamide” (LAP) pela produção da enzima leucina aminopeptidase (LAPase), e 

hidrolisar a “L-pirrolidonil-β-naftilamida” (PYR) (Facklam et al., 2002; Franz et al., 2003). 
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O género Enterococcus não é filogeneticamente homogéneo, sendo comum o 

isolamento de estirpes atípicas. Assim, Facklam e colaboradores dividiram este género em 

cinco grupos, de forma a permitir uma melhor identificação das espécies com base na análise 

da formação de ácido em caldos de manitol, sorbitol e na hidrólise da arginina (Facklam et 

al., 2002). 

Existem vários sistemas automatizados que tornam possível a identificação das espécies 

de enterococos, como as galerias API 20STREP, API 32STREP, o sistema Microscan, 

PASCO, entre outros. Todavia, a mutabilidade das características bacterianas torna a 

diferenciação complexa, no sentido em que as semelhanças entre algumas espécies dificultam 

a sua distinção (Sader et al., 1995). Assim, é evidente que os métodos de biologia molecular, 

baseados na técnica da reação em cadeia por ação da polimerase (“Polymerase Chain 

Reaction” - PCR) para a diferenciação das espécies, são imprescindíveis e, contrariamente aos 

métodos microbiológicos, estes são mais credíveis (Perez-Hernandez et al., 2002). 

 

 

1.2.1.3. Resistência aos antibióticos em Enterococcus spp. 

 

Apesar de serem bactérias comensais da flora intestinal humana e animal, estes 

microrganismos também são passíveis de ser encontrados nos mais variados ecossistemas, 

dado que, a ecorresistência desta espécie potencializa a sua persistência num determinado 

ecossistema bem como a colonização de ecossistemas inacessíveis para outros 

microrganismos (Noskin et al., 1995; Hammerum, 2012).  

Apesar de serem intrinsecamente resistentes a uma ampla gama de agentes 

antimicrobianos, nomeadamente, aos β-lactâmicos e aos aminoglicosídeos, os enterococos 

podem, ainda, adquirir vários mecanismos genéticos que lhes conferem resistência à maioria 

dos antibióticos usados em terapêutica. A transferência de genes de resistência entre 

enterococos ocorre preferencialmente nos intestinos de animais, incluindo humanos, onde 

estão sujeitos à pressão seletiva do uso de antibióticos. Através da colonização dos intestinos 

de humanos saudáveis, os enterococos resistentes de origem animal podem atuar como 

dadores de genes de resistência a antibióticos, para as bactérias comensais (Hammerum, 

2012).  

Estes fatores favorecem a capacidade de sobrevivência dos enterococos, mesmo em 

locais onde a utilização de antibióticos é elevada, como é o caso de unidades de cuidados de 
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saúde, tornando-os numa das principais origens de infeção nosocomial. Desta forma, os 

enterococos são patógenos importantes em medicina, responsáveis por infeções críticas em 

pacientes (Bonten et al., 2001; Hammerum, 2012).  

 

 

1.2.2. Escherichia coli 

 

1.2.2.1. Características gerais e fisiológicas da espécie 

 

Escherichia coli é uma enterobactéria, cuja identificação remonta a 1885, pelo pediatra 

alemão Theodor Escherich, a partir do qual derivou o seu nome (Shulman et al., 2007). 

Filogeneticamente, E. coli pertence à família Enterobacteriaceae, e caracteriza-se por ser uma 

bactéria com forma de bacilo Gram-negativo, anaeróbia facultativa, asporogénica, móvel com 

flagelos perítricos, fermentadora da glucose e lactose, produtora de catalase e citocromo-

oxidase negativa (Ferreira and Sousa, 2000; Sousa, 2006). Na natureza, surge em diversas 

formas, desde estirpes comensais às patogénicas, predominando no sistema gastrintestinal de 

humanos e diversos animais (van Elsas et al., 2011). Pode, ainda, ser isolada da água, do solo 

ou de plantas, apresentando uma distribuição ubiquitária (Ferreira and Sousa, 2000). A 

estrutura celular de E. coli é bastante simples, sendo composta por um nucleoide 

superenrolado, e estima-se que o genoma desta bactéria seja composto por 3 milhões de pares 

de bases, codificando 4700 genes e 2500 proteínas (Sousa, 2006; Bennett, 2008).  

Apesar de possuir um potencial patogénico, esta bactéria é, predominantemente, comensal 

e desempenha um papel protetor do intestino contra infeções, através da competição com 

outras bactérias patogénicas intestinais (Sokurenko et al., 1998; Souza et al., 1999). Coloniza 

o intestino humano logo após o nascimento e encontra-se em concentrações de 10
6
 a 10

9
 

UFC/g de fezes (Thielman and Guerrant, 1999). Apresenta diversas resistências a fatores 

ambientais, contaminando a água e alimentos, pelo que é considerada um indicador de 

contaminação fecal (Madigan et al., 2000). 

A maioria das estirpes de E. coli são comensais e sintetizam vitamina K e B12. Os 

fenótipos comensais ou patogénicos em E. coli estão relacionados com diferenças genómicas 

(genomas podem diferir até 20%) e consequentes padrões de expressão génica (Ochman and 

Jones, 2000; van Elsas et al., 2011). Esta bactéria, embora esteja implicada em processos 

fisiológicos importantes, também representa um agente etiológico significativo de infeções 
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comunitárias, sendo uma das principais causas de infeções no trato urinário e de infeções 

extraintestinais como a meningite neonatal em humanos, pneumonia, abcessos, septicemia e 

bacteriemia (Diekema et al., 1999; Ferreira and Sousa, 2000; Fluit et al., 2000; Daza et al., 

2001; Duriez et al., 2001; Oteo et al., 2006). As estirpes patogénicas de E. coli podem 

manifestar diferentes níveis de gravidade para o hospedeiro, mas muitas conduzem a uma 

série de doenças e ao aumento da taxa de mortalidade mundial (Lecointre et al., 1998; 

Sokurenko et al., 1998; Souza et al., 1999). 

Recentemente, provou-se que E. coli está envolvida em processos carcinogénicos, uma 

vez que o processo inflamatório seleciona a microbiota intestinal de forma a favorecer a 

proliferação de E. coli, que é incentivada a produzir colibactina, uma genotoxina que promove 

o cancro colorretal (Kahrstrom, 2012). 

Para identificar esta bactéria, é geralmente realizada a cultura das amostras em meios 

seletivos, aliada à observação microscópica, através da técnica de Gram, e ainda realizadas 

provas do perfil bioquímico (teste do indol, vermelho de metilo, “Vosgues-Proskauer” e 

citrato – IMViC, teste do triplo açúcar-ferro - TSI e teste da ureia). Os meios de agar 

MacConkey ou de Levine podem ser usados para o seu isolamento. Em agar MacConkey, são 

produzidas colónias de tonalidade rosa, uma vez que este microrganismo utiliza a lactose, 

resultando na produção de ácidos e consequente descida do pH. O crescimento em Levine 

evidencia colónias esverdeadas/escuras, com brilho metálico e forma arredondada com um 

ponto preto no centro da colónia (Poeta, 2008). 

 

 

1.2.2.2. Classificação filogenética 

 

 Os isolados de Escherichia coli podem ser classificados em 4 grupos filogenéticos de 

acordo com a sua virulência: A e B1 (geralmente comensais), B2 (que acumulam fatores de 

virulência extraintestinais) e ainda os serotipos enteropatogénicos, normalmente classificados 

como pertencentes ao grupo D (Clermont et al., 2000; Tramuta et al., 2008).  

 Uma técnica rápida e eficiente para determinar o grupo filogenético baseia-se na 

deteção de dois genes (chuA e yjaA) e um fragmento de DNA (tspE4.C2), através da reação 

de PCR (Clermont et al., 2000). Para tal (Figura 1), inicialmente, é analisada a 

presença/ausência do gene chuA. Nos isolados que possuírem este gene, é testada a presença 

do gene yjaA, sendo os positivos identificados como pertencentes ao grupo B2 e os negativos 
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ao grupo D. Nos isolados que não possuem o gene chuA é pesquisado o fragmento tspE4.C2, 

sendo os positivos categorizados no grupo B1 e os negativos no grupo A (Clermont et al., 

2000). 

A maioria das estirpes comensais pertence ao grupo A ou B1, enquanto que as estirpes 

virulentas se encontram no grupo B2 e, parcialmente, no grupo D (Bingen et al., 1998; Picard 

et al., 1999; Johnson and Stell, 2000). O estudo dos grupos filogenéticos, para além da 

determinação do grau de patogenicidade dos isolados, tem uma função crucial no 

entendimento da evolução e disseminação das multirresistências (Clermont et al., 2000). 

Existem outras técnicas às quais se pode recorrer para analisar os grupos filogenéticos 

em E. coli, como a eletroforese enzimática multilocus, (Sader et al., 1995) ou a deteção de 

polimorfismos no comprimento dos fragmentos de restrição (RFLPs) (Bingen et al., 1998) 

contudo, sendo práticas mais complexas e exigem um maior dispêndio de tempo. 

 

Figura 1. Chave dicotómica para a classificação dos grupos filogenéticos em Escherichia coli, através da reação 

de PCR. Adaptado de Clermont et al., 2000.(Clermont et al., 2000). 
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1.2.2.3. Resistência aos antibióticos em Escherichia coli 

 

A maioria das estirpes de E. coli é suscetível aos antibióticos utilizados na terapêutica, no 

entanto, tem-se observado um aumento do aparecimento de bactérias multirresistentes (Sahm 

et al., 2001; Navarro et al., 2007). O estudo destas bactérias é importante para a determinação 

do seu grau de patogenicidade, tendo ainda um papel fulcral no entendimento da evolução e 

disseminação das multirresistências (Bradford, 2001). 

E. coli é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um dos microrganismos 

essenciais para a monitorização do nível de antibiorresistências existentes no domínio animal 

e para os estudos dos mecanismos de emergência e persistência das resistências geradas pelo 

uso de antibióticos em espécies pecuárias (WHO, 2001; Hayes et al., 2004). O estudo da 

resistência antimicrobiana em E. coli permite obter, ao longo do tempo, uma informação 

antecipada sobre a sua emergência em bactérias potencialmente patogénicas e avaliar a 

pressão seletiva exercida pela administração de antibióticos a uma determinada população 

(Harwood et al., 2000; Teuber, 2001; Kijima-Tanaka et al., 2003), possibilitando uma 

comparação direta da resistência entre populações animais e humanas.  

Os membros da família Enterobacteriaceae são, também, conhecidos pela sua capacidade 

de transferência de DNA entre espécies bacterianas homólogas e não homólogas, leveduras, 

plantas e células animais (Blake et al., 2003), representando a conjugação bacteriana um 

mecanismo que conduz à dispersão de genes de resistência entre diferentes estirpres 

bacterianas (Reynolds, 2009). E. coli é, igualmente, reconhecida pela notável capacidade que 

demonstra para aceitar e transmitir genes de resistência, inclusive a bactérias 

filogeneticamente afastadas e/ou bactérias patogénicas (Tauxe et al., 1989; Witte, 1998; 

Shoemaker et al., 2001; Martel et al., 2003). 

 

 

1.3. Antibióticos 

 

1.3.1. Características gerais 

 

Os antibióticos são substâncias produzidas por microrganismos, como bactérias ou 

fungos, que têm como função principal eliminar ou diminuir a quantidade de um outro 

microrganismo em competição por determinado espaço ou alimento. Estes podem ser 
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classificados como bacteriostáticos caso inibam o crescimento das bactérias, ou como 

bactericidas caso provoquem a sua morte. Para além desta classificação, os antibióticos atuam 

através de diferentes mecanismos tornando-se possível distingui-los pelo seu modo de ação 

(Sousa, 2006).  

Quanto à sua origem, os antibióticos podem ser naturais, semissintéticos ou sintéticos 

(Walsh, 2003a). Atualmente, muitos deles são sintetizados em laboratório apresentando 

modificações químicas que visam a melhoria da sua potência ou a ampliação do seu espetro 

de ação.  

Na Tabela 1, estão enumerados os antibióticos que foram usados neste estudo, com as 

suas respetivas classes e mecanismos de ação. 
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Tabela 1. Lista de antibióticos utilizados, respetivas classes e mecanismos de ação. Adaptado de Sousa, 2006 

e Willey et al., 2008.  (Willey et al., 2008) 

Classe Antibiótico Mecanismo de ação 

Penicilinas 
Ampicilina 

Inibem a transpeptidação do 

peptidoglicano. Ativam enzimas líticas 

da parede celular 

Amoxicilina 

Cefalosporinas 
Cefotaxima 

Cefoxitina 

Quinolonas 

Ceftazidima 
Inibem a DNA girase e a 

topoisomerase IV, bloqueando a 

replicação e a transcrição 

Ácido naladíxico 

Ciprofloxacina 

Cloranfenicol Cloranfenicol Ligam-se à subunidade 50S do 

ribossoma, inibindo o alongamento da 

tradução 

Macrólidos Eritromicina 

Estreptograminas Quinupristina-Dalfopristina 

Tetraciclinas Tetraciclina 

Ligam-se à subunidade 30S do 

ribossoma, alterando a leitura no 

mRNA de modo a inibir a síntese 

proteica 

Aminoglicosídeos 

Estreptomicina 

Gentamicina 

Canamicina 

Tobramicina 

Amicacina 

Glicopéptidos 

Teicoplanina Inibem a transpeptidação do 

peptidoglicano. O local de inibição é 

diferente do das penicilinas. 
Vancomicina 

Monobactâmico Aztreonamo 
Inibem a transpeptidação do 

peptidoglicano 

Carbapenemos Imipenemo 

Inibem a síntese da parede celular em 

bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas. 

Sulfonamidas/Trimetoprim Trimetoprim-Sulfametoxazol Bloqueiam a síntese de ácido fólico 
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1.3.2. Mecanismos de ação 

 

Os antibióticos podem atuar sob as bactérias patogénicas de duas formas: a partir da 

inibição do seu crescimento e replicação (efeito bacteriostático), e/ou através da indução da 

morte bacteriana (efeito bactericida). Assim, os principais alvos da ação dos antibióticos são 

processos celulares vitais, como é o caso da síntese da parede celular, da biossíntese proteica, 

da replicação e reparação do DNA e da biossíntese da coenzima folato. A ação de cada 

antibiótico impede um ou mais passos importantes nestas vias celulares essenciais à 

sobrevivência dos microrganismos alvo (Figura 2) (Walsh, 2003a; Sousa, 2006). 

A composição da parede celular varia de acordo com o tipo de bactéria e origina 

diferenças de permeabilidade aos compostos, influenciando diretamente na ação do 

antibiótico. O tamanho molecular e a estrutura química do antibiótico também determinam e 

influenciam no seu modo de ação (Bonomo and Szabo, 2006). 

 

 

Figura 2. Mecanismos de ação dos antibióticos. 1- Inibição da síntese da parede celular; 2- Inibição da síntese 

proteica; 3- Inibição da replicação e transcrição dos ácidos nucleicos; 4- Danos na membrana plasmática; 5- 

Inibição da síntese de metabolitos essenciais. Adaptado de Tortora et al., 2011. (Tortora et al., 2011) 
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Os cinco mecanismos de ação utilizados pelos antibióticos, conforme representados na 

Figura 2, são (1) a inibição da síntese da parede celular, (2) a alteração da permeabilidade da 

membrana celular, (3) a inibição da síntese e reparação dos ácidos nucleicos, (4) a inibição da 

síntese proteica e (5) a inibição da síntese de metabolitos secundários. 

 

 

1.3.2.1. Inibição da síntese da parede celular 

 

A parede celular bacteriana é constituída, essencialmente, por peptidoglicano e 

localiza-se entre as duas membranas celulares, nos organismos Gram-negativos, ou na face 

posterior de uma membrana interna, intercalada por ácido teicóico, nos organismos Gram-

positivos. O peptidoglicano é constituído por cadeias de polissacáridos, constituídas por 

resíduos alternados dos aminoácidos N-acetilmurâmico (NAM) e N-acetilglucosamina 

(Sousa, 2006). 

Existem vários processos responsáveis pela formação desta barreira biológica: a 

biogénese dos monómeros, o seu alongamento (transpeptidação) e a formação de ligações 

cruzadas (transglicosilação), que levam ao endurecimento das camadas do esqueleto de 

peptidoglicano. No espaço periplasmático dos organismos Gram-negativos há, ainda, enzimas 

hidrolíticas que tornam mais seletivas estas barreiras físicas e dificultam ainda mais a ação 

antimicrobiana (Walsh, 2003a).  

Os glicopéptidos (ex.: vancomicina) são uma classe de antibióticos inibidores da 

biossíntese da parede celular porque inibem as ligações cruzadas na cadeia do peptidoglicano 

(Figura 3). Estes antibióticos são moléculas grandes que não conseguem deslocar-se através 

dos poros da membrana exterior das bactérias Gram-negativas, sendo apenas eficientes contra 

bactérias Gram-positivas (Sousa, 2006).  

Também os antibióticos β-lactâmicos são um exemplo de antibióticos que impedem a 

síntese do peptidoglicano, inibindo as transpeptidases, enzimas importantes para a integridade 

da barreira de peptidoglicano (Figura 3). As transpeptidases promovem as ligações covalentes 

cruzadas entre as cadeias polipeptídicas. Os antibióticos β-lactâmicos alteram estruturalmente 

estas enzimas e impedem-nas de realizar a sua função (transpeptidação) sendo a barreira do 

peptidoglicano enfraquecida e a permeabilidade celular bacteriana alterada (Walsh, 2003a). 

Este é um dos grupos de antibióticos mais importantes, pois é de grande eficácia e tem baixa 

toxicidade para humanos e animais, uma vez que afetam unicamente as células bacterianas em 
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crescimento ativo, dado que as células animais não possuem parede celular (Sousa, 2006; 

Tortora et al., 2011). 

 

 

 

Figura 3. Local de ação de determinados antibióticos, inibitórios da biossíntese da parede celular bacteriana. 1-

4: Biossíntese da parede celular: as etapas intracelulares da biossíntese da mureína (peptidoglicano) são 

catalisadas pelas enzimas MurA-F e MurG. 5-6: O peptidoglicano é um polímero de duas hexoses (hexágonos) – 

a N-acetilglucosamina (GlcNAc), e o ácido N-acetilmurâmico (MurNAc). As unidades de peptidoglicano são 

transferidas para um transportador lipídico (círculos laranja), que transporta as moléculas precursoras através da 

membrana celular, gerando os lípidos I e II. Os açúcares e fosfatos são adicionados por transglicosilação e 

pirofosforilação. 7: Forma-se uma ligação entre as cadeias peptídicas. Adaptado de Walsh, 2003b. (Walsh, 

2003b) 

 

1.3.2.2. Alteração da permeabilidade da membrana celular 

 

Certos antibióticos, especialmente os antibióticos polipeptídicos, provocam alterações 

na permeabilidade da membrana plasmática, sendo que estas alterações resultam na perda de 

metabolitos importantes da célula microbiana (Tortora et al., 2011).  
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As polimixinas alteram a permeabilidade da membrana celular e atuam, apenas, em 

bactérias Gram-negativas. Ligam-se, preferencialmente, aos fosfolípidos presentes na 

membrana externa e desorganizam a sua estrutura, de modo a provocar alterações na 

permeabilidade de onde resultam a saída de constituintes intracelulares, a lise por alteração 

osmótica e a consequente morte celular (Sousa, 2006). 

 

 

1.3.2.3. Inibição da replicação e reparação dos ácidos nucleicos 

 

A inibição da replicação do DNA e a inibição das enzimas de reparação do DNA é um 

processo eficiente para o controlo bacteriano. Os antibióticos que o fazem, conseguem 

eliminar, praticamente, todos os tipos de bactérias (Walsh, 2003a; Sousa, 2006).  

O grupo das quinolonas é um exemplo deste tipo de antibióticos, que incluem a 

ciprofloxacina e o ácido nalidíxico. Estes antibióticos penetram no citoplasma das bactérias 

através das porinas ou da camada fosfolipídica. Uma vez no interior da célula, estes atuam 

sobre a replicação dos ácidos nucleicos através de mecanismos complexos que intervêm no 

enrolamento do DNA. Crê-se que estes antibióticos impeçam a junção da cadeia dupla de 

DNA após o seu desenrolamento pelas topoisomerases. Os alvos destes antibióticos são, 

provavelmente, os locais de ligação das DNA topoisomerases II e IV. No entanto, há várias 

teorias que apontam para que estes antibióticos possam acelerar as clivagens das cadeias 

duplas de DNA e o retardar da reunião destas cadeias após o desenrolamento (Walsh, 2003a; 

Sousa, 2006). As quinolonas parecem, ainda, ter o poder de estabelecer ligações covalentes 

com os complexos topoisomerase-DNA, sendo a formação de novos locais de replicação ou 

reparação, comprometida. Prevê-se que isto aconteça quando a maquinaria de replicação ou 

reparação é recrutada para um local onde supostamente há um erro no desenrolamento do 

DNA e é “sequestrada” por este tipo de antibióticos. Não podendo reparar este erro, a célula é 

obrigada a desencadear mecanismos que a levam a entrar em apoptose (Walsh, 2003a).  

Outro exemplo deste tipo de antibióticos é a rifampicina (Figura 4). Este antibiótico é 

muito ativo frente a bactérias Gram-positivas e liga-se especificamente à RNA polimerase, 

inibindo a iniciação da síntese de RNA. No entanto, este antibiótico não inibe a síntese de 

RNA quando esta já se encontra iniciada (Sefton, 2002). 

Contudo, alguns antibióticos com este modo de ação têm uma utilidade extremamente 

limitada uma vez que interferem com o DNA e RNA de mamíferos (Tortora et al., 2011). 
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Figura 4. Locais de ação de grupos de antibióticos inibitórios da síntese e reparação dos ácidos nucleicos. Na 

replicação do DNA e do RNA: a rifampicina liga-se à RNA polimerase e evita a ligação da DNA polimerase, 

inibindo, assim, a transcrição; a ciprofloxacina e as novobiocinas ligam-se à DNA girase, impedindo o 

enrolamento do DNA. Adaptado de Walsh, 2003b.(Walsh, 2003b) 

 

 

1.3.2.4. Inibição da síntese proteica 

 

Os ribossomas são organelos celulares responsáveis pela tradução do RNA 

mensageiro (mRNA) em proteínas, pelo que os ribossomas procariotas têm duas subunidades, 

a 30S e a 50S (Figura 5). Existem antibióticos que se ligam a uma ou outra subunidade, 

interferindo com um dos quatro estados da síntese proteica: ligação do tRNA, iniciação, 

alongamento da cadeia polipeptídica, e terminação, exercendo antibiose das proteínas (Sefton, 

2002; Sousa, 2006). 

Um dos grupos que atua deste modo são os aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos 

são açúcares hidrofílicos com múltiplos grupos de aminoácidos protonados a pH fisiológico e 

que funcionam como policatiões. Deste grupo há que destacar a amicacina, a gentamicina, a 

canamicina, a estreptomicina e a tobramicina. Todos estes antibióticos entram no citoplasma 

bacteriano e têm como alvo as regiões aniónicas do rRNA 16S presente na subunidade 30S 

ribossomal, causando alterações na síntese proteica pela incorreta leitura do mRNA (Sousa, 

2006). Os aminoglicósidos não são muito eficazes frente a bactérias Gram-positivas, sendo, 

por vezes, combinados com antibióticos β-lactâmicos para uma ação mais eficaz. Este grupo 

de antibióticos têm uma ação bactericida e apresentam, tal como o cloranfenicol, alguns 

efeitos tóxicos (Sefton, 2002). 
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O cloranfenicol liga-se à subunidade 50S (Figura 5), procedendo ao bloqueio da 

atividade da peptidiltransferase, que vai afetar a junção dos novos aminoácidos à cadeia 

peptídica em formação. Este antibiótico tem uma ação bacteriostática, causa efeitos de 

toxicidade no fígado e nas células estaminais da medula óssea, tornando o seu uso limitado 

(Sefton, 2002).  

A estreptomicina é um antibiótico aminoglicosídeo que atua na subunidade 30S 

ribossomal (Figura 5), de forma a alterar a leitura dos codões e inibir a síntese de proteína, 

através de mecanismos que ainda não são compreendidos. Contudo, especula-se que a ligação 

do antibiótico à subunidade 30S interfira com a associação da subunidade 50S à cadeia de 

mRNA, resultando num complexo mRNA-ribossoma instável, que culmina numa mutação 

frameshift e na síntese de proteínas anómalas, resultando na morte celular (Willey et al., 

2008). 

A tetraciclina é um antibiótico bacteriostático de amplo espetro que se une e modifica 

o local de ligação do aminoacil-tRNA na subunidade 30S do ribossoma (Figura 5), não 

havendo local para a formação do complexo de iniciação (Walsh, 2003a). Este antibiótico 

penetra na bactéria por difusão passiva, tem uma baixa toxicidade e foi utilizado durante 

vários anos como promotor de crescimento em explorações pecuárias (Roberts, 1996).            
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Figura 5. Inibição proteica provocada por antibióticos e respetivos locais de atuação no ribossoma procariota. 

Cloranfenicol: Liga-se à porção 50S e inibe a formação da ligação dos péptidos; Estreptomicina: Altera a 

conformação da porção 30S, causando a leitura incorreta do mRNA; Tetraciclina: Interfere nas ligações do 

RNA transferência (tRNA) ao mRNA – complexo ribossómico. Adaptado de Tortora et al., 2011.(Tortora et al., 

2011)  

 

1.3.2.5. Inibição da síntese de metabolitos essenciais 

 

O ácido fólico é um cofator importante na síntese de vários metabolitos, como por 

exemplo, as bases azotadas purinas e pirimidinas que são essenciais em vários processos 

biológicos como a transcrição, síntese e reparação do DNA. Estas bases azotadas são fulcrais 

no metabolismo celular. As bactérias necessitam de ácido fólico, mas como não possuem um 

sistema de obtenção desta vitamina (B9) do ambiente que as rodeia têm, necessariamente, de 

a sintetizar (Sáenz et al., 2004). 

Um exemplo de um grupo que causa a inibição do ácido fólico são as sulfonamidas, 

onde se incluem o sulfametoxazol e o trimetoprim (Figura 6), antibióticos bacteriostáticos de 

amplo espectro, que competem com o ácido p-aminobenzóico para a enzima dihidropteroato, 

tendo maior afinidade para a enzima que o substrato natural. Assim, a cadeia metabólica é 

quebrada e não ocorre a formação do ácido dihidropteorato, mas sendo, na sua ausência, 
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possível a síntese do ácido fólico. O ácido fólico é atuante na síntese quer das purinas, quer 

das pirimidinas, e é essencial que seja sintetizado pelas bactérias, pois não existe no seu meio 

externo (Walsh, 2003a; Sousa, 2006).  

 

 

Figura 6. Metabolismo do ácido fólico e local de inibição dos antibióticos trimetoprim e sulfametoxazol. O 

folato é necessário para a síntese da timina, um componente essencial do DNA. Os antibióticos sulfametoxazol e 

trimetoprim bloqueiam etapas do metabolismo do folato e, portanto, bloqueam a síntese de timina. Adaptado de 

Walsh, 2003b.(Walsh, 2003b) 

 

 

1.4. Mecanismos de resistência bacteriana 

 

As bactérias desenvolveram vários mecanismos bioquímicos (Figuras 7 e 8) que lhes 

conferem resistência aos antibióticos. Os mecanismos são muito variados (Walsh, 2003a) e 

alguns dos mais comuns são (1) a alteração da permeabilidade da membrana celular; (2) a 

expulsão ativa do antibiótico, (3) a modificação ou proteção do alvo macromolecular e (4) a 

modificação ou inibição enzimática do antibiótico. 
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Figura 7. Principais mecanismos de resistência aos antibióticos em bactérias Gram-positivas. Os enterococos  

exibem um nível baixo de resistência intrínseca aos aminoglicosídeos, devido à baixa adesão destas moléculas. O 

elevado nível de resistência resulta da aquisição de enzimas modificadores de aminoglicosídeos, ou de mutações 

ribossomais que resultam em alterações na ligação. A resistência à ampicilina surge através da produção da 

proteína de ligação à penicilina 5 (PBP5), que tem uma baixa afinidade para os β-lactâmicos. A resistência à 

oxazolidinona é rara, mas a via mais comum envolve a mutação no RNA ribossomal 23S. A resistência aos 

glicopéptidos ocorre através da redução da afinidade da ligação da vancomicina, envolvendo alterações na via de 

síntese do peptidoglicano. A resistência às estreptograminas envolve várias vias: a modificação (pela 

virginiamicina acetiltransferase - Vat), a inactivação (pela de virginiamicina B lisase - Vgb) e o efluxo do 

antibiótico (por intermédio da proteína transportadora MsrC). A resistência à daptomicina envolve interações 

alteradas com a membrana celular e requer a LiaF, uma proteína membranar, e as enzimas envolvidas no 

metabolismo de fosfolípidos, a glicerofosforil-diéster-fosfodiesterase (GdpD) e a cardiolipina sintase (ClS). 

Adaptado de Arias and Murray, 2012.(Arias and Murray, 2012) 
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Figura 8. Principais mecanismos de resistência aos antibióticos em bactérias Gram-negativas. a) Barreira 

impermeável; b) Bombas de efluxo; c) Mutação de resistência; d) Inativação do antibiótico. Adaptado de Allen 

et al., 2010.(Allen et al., 2010) 

 

 

1.4.1. Alteração da permeabilidade da membrana celular 

 

A redução da permeabilidade da membrana celular, que ocorre por perda ou alteração 

dos canais de porina, é um mecanismo de resistência importante nas bactérias Gram-

negativas. A primeira linha de defesa contra os agentes antimicrobianos em E. coli passa por 

restringir a entrada de pequenas moléculas (Figura 8a) (Sefton, 2002; Chroma and Kolar, 

2010). Este mecanismo pode levar ao surgimento de multirresistências e origina, 

normalmente, mutações espontâneas selecionadas pela pressão seletiva exercida pelo uso de 

antibióticos. Contudo, estas alterações conferem apenas um grau moderado de resistência 

(Sefton, 2002; Walsh, 2003a). 

Existem três tipos de porinas principais, a OmpA, a OmpC e a OmpF. A diminuição 

da expressão das porinas do tipo OmpF parece estar relacionada com o aumento da resistência 

às quinolonas, aos β-lactâmicos, à tetraciclina e ao cloranfenicol (Sáenz, 2004). 
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1.4.2. Expulsão ativa do antibiótico 

 

A segunda maior via de resistência aos antibióticos é a sua expulsão por bombas de 

efluxo, mediado por proteínas transmembranares, para que as concentrações terapêuticas não 

sejam mantidas no citoplasma das células bacterianas. Este mecanismo de resistência é 

partilhado por bactérias Gram-negativas (Figura 8b) e Gram-positivas (Figura 7) (Walsh, 

2003a; Chroma and Kolar, 2010).  

Este mecanismo é utilizado em antibióticos β-lactâmicos, macrólidos, quinolonas e na 

maior parte das tetraciclinas, sendo que, neste último caso, as bombas de efluxo são bastante 

seletivas e as mais bem estudadas. Quando a tetraciclina entra na célula bacteriana é ligada a 

uma proteína recetora (TetR) que por sua vez é ativadora do gene tet(A), em E. coli. O 

complexo TetR-tet(A) ativa a superprodução da bomba de efluxo TetA que migra para a 

membrana citoplasmática e que em modo de antiporte exporta a tetraciclina para fora da 

célula (Walsh, 2003a). 

Algumas bactérias, para além de manterem uma baixa concentração de antibiótico 

dentro da célula por este mecanismo, também reduzem a permeabilidade da membrana celular 

pela alteração da quantidade de porinas presentes, dificultando a entrada do antibiótico 

(Walsh, 2003a). 

 

 

1.4.3. Modificação ou proteção do alvo macromolecular 

 

Este mecanismo resulta da combinação de dois processos: (1) o antibiótico entra na 

célula mas não consegue reconhecer o seu alvo macromolecular, devido a alterações na 

estrutura, camuflagem, movimento ou transporte do alvo para outro local; (2) 

simultaneamente a estes factos (Figura 8d), ocorre um desvio metabólico do antibiótico, 

fazendo com que este saia da célula (Walsh, 2003a; Chroma and Kolar, 2010). Esta 

modificação é originada por mutações no gene alvo, de modo a que a proteína resultante não 

esteja acessível ao antibiótico (Sousa, 2006).  

A modificação do alvo é o mecanismo mais importante na resistência cruzada aos 

macrólidos, lincosamidas e estreptograminas. Esta resistência, resulta da metilação de uma 

região conservada do rRNA 23S da subunidade 50S do ribossoma (Figura 7), diminuindo a 

afinidade destes antibióticos para com este alvo (Walsh, 2003a). 
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A resistência à rifampicina é um exemplo deste mecanismo de resistência, em que o 

gene rpoB se encontra mutado e é responsável pela codificação do sítio alvo para a 

rifampicina. Também a resistência às sulfamidas está dependente deste mecanismo de 

modificação do alvo molecular do antibiótico, por ação de determinadas enzimas. Mutações 

dos genes codificadores das enzimas dihidropteroato sintase (DHPS) e dihidrofolato redutase 

(DHFR) são responsáveis por este processo (Sefton, 2002).  

 

 

1.4.4. Modificação ou inibição enzimática do antibiótico 

 

Algumas bactérias produzem enzimas capazes de modificar e inativar o antibiótico de 

forma a inibir a sua atividade antimicrobiana (Figura 8c). Este mecanismo de resistência é 

bastante conhecido pela atividade das β-lactamases. Estas enzimas interagem com os 

antibióticos β-lactâmicos fazendo uma rutura na ligação amido no anel β-lactâmico, levando a 

inativação do mesmo. Nas bactérias Gram-negativas, a produção de β-lactamases é o principal 

mecanismo de resistência aos antibióticos β-lactâmicos (Poeta, 2006; Chroma and Kolar, 

2010). 

No caso do cloranfenicol, por exemplo, a resistência bacteriana é devida à produção de 

enzimas inativadoras, as cloranfenicol acetiltransferases, codificadas pelo gene catA, que 

acetilam a molécula do antibiótico impedindo a ligação deste aos ribossomas bacterianos 

(Sáenz, 2004). 

 

 

1.5. Genética aplicada à resistência aos antibióticos 

 

A caracterização, a nível genómico, de genes associados à resistência a antibióticos, 

desempenha um papel fundamental na compreensão e no controlo da propagação de bactérias 

multirresistentes (Kumar et al, 2011). A aplicação de abordagens, tais como PCR e 

metagenómica, para o estudo da resistência aos antibióticos no ambiente, permitiu descobrir a 

grande diversidade de genes de resistência a antibióticos presentes em bactérias (Allen et al., 

2010).  

Apesar da abundância de fenótipos de resistência observados em bactérias observadas, 

há um número limitado de mecanismos pelos quais essas características de resistência são 
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adquiridas (Harbottle et al., 2006). A resistência intrínseca ou natural indica uma resistência 

primitiva das bactérias aos antibióticos. Este tipo de resistência pode resultar da presença de 

uma barreira de permeabilidade, por modificação dos locais alvo dos antibióticos ou pela 

indução de genes reprimidos na presença de antibiótico (Spratt and Cromie, 1988). Contudo, 

na maioria dos casos, a resistência bacteriana aos antibióticos é adquirida, por mutação ou por 

recombinação genética. As mutações cromossómicas são alterações na sequência de DNA dos 

cromossomas bacterianos das quais podem resultar a síntese de proteínas alteradas, novas 

proteínas, ou ainda, alterações na quantidade de proteína produzida. Também podem ocorrer 

mutações espontâneas no DNA plasmídico. A resistência adquirida reflete uma modificação 

na composição genética de uma bactéria, resultando numa falta de eficiência por parte do 

antibiótico (Pierce, 2005; Sousa, 2006). 

A aquisição de genes de resistência envolve elementos genéticos que podem ser 

divididos em dois grupos: elementos que se conseguem mover entre células bacterianas 

(plasmídeos e transposões), e elementos que se movem de uma localização genética para 

outra, dentro da mesma célula (integrões). Alguns elementos genéticos podem conter vários 

genes de resistência a diferentes classes de antibióticos, de modo a conferir um fenótipo de 

multirresistência às bactérias que os possuem (Sáenz, 2004; Bennett, 2008). 

As alterações genéticas podem ocorrer por meio de mutações - podem causar 

resistência a um antibiótico ou a um grupo destes; rearranjos intramoleculares - deleções, 

inversões, duplicações, inserções e transposições na sequência do DNA; ou por inserções de 

DNA exógeno - por transformação, transdução, conjugação de plasmídeos ou via 

bacteriófagos (Sousa, 2006; Bennett, 2008). A resistência conferida por estes mecanismos é 

transmissível às gerações seguintes assim como a outras bactérias, mesmo entre as 

filogeneticamente distantes, por transferência horizontal de genes (Pierce, 2005).  

 

 

1.5.1. Plasmídeos 

 

Os plasmídeos são moléculas de DNA extracromossómico, de cadeia dupla circular, 

com capacidade autorreplicativa. Estes elementos genéticos podem estar presentes em duas ou 

mais cópias na célula e o seu tamanho pode variar entre 5 e 400 Kbp. Estas moléculas não são 

essenciais para o crescimento bacteriano, mas fornecem à célula uma vantagem adicional em 

determinadas condições ambientais. No entanto, os plasmídeos podem estar semi-inseridos 
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noutros elementos genéticos móveis, como integrões e transposões. Os plasmídeos de 

resistência podem ser encontrados numa grande diversidade de bactérias, uma vez que são 

facilmente transmitidos a bactérias da mesma espécie, ou não, através de processos como a 

conjugação e a transformação. Estes elementos genéticos móveis possuem, no seu interior, 

para além de genes de resistência (Figura 9), genes de replicação, de metabolismos, de 

fertilidade, de resistência a bacteriocinas e/ou genes de bacteriófagos (Pierce, 2005). Estes 

plasmídeos podem não estar presentes em muitas células bacterianas mas, no caso de surgir 

uma pressão seletiva, ocorre uma seleção das estirpes que os possuem. Um único plasmídeo 

pode conter vários genes codificadores de resistência e conferir um fenótipo multirresistente à 

estirpe onde se insere (Sáenz, 2004). 

 

 

Figura 9. Composição do plasmídeo R. O plasmídeo R transporta genes para resistência a canamicina (Km) e 

cloranfenicol (Cm). A região RTF no plasmídeo R contém genes que codificam as proteínas necessárias para a 

replicação e transferência do plasmídeo. O Tn4 está inserido no plasmídeo R e transporta genes que conferem 

resistência à estreptomicina (Sm) e à sulfonamida (Su). As setas nos genes indicam o sentido da transcrição. 

Adaptado de Willey et al., 2008. (Willey et al., 2008) 

 

 

1.5.2. Sequências de inserção e transposões 

 

As sequências de inserção (IS) e os transposões são sequências de DNA linear, 

presentes nos cromossomas ou plasmídeos, que possuem a capacidade de se translocar de uma 

molécula de DNA para outra. Estes elementos genéticos integram o genoma de muitas 
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bactérias e são capazes de se moverem dentro do genoma através de transposição 

(recombinação específica) não possuindo capacidade de replicação autónoma (Sáenz, 2004). 

As sequências de inserção (Figura 10) medem entre 700 e 1500 bp e são flanqueados 

por sequências nucleotídicas repetitivas invertidas (IR) e por sequências curtas de repetições 

diretas. A transposase é uma enzima responsável pela transposição que é codificada por um 

gene que se localiza na IS reconhece as IRs e repetições idênticas noutros locais do 

cromossoma, excisa e insere estes fragmentos de DNA, da localização original para um novo 

local, promovendo a transferência de genes de resistência aos antibióticos. Os elementos de 

inserção podem ser introduzidos em genes, interrompendo a sua sequência codificante e 

inativam a expressão desse gene (Sáenz, 2004; Sousa, 2006).  

 

   

Figura 10. Estrutura de uma sequência de inserção (IS). A IS1 tem 768 pares de bases (bp) de comprimento, 

contém o gene da transposase com sequências nucleotídicas repetitivas invertidas (IR) de 23 bp em cada 

extremidade do gene, e é flanqueada por repetições diretas de 9 bp. Adaptado de Pierce, 2005. (Pierce, 2005) 

 

 

Os transposões (Figura 11) têm maior tamanho, de 2 a 50 Kbp, possuem extremos 

repetidos inversamente e no centro contêm, no mínimo, dois genes, o da transposase e um 

marcador ou, um gene codificador de resistência a um antibiótico. Os transposões compostos 

contêm vários genes, nomeadamente de resistência aos antibióticos, flanqueados por dois 

elementos IS. A presença de vários transposões num mesmo plasmídeo é frequente, sendo 

possível que numa só transferência entre células bacterianas possa haver a troca de vários 

genes de resistência (Madigan et al., 2000; Sáenz, 2004; Sousa, 2006). 
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Gene da Transposase 
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Figura 11. Estrutura de um transposão. O transposão Tn10 tem 9300 pares de bases de comprimento, contém 

o gene de resistência à tetraciclina (tetR), duas sequências de inserção em cada extremo (IS10L e IS10R) e é 

flanqueado por repetições diretas. Adaptado de Pierce, 2005. (Pierce, 2005) 

 

 

1.5.3. Integrões e cassetes génicas 

 

Os integrões são uma família de elementos genéticos potencialmente móveis, capazes 

de integrar e expressar genes de resistência aos antibióticos, que têm sido detetados 

principalmente em bactérias Gram-negativas (Sousa, 2006).  

Os integrões assemelham-se aos transposões, excetuando que não possuem sequências 

terminais repetitivas, nem codificam as proteínas necessárias para a sua transposição. Estes 

elementos genéticos são constituídos por três unidades básicas, (1) o gene intI, que codifica a 

enzima integrase; (2) um local de recombinação específico attI; e (3) dois promotores, o P1, 

necessário à expressão do intI e o Pant para a expressão das cassetes génicas a inserir, 

localizado entre os extremos conservados 5’CS e 3’CS (Sáenz, 2004; Sousa, 2006). 

As cassetes génicas podem variar a nível de tamanho e função. Podem aparecer sob a 

forma de moléculas circulares de DNA ou, nos integrões (Figura 12), como sequências 

lineares. Os genes cassete possuem, geralmente, apenas um gene sendo na sua maioria de 

resistência a antibióticos que se encontra na extremidade 3’ do integrão, junto a uma 

sequência de recombinação específica (attC). A enzima integrase reconhece a sequência attC 

e, através do local recetor attI, permite quer a integração das cassetes de resistência, quer a 

sua excisão. Este é, então, classificado como um sistema de captura de genes (Sáenz et al., 

2004; Sousa, 2006). 

Através da sequência nucleotídica do gene intI foi possível diferenciar classes 

diferentes de integrões, sendo que apenas as classes 1, 2, 3 e 9 possuem genes cassetes 

codificadores de resistência aos antibióticos, das quais as mais comuns em bactérias 

resistentes são as classes 1 e 2 (Sáenz, 2004; Sáenz et al., 2004). 
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 Foram identificados mais de 60 genes de resistência associados a cassetes génicas, 

como os que conferem resistência ao trimetoprim (dfr), ao cloranfenicol (cmlA), à 

estreptomicina (aadA), entre outros (Sáenz, 2004). Consequentemente, este processo torna as 

bactérias em organismos versáteis e eficazes, capazes de se adaptar rapidamente à pressão 

seletiva por parte dos antibióticos (Sousa, 2006). 

 

 

 

Figura 12. Mecanismo de resistência aos antibióticos por aquisição de cassete génica por um integrão. A 

integrase é responsável pela inclusão das cassetes génicas de resistência. Para tal, catalisa a recombinação 

específica do local entre os locais att na cassete génica e no plasmídeo. Legenda: attC, local de recombinação na 

cassete; AttI, local de recombinação no integrão; intI1, integrase 1; Pant, promotor para expressão dos genes da 

cassete; qac, resistência ao composto quaternário de amónio; sul1, gene de resistência à sulfonamida. Adaptado 

de Davies, 2007. (Davies, 2007) 

 

 

1.6. Alternativas viáveis ao uso de antibióticos 

 

1.6.1. Probióticos e prebióticos 

  

Os probióticos são microrganismos benéficos da flora intestinal, que ajudam na 

digestão de alimentos, na produção de algumas vitaminas e controlam, por competição, o 

crescimento de microrganismos patogénicos. Estes são, geralmente, consumidos como parte 

de alimentos fermentados ou em suplementos dietéticos. As bactérias ácido-lácticas e as 

Segmento 3’ conservado 

Cassete génica com 

gene de resistência 

(gene R) 

intl1 

Integrase 

sul1 

sul1 intl1 

attC 

Pant 

attl 

attl 

Pant 

gene R attC qacEΔ 

qacEΔ 

Int 



Introdução 

31 
 

bifidobactérias são algumas das bactérias mais usadas como probióticos, mas as leveduras 

Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces boulardii podem, também, ser utilizadas como 

probióticos. De entre outras funções vantajosas que resultam do consumo dos probióticos, é 

de salientar o combate a inflamações e infeções, o aumento da resistência à colonização do 

trato gastrintestinal por vírus e bactérias e a produção de antibióticos naturais que, ao serem 

absorvidos pela corrente sanguínea, combatem infeções existentes em todo o corpo (Hume, 

2011). 

O termo prebiótico é, talvez, um conceito científico mais recente do que o probiótico e 

refere-se, geralmente, a ingredientes alimentares não digeríveis com efeitos seletivos sobre a 

microbiota intestinal, de forma a favorecer a prevalência das bactérias intestinais residentes. A 

maioria dos prebióticos são oligo ou monossacáridos, nomeadamente glucose, frutose, 

galactose e manose (Hume, 2011). 

 Assim, quer os probióticos, quer os prebióticos podem atuar como alternativas 

preventivas ao uso de antibióticos (Hume, 2011). 

 

 

1.6.2. Bacteriocinas 

 

A resistência a antibióticos tem vindo a aumentar e não se prevê a descoberta de novos 

antibióticos nos próximos anos. Para salvaguardar os antibióticos que são ainda eficazes e 

assim como os poucos antibióticos que serão introduzidas no futuro, deve-se consciencializar 

as comunidades prescritora e consumidora para este problema, com caráter de urgência 

(Carlet et al., 2012). Assim sendo, são necessárias novas soluções para o crescente número de 

infeções causadas por bactérias resistentes a antibióticos.  

As bacteriocinas são péptidos antimicrobianos produzidos por certas bactérias, que são 

seriamente estudadas como alternativas aos antibióticos tradicionais. Estas moléculas são 

estáveis, apresentam um potencial significativo de combate a bactérias, incluindo as estirpes 

resistentes a antibióticos e podem ter espetros de atividade estreitos ou amplos. Estes péptidos 

podem mesmo ser produzidos in situ, no intestino, por bactérias probióticas para assim 

combaterem as infeções intestinais. As bacteriocinas constituem um grupo heterogéneo e são 

classificadas em péptidos que se submetem a significativas modificações pós-traducionais 

(classe I) e em péptidos não modificados (classe II). Têm dois mecanismos de ação: por 
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inibição da expressão génica e produção de proteínas, ou por mecanismos de alteração do 

envelope celular (Figura 13) (Cotter et al., 2013).  

Embora a aplicação de bacteriocinas específicas possa ser reduzida pelo desenvolvimento 

de resistências, uma compreensão dos mecanismos pelos quais essa resistência poderia surgir 

vai permitir desenvolver estratégias para minimizar este potencial problema. Em última 

análise, a futura aplicação clínica de bacteriocinas, como uma estratégia para prevenir ou 

reduzir a resistência aos antibióticos, dependerá da compreensão plena dos seus mecanismos 

de ação (Cotter et al., 2013). 

  

 

 

Figura 13. Mecanismos de ação das bacteriocinas. a) Em bactérias Gram-positivas, algumas bacteriocinas, da 

classe I e da classe II têm como alvo o envelope celular. b) Em bactérias Gram-negativas, as bacteriocinas 

precisam de ser transportadas através da membrana externa e, em muitos casos também das membranas internas, 

antes de entrarem em funcionamento. Estas interferem com o DNA, o RNA e proteínas de metabolismo. 

Adaptado de Cotter et al., 2013. (Cotter et al., 2013)  
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Capítulo 2 - Objetivos 

 

A resistência aos antibióticos é um problema de saúde pública, uma vez que a 

transferência da resistência aos antibióticos entre animais e humanos pode ocorrer quer 

diretamente, através da disseminação de estirpes resistentes, quer indiretamente, pela 

transferência horizontal de genes. Assim sendo, torna-se fundamental o estudo dos 

mecanismos que levam ao seu desenvolvimento, transmissão e disseminação.  

As bactérias comensais do trato gastrintestinal de animais e humanos Enterococcus 

spp. e Escherichia coli são regularmente submetidas ao efeito do uso de antibióticos, pelo 

que, as bactérias com mecanismos de resistência aos mesmos podem ser selecionadas. Por 

este motivo, estas bactérias são consideradas como um indicador da resistência. Os 

equinodermes são animais costeiros com grande relevo na cadeia alimentar do ecossistema 

marinho, o que torna importante o estudo do seu papel como reservatórios de estirpes 

resistentes a antibióticos.  

Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho consistiu em avaliar o papel dos 

equinodermes do arquipélago dos Açores (Arbacia lixula, Holothuria mammata, Holothuria 

sanctori, Sphaerechinus granularis, Paracentrotus lividus), como reservatórios de 

Enterococcus spp. e Escherichia coli resistentes a antibióticos. 

 

Em termos dos objetivos específicos deste trabalho, pretendeu-se: 

1. Estudar a colonização por estirpes de Enterococcus spp. e Escherichia coli, isoladas de 

amostras fecais de equinodermes, a partir de placas suplementadas e não suplementadas 

com antibiótico. 

 

2. Estudar geneticamente, através da técnica de PCR com primers específicos, as espécies de 

Enterococcus spp.. 

 

3. Caracterizar geneticamente, através da técnica de PCR com primers específicos, os grupos 

filogenéticos de E. coli. 

 

4. Discriminar os fenótipos de resistência a 11 antibióticos em isolados de Enterococcus spp. 

(ampicilina, ciprofloxacina, cloranfenicol, eritromicina, quinupristina-dalfopristina, 
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tetraciclina, teicoplanina, vancomicina, estreptomicina, gentamicina e canamicina) e 

caracterizar geneticamente os seus mecanismos de resistência. 

 

5. Discriminar os fenótipos de resistência a 16 antibióticos em isolados de E. coli 

(ampicilina, amoxicilina + ácido clavulânico, cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima, 

aztreonamo, imipenemo, gentamicina, amicacina, tobramicina, estreptomicina, ácido 

nalidíxico, ciprofloxacina, trimetoprim-sulfametoxazol, tetraciclina e cloranfenicol) e 

caracterizar geneticamente, através da técnica de PCR com primers específicos, os seus 

mecanismos de resistência. 

 

6. Relacionar a resistência a diferentes antibióticos dos isolados de equinodermes com a 

problemática da ameaça à saúde pública e ambiental. 
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Capítulo 3 - Material e Métodos 

 

3.1. Amostras fecais 

 

Recolheram-se 250 amostras fecais pertencentes a cinco espécies de equinodermes 

(Arbacia lixula, Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis, Holothuria mammata, 

Holothuria sanctori) (Tabela 2). As amostras foram recolhidas entre os meses de Março e 

Novembro de 2011 em três ilhas do arquipélago dos Açores [latitude: 36º55’-39º43’N; 

longitude: 24º46’-31º16’W]: São Miguel, São Jorge e Flores, ao abrigo do projeto “Studies on 

shallow-water echinoderms”, desenvolvido pelo Centro de Investigação em Biodiversidade e 

Recursos Genéticos (CIBIO), Universidade dos Açores. Os equinodermes foram recolhidos 

aleatoriamente, por mergulho, na área costeira das três ilhas. Cada indivíduo foi alojado numa 

caixa de plástico inerte, cheia de água do mar. As amostras fecais (uma amostra por animal) 

foram recolhidas imediatamente após a defecação natural, com recurso a luvas e zaragatoas, e 

transportadas para o laboratório em meio Cary-Blair até serem processadas. Posteriormente, 

cada animal foi devolvido ao seu local de recolha.  

 

Tabela 2. Número de amostras fecais de equinodermes recolhidas no Arquipélago dos Açores. 

Classe Espécie Nome comum 
Total de 

amostras 

Ilhas dos Açores 

São 

Miguel 
São Jorge Flores 

Echinoidea 

Arbacia lixula 
Ouriço-do-mar 

preto 
64 51 13 - 

Paracentrotus lividus Ouriço-do-mar 22 15 7 - 

Sphaerechinus granularis  
Ouriço-do-mar 

roxo 
18 18 - - 

       

Holothuroidea 
Holothuria mammata 

Pepinos-do-mar 
35 35 - - 

Holothuria sanctori  111 88 15 8 

  Total 250 207 35 8 
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3.2. Processamento das amostras 

 

 Recolheu-se a maior quantidade possível de material fecal de cada animal que se 

conservou em meio de transporte Cary-Blair, até chegar ao laboratório. Cerca de 2 a 3 gramas 

de cada amostra foram transferidas para tubos de 1,5 mL com 1 mL de meio Brain-Heart 

infusion (BHI) líquido e incubadas durante 24 horas, de forma a promover o crescimento de 

Enterococcus spp. e Escherichia coli. O restante de cada amostra fecal foi guardado a -20ºC. 

Posteriormente, as amostras foram semeadas, com auxílio de uma zaragatoa, em placas de 

meio agar seletivo para Enterococcus spp. (Slanetz-Bartley) e Escherichia coli (Levine), com 

e sem antibiótico, correspondendo, desta forma, a quatro placas de meio por amostra fecal. As 

placas foram incubadas na estufa a 37ºC durante 24 horas. O isolamento das colónias de 

Enterococcus spp. e de E. coli, a partir das amostras fecais, foi realizado em simultâneo.  

Os meios de cultura utilizados no processamento das amostras fecais e as respetivas 

composições encontram-se descritos no Anexo A – Meios de cultura. 

 

 

3.2.1. Isolamento de Enterococcus spp. 

 

As amostras fecais foram semeadas, através de zaragatoas esterilizadas, em placas de 

meio seletivo Slanetz-Bartley (SB) suplementadas com vancomicina (4 μg/mL) e placas de 

meio não suplementadas com antibiótico. Incubaram-se as placas na estufa entre 24 horas e 

48 horas, a 37ºC. Após sucessivas repicagens, até ao completo isolamento, de cada uma das 

placas de SB escolheu-se, aleatoriamente, uma colónia, presumivelmente de enterococos 

(colónias cor de rosa, mais escuras na zona central e mais claras no rebordo), a qual foi 

repicada para o meio de BHI agar para potenciar o crescimento exponencial das bactérias.  

Após 24 horas, as bactérias foram identificadas por métodos microbiológicos e 

bioquímicos. Para tal, cada isolado foi submetido à coloração pelo método de Gram, à prova 

da catalase e repicado para o meio de canamicina-esculina-azida agar durante 24 horas, a 

37ºC. As bactérias com morfologia de cocos em cadeias curtas, Gram-positivas, catálase 

negativas e que apresentaram cor negra no meio de canamicina-esculina-azida agar (devido à 

hidrólise da esculina) foram identificadas como sendo Enterococcus spp (ver Anexo B – 

Meios e provas de identificação cultural de Enterococcus spp.). Por fim, os isolados foram 

guardados em tubos com meio de leite desnatado e congelados a -20ºC.  
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Posteriormente, utilizando a técnica de PCR com recurso a primers específicos, foram 

estudadas as espécies de Enterococcus spp.. 

 

 

3.2.2. Isolamento de Escherichia coli  

 

As amostras fecais foram semeadas, através de zaragatoas esterilizadas, em placas de 

meio seletivo Levine suplementadas com cefotaxima (2 μg/mL) e placas não suplementadas 

com antibiótico. Incubaram-se as placas na estufa entre 24 horas e 48 horas, a 37ºC. Após 

sucessivas repicagens, até ao completo isolamento, de cada uma das placas de Levine, 

escolheu-se, aleatoriamente, uma colónia, presumivelmente de E. coli (colónia com forma 

arredondada, tom esverdeado metálico, apresentado um ponto preto central), a qual foi 

repicada para o meio de BHI agar para potenciar o crescimento exponencial da bactéria. Após 

24 horas, as bactérias foram identificadas por métodos microbiológicos e bioquímicos de 

forma a distinguir com exatidão as colónias que correspondiam a E. coli daquelas que se 

assemelhavam fenotipicamente com esta espécie. Para tal, cada isolado foi submetido a 

coloração pelo método de Gram e aos testes IMViC (indol, vermelho de metilo, “Voges-

Proskauer” e citrato), TSI e ureia (ver Anexo C – Meios e provas de identificação cultural de 

Escherichia coli). As bactérias com morfologia de bacilos, Gram-negativas, com resultados 

positivos na prova do indol e vermelho de metilo, negativos para “Voges-Proskauer”, teste do 

citrato e para o teste da ureia e que fermentam a glicose, a lactose e a sacarose com produção 

de gás, no teste do TSI, foram identificadas como sendo E. coli. Por fim, os isolados de E. coli 

foram guardados em meio de leite desnatado e de seguida congelados a -20ºC. 

Posteriormente, usando a técnica de PCR, analisaram-se os grupos filogenéticos dos 

isolados de E. coli. 

 

 

3.3. Estudo da suscetibilidade aos antibióticos 

 

3.3.1. Antibióticos utilizados neste estudo 

 

 Foi determinada a sensibilidade aos seguintes antibióticos: 
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Enterococcus spp.: ampicilina (10 µg), ciprofloxacina (5 µg), cloranfenicol (30 µg), 

eritromicina (15 µg), quinupristina-dalfopristina (QD) (15 µg), tetraciclina (30 µg), 

teicoplanina (30 µg), vancomicina (30 µg), e aminoglicosídeos de elevada carga: 

estreptomicina (300 µg), gentamicina (120 µg) e canamicina (120 µg). 

 

E. coli: ampicilina (10 µg), amoxicilina + ácido clavulânico (20+10 µg), cefoxitina (30 µg), 

cefotaxima (30 µg), ceftazidima (30 µg), aztreonamo (30 µg), imipenemo (10 µg), 

gentamicina (10 µg), amicacina (30 µg), tobramicina (10 µg), estreptomicina (10 µg), ácido 

nalidíxico (30 µg), ciprofloxacina (5 µg), trimetoprim-sulfametoxazol (1,25+23,75 µg), 

tetraciclina (30 µg) e cloranfenicol (30 µg). 

 

Todos os antibióticos usados respeitaram as concentrações recomendadas pelo CLSI 

(CLSI, 2012), com exceção dos antibióticos aminoglicosídeos de elevada carga utilizados em 

enterococos, que foram preparados no laboratório a partir de discos estéreis.  

 

 

3.3.2. Determinação da sensibilidade aos antibióticos 

 

Foi utilizado o método da difusão em agar pela técnica de Kirby-Bauer, interpretado 

segundo as normas do CLSI (CLSI, 2012), de forma a determinar se os isolados eram 

sensíveis, de sensibilidade intermédia ou resistentes aos diferentes antibióticos utilizados. Este 

tipo de estudo permite a avaliação da suscetibilidade das bactérias em relação aos antibióticos 

de forma qualitativa. Este ensaio consiste em aplicar discos impregnados com diferentes 

antibióticos em diferentes quantidades em placas de meio Muller-Hinton (MH), previamente 

semeadas com o microrganismo a testar. Após o contacto com a superfície de agar 

humedecida, ocorre a absorção de água e a difusão do antibiótico para o meio. Após o 

crescimento das bactérias durante 24 horas a 37ºC, verifica-se a formação de um halo de 

inibição à volta dos discos. O diâmetro do halo de inibição será inversamente proporcional à 

resistência do isolado em relação àquele antibiótico. Os diâmetros dos halos de inibição de 

cada antibiótico estão dispostos nas Tabelas 3 e 4, para Enterococcus spp. e E. coli, 

respetivamente. 
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Preparação do inóculo: semeou-se uma colónia, proveniente de uma placa com o isolado 

puro, numa placa de meio BHI devidamente identificada e incubou-se a 37ºC, durante 24 

horas na estufa. Desta placa, repicaram-se 1 a 2 colónias para 3 mL de solução salina 

esterilizada (NaCl a 0,9%) até se obter uma turvação equivalente a 0,5 da escala de 

McFarland (de 0,5 a 10). 

 

Inoculação da placa: com o auxílio de uma zaragatoa esterilizada, semeou-se a superfície de 

uma placa devidamente identificada de MH na sua totalidade, de forma homogénea. De 

seguida, colocaram-se, os discos de antibiótico com recurso a uma pinça. Incubaram-se as 

placas a 37ºC durante 24 horas e mediram-se, posteriormente, os diâmetros dos halos de 

inibição. Seguidamente, avaliaram-se os halos de inibição segundo os valores estipulados nas 

Tabelas 3 e 4, para Enterococcus spp. e E. coli, respetivamente.  

 

 

Tabela 3. Antibióticos usados em Enterococcus spp. e respetivo valor dos halos de inibição. Adaptado de CLSI, 

2012. (CLSI, 2012) 

Antibiótico 
Diâmetro do halo (mm) 

Resistente Intermédio Sensível 

Cloranfenicol ≤12 13-17 ≥18 

Tetraciclina ≤14 15-18 ≥19 

Teicoplanina ≤10 11-13 ≥14 

Quinupristina-dalfopristina ≤15 16-18 ≥19 

Vancomicina ≤14 15-16 ≥17 

Ciprofloxacina ≤15 16-20 ≥21 

Ampicilina ≤16 - ≥17 

Eritromicina ≤13 14-22 ≥23 

Estreptomicina 

≤6 7-9 ≥10 Gentamicina 

Canamicina 
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Tabela 4. Antibióticos usados em E. coli e respetivo valor dos halos de inibição. Adaptado de CLSI, 2012.  

Antibiótico 
Halos de inibição (mm) 

Resistente Intermédio Sensível 

Cloranfenicol ≤12 13-17 ≥18 

Tetraciclina ≤14 15-18 ≥19 

Ácido naladíxico ≤13 14-18 ≥19 

Ciprofloxacina ≤15 16-20 ≥21 

Ampicilina ≤13 14-16 ≥17 

Tobramicina ≤12 13-14 ≥15 

Amicacina ≤14 15-16 ≥17 

Gentamicina ≤12 13-14 ≥15 

Estreptomicina ≤11 12-14 ≥15 

Amoxicilina + ácido clavulânico ≤13 14-17 ≥18 

Ceftazidima ≤14 15-17 ≥18 

Cefotaxima ≤14 15-22 ≥23 

Cefoxitina ≤14 15-17 ≥18 

Aztreonamo ≤15 16-21 ≥22 

Imipenemo ≤13 14-15 ≥16 

Trimetroprim-sulfametoxazol ≤10 11-15 ≥16 

 

 

3.5. Métodos de caracterização genotípica 

 

3.5.1. Extração de DNA 

 

 Para realizar a extração de DNA foram utilizados dois protocolos diferentes para 

Enterococcus spp. e E. coli. 

 

Enterococcus spp.: Método InstaGene
®
 Purification Matrix  

A extração foi realizada segundo o protocolo InstaGene
®
 Purification Matrix (Bio-

Rad). Para tal, suspenderam-se 2-3 colónias de uma cultura pura em 1 mL de água destilada 

esterilizada, colocada num tubo eppendorf devidamente identificado, centrifugando de 

seguida 1 minuto a 12.000 rpm. Descartou-se o sobrenadante e adicionou-se 200 μL de resina 
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de extração ao pellet. Ressuspendeu-se o pellet com o auxílio de uma micropipeta e colocou-

se o tubo eppendorf num banho-maria a 56ºC durante 20 minutos. Após agitação no vortex 

colocou-se num banho a 100ºC durante 8 minutos. Agitou-se novamente no vortex e 

centrifugou-se a 12.000 rpm durante 3 minutos.  

 

E. coli: Método fervido 

A extração de DNA de E. coli realizou-se de acordo com o “método fervido”, um 

protocolo de extração mais simples e rápido. Suspenderam-se 2-3 colónias de uma cultura 

pura, num tubo eppendorf devidamente identificado, com 0,5 mL de água destilada 

esterilizada. Colocou-se num banho a 100ºC durante 8 minutos, após o qual se agitou 

vigorosamente no vortex. Centrifugou-se a 12.000 rpm durante 2 minutos.  

 

 

3.5.2. Análise da concentração e pureza do DNA 

 

 Imediatamente após a extração, a concentração e pureza do DNA extraído foi medida 

utilizando o espetrofotómetro ND-100 Spectrophotometer, NanoDrop®. Para tal, colocou-se 

2 µL de uma amostra de DNA extraído no poço e o aparelho realizou uma leitura da 

absorvância a 260 e a 280 nm. Esta leitura a traduz-se na concentração de ácidos nucleicos, 

considerando que uma unidade de densidade ótica equivale a 50 μg/mL de DNA de cadeia 

dupla. A concentração ideal para a realização da PCR está entre 200 e 600 μg/mL. Assim 

sendo, se as concentrações ultrapassarem estes valores deve proceder-se à realização de 

diluições com água autoclavada.  

Por outro lado, a pureza do DNA é dada pelo quociente entre as absorvâncias obtidas a 

260 e 280 nm. Uma preparação pura de DNA apresenta um quociente de pureza entre 1,8 e 2, 

sendo menor em caso de contaminação com moléculas proteicas.  

 Finalmente, guardou-se o DNA extraído a 4ºC. 

 

 

3.5.3. “Polymerase chain reaction” (PCR) 

 

 A reação em cadeia por ação da polimerase (PCR) é um sistema que permite, através 

da ação da DNA polimerase, a amplificação de uma sequência específica de DNA delimitada 



Material e Métodos 

 

42 
 

por um conjunto de primers. Esta reação divide-se em três passos fundamentais: a 

desnaturação, o annealing e a extenção dos primers, e realizou-se com o termociclador T300 

Thermocycler, Biometra®. 

 

 

3.5.3.1. Preparação dos tubos de PCR 

 

 São necessários vários reagentes para a ocorrência desta reação; estes são adicionados 

numa faixa de tubos (strips) com tamanho adequado para o termociclador. As strips 

adequadas ao termociclador utilizado neste estudo eram compostas por oito tubos, que 

receberam a mistura de reação e DNA de uma amostra diferente cada um. Cada tubo de 

reação tem o volume final de 25 µL e a sua composição está apresentada na Tabela 5. 

Em todos os conjuntos de reações foram incluídos dois controlos: um positivo e um 

negativo. O controlo positivo continha DNA de uma estirpe já confirmada para a presença do 

gene de interesse, por sequenciação. Estes controlos pertencem à coleção de estirpes da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. No controlo negativo, ou sem DNA, a 

quantidade do mesmo é substituída por 10 μL de água miliQ esterilizada (Sigma). 

 

 

Tabela 5. Volumes e concentrações dos reagentes usados na reação de PCR. 

Componentes 
Concentração 

 inicial 

Volume  

(por tubo) 

Água miliQ esterilizada (Sigma) - 15,475 μL 

Tampão de reacção (BIORON®) 10x 2,5 μL 

MgCl2 (BIORON®) 100 mM 0,375 μL 

dNTPs (Invitrogen®) 10 mM 0,5 μL 

Primer forward (Invitrogen®) 25 μM 0,5 μL 

Primer reverse (Invitrogen®) 25 μM 0,5 μL 

DFS-Taq DNA polimerase (BIORON®) 5 U/μL 0,15 μL 

DNA - 5 μL 

TOTAL - 25 μL 
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3.5.4. Primers e condições de PCR utilizados 

 

As sequências dos primers, condições da reação de PCR, o tamanho do fragmento de 

DNA amplificado e a referência bibliográfica encontram-se descritos nas tabelas seguintes, 

ordenadas para Enterococcus spp. e para E. coli (Tabelas 6 a 9). 
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Enterococcus spp. 

 

Tabela 6. Sequência nucleotídica dos primers de PCR para identificação das espécies de Enterococcus spp. 

Gene ou região alvo Sequência dos primers (5'→3') Condições de amplificação Banda obtida (bp) Referência 

 

ddl E. faecalis 

 

ATCAAGTACAGTTAGTCT 94 ºC 2’ 1 ciclo 

941 (Dutka-Malen et al., 1995) 

ACGATTCAAAGCTAACTG 94 ºC 1’ 

 54 ºC 1’ 30 ciclos 

 72 ºC 1’ 

  72 ºC 10’ 1 ciclo 

 

ddl E. faecium 

 

TAGAGACATTGAATATGCC 94 ºC 2’ 1 ciclo 

550 (Dutka-Malen et al., 1995) 

TCGAATGTGCTACAATC 94 ºC 1’ 

 54 ºC 1’ 30 ciclos 

 72 ºC 1’ 

  72 ºC 10’ 1 ciclo 

 

E. gallinarum (vanC1) 

 

GGTATCAAGGAAACCTC 94 ºC 3’ 1 ciclo 

822 (Dutka-Malen et al., 1995) 

CTTCCGCCATCATAGCT 94 ºC 30’’ 

 58 ºC 2’ 40 ciclos 

 72 ºC 2’ 

  72 ºC 6’ 1 ciclo 

 

E. casseliflavus (vanC2, vanC3) 

 

CTCCTACGATTCTCTTG 94 ºC 3’ 1 ciclo 

439 (Dutka-Malen et al., 1995) 

CGAGCAAGACCTTTAAG 94 ºC 1’ 

 58 ºC 1’ 30 ciclos 

 72 ºC 1’ 

  72 ºC 10’ 1 ciclo 
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Gene ou região alvo Sequência dos primers (5'→3') Condições de amplificação Banda obtida (bp) Referência 

 

E. hirae (murG) 

 

GGCATATTTATCCAGCACTAG 

 

94 ºC 2’ 1 ciclo 

 

 

 

521 

 

(Arias et al., 2006) 

CTCTGGATCAAGTCCATAAGTGG 94 ºC 1’ 

 

60 ºC 15’’ 30 ciclos 

 

72 ºC 1’ 30’’ 

  72 ºC 7’ 1 ciclo 

 

E. durans (mur2) 

 

CGTCAGTACCCTTCTTTTGCAGAGTC 94 ºC 2’ 1 ciclo 

521 (Arias et al., 2006) 
GCATTATTACCAGTGTTAGTGGTTG 94 ºC 1’ 

 

60 ºC 15’’ 30 ciclos 

 

72 ºC 1’ 30’’ 

  72 ºC 7’ 1 ciclo 

 

 

Tabela 7. Sequência nucleotídica dos primers de PCR para genes codificadores de resistência a antibióticos em Enterococcus spp. 

Gene ou região alvo Sequência dos primers (5'→3') Condições de amplificação Banda obtida (bp) Referência 

 

erm(A) 

 

TCTAAAAAGCATGTAAAAGAA 93 ºC 3’ 1 ciclo 

645 (Sutcliffe et al., 1996) 
CTTCGATAGTTTATTAATATTAGT 93 ºC 1’ 

 

52 ºC 1’ 35 ciclos 

 

72 ºC 1’ 

  72 ºC 5’ 1 ciclo 

 

erm(B) 

 

GAAAAGGRACTCAACCAAATA 93 ºC 3’ 1 ciclo 

639 (Sutcliffe et al., 1996) 
AGTAACGGTACTTAAATTGTTTAC 93 ºC 1’ 

 

52 ºC 1’ 35 ciclos 

 

72 ºC 1’ 

  72 ºC 5’ 1 ciclo 
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Gene ou região alvo Sequência dos primers (5'→3') Condições de amplificação Banda obtida (bp) Referência 

 

erm(C) 

 

TCAAAACATAATATAGATAAA 

 

93 ºC 3’ 1 ciclo 

 

 

 

642 

 

 

 

(Sutcliffe et al., 1996) 
GCTAATATTGTTTAAATCGTCAAT 93 ºC 1’ 

 

52 ºC 1’ 35 ciclos 

 

72 ºC 1’ 

  72 ºC 5’ 1 ciclo 

 

tet(M) 

 

GTTAAATAGTGTTCTTGGAG 

 

94 ºC 1’ 1 ciclo 

 

576 

 

(Aarestrup et al., 2000) 

CTAAGATATGGCTCTAACAA 94 ºC 1’ 

 

55 ºC 2’ 30 ciclos 

 

72 ºC 2’ 

  72 ºC 10’ 1 ciclo 

 

tet(L) 

 

CATTTGGTCTTATTGGATCG 94 ºC 1’ 1 ciclo 

456 (Aarestrup et al., 2000) 
ATTACACTTCCGATTTCGG 94 ºC 1’ 

 

50 ºC 1’ 30 ciclos 

 

72 ºC 1’ 

  72 ºC 10’ 1 ciclo 

 

aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Ia 

 

CCAAGAGCAATAAGGGCATA 94ºC 3’ 

220 (del Campo et al., 2000) 
CACTATCATACCACTACCG 94ºC 30’’ 

 

60ºC 45’’ 30 ciclos 

 

72ºC 2’ 

  72ºC 6’ 

 

ant(6)-Ia 

 

ACTGGCTTAATCAATTTGGG 95 ºC 10’ 

577 (del Campo et al., 2000) 
GCCTTTCCGCCACCTCACCG 94 ºC 30’’ 

 

58 ºC 30’’ 35 ciclos 

 

72 ºC 30’’ 

  72 ºC 10’ 
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Gene ou região alvo Sequência dos primers (5'→3') Condições de amplificação Banda obtida (bp) Referência 

 

aph(3’)-IIIa 

 

GCCGATGTGGATTGCGAAA 94ºC 3’ 

292 (del Campo et al., 2000) 
GCTTGATCCCCAGTAAGTCA 94ºC 30’’ 

 

60ºC 2’ 32 ciclos 

 

72ºC 2’ 

  72ºC 6’ 

 

cat(A) GGATATGAAATTTATCCCTC 

 

94 ºC 5’ 

486 (Aarestrup et al., 2000) 
CAATCATCTACCCTATGAAT 94 ºC 1’ 

 

50 ºC 1’ 30 ciclos 

 

72 ºC 2’ 30’’ 

  72 ºC 7’ 

 

vat(D) 

 

CCGAATCCTATGAAAATGTATCC 94 ºC 2’ 

413 (Robredo et al., 2000) 
GCAGCTACTATTGCACCATCCC 94 ºC 1’ 

 

55 ºC 2’ 40 ciclos 

 

72 ºC 3’ 

  72 ºC 5’ 

 

vat(E) 

 

ACGTTACCCATCACTATG 94 ºC 2’ 

282 (Robredo et al., 2000) 
GCTCCGATAATGGCACCGAC 94 ºC 1’ 

 

55 ºC 2’ 40 ciclos 

 

72 ºC 3’ 

  72 ºC 5’ 
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Escherichia coli 

 

Tabela 8. Sequência nucleotídica dos primers de PCR para o estudo dos grupos filogenéticos em E. coli. 

Gene ou região alvo Sequência dos primers (5'→3') Condições de amplificação Banda obtida (bp) Referência 

 

chuaA 

 

GACGAACCAACGGTCAGGAT 94ºC 5’ 1 ciclo 

279 (Clermont et al., 2000) 
TGCCGCCAGTACCAAAGACA 94ºC 30’’ 

 

55ºC 30’’ 30 ciclos 

 

72ºC 30’’ 

  72ºC 7’ 1 ciclo 

 

yjaA 

 

TGAAGTGTCAGGAGACGCTG 94ºC 5’ 1 ciclo 

211 (Clermont et al., 2000) 
ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC 94ºC 30’’ 

 

55ºC 30’’ 30 ciclos 

 

72ºC 30’’ 

  72ºC 7’ 1 ciclo 

 

tspE4.C2 

 

GAGTAATGTCGGGGCATTCA 94ºC 5’ 1 ciclo 

152 (Clermont et al., 2000) 
CGCGCCAACAAAGTATTACG 94ºC 30’’ 

 

55ºC 30’’ 30 ciclos 

 

72ºC 30’’ 

  72ºC 7’ 1 ciclo 
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Tabela 9. Sequência nucleotídica dos primers de PCR para genes codificadores de resistência a antibióticos em E. coli. 

Gene ou região alvo Sequência dos primers (5'→3') Condições de amplificação Banda obtida (bp) Referência 

 

aadA 

 

GCAGCGCAATGACATTCTTG 94ºC 5’ 1 ciclo 

282 (Madsen et al., 2000) 
ATCCTTCGGCGCGATTTTG 94ºC 1’ 

 

60ºC 1’ 35 ciclos 

 

72ºC 1’ 

  72ºC 8’ 1 ciclo 

 

tet(A) 

 

GTAATTCTGAGCACTGTCGC 95ºC 5’ 1 ciclo 

937 (Guardabassi et al., 2000) 
CTGCCTGGACAACATTGCTT 95ºC 30’’ 

 

62ºC 30’’ 23 ciclos 

 

72ºC 45’’ 

  72ºC 7’ 1 ciclo 

 

tet(B) 

 

CTCAGTATTCCAAGCCTTTG 95ºC 5’ 1 ciclo 

416 (Guardabassi et al., 2000) 
CTAAGCACTTGTCTCCTGTT 95ºC 30’’ 

 

57ºC 30’’ 25 ciclos 

 

72ºC 20’’ 

  72ºC 7’ 1 ciclo 
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3.6. Eletroforese em gel de agarose 

 

Para separar e visualizar os amplicões obtidos na técnica de PCR efetuou-se a técnica 

da eletroforese horizontal em gel de agarose com brometo de etídeo incorporado. 

 

 

3.6.1. Preparação do gel de agarose 

 

Utilizou-se uma concentração de agarose a 1% nos géis; para tal, adicionou-se 1 grama 

de agarose a 100 mL do tampão TBE 1X (composto por: 54 g/L Tris (hidroximetil) 

aminometano; 27,5 g/L ácido bórico e 20 ml EDTA 0,5 M com pH 8). 

Aqueceu-se a mistura até à dissolução da agarose, deixou-se arrefecer e adicionou-se 

uma solução de brometo de etídeo com concentração final de 0,5 μg/mL. 

De seguida, verteu-se a solução ainda líquida num suporte com um pente para formar 

os poços, e aguardou-se que o gel arrefecesse e solidificasse. 

 

 

3.6.2. Inserção dos produtos de PCR 

 

Retirou-se o pente do gel solidificado e depositaram-se, nos poços, 10 μl do produto 

PCR junto com cerca 2 μl de 0,0025% de azul bromofenol em TE (10 mM Tris aminometano 

e 1 mM EDTA pH 8). Nos primeiros dois poços de cada gel depositou-se um marcador 

molecular e um controlo positivo já estudado para o gene em questão. A eletroforese foi 

realizada a 96 Volts, durante 45 minutos.  

 

 

3.6.3. Visualização do gel 

 

No final da eletroforese, visualizou-se a presença dos amplicões no gel, através de luz 

UV, utilizando o aparelho ChemiDoc™ XRS+ Image Lab da BioRAD, associado a um 

software específico de análise computacional. 
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Capítulo 4 – Resultados 

 

4.1. Enterococcus spp. 

 

4.1.1. Isolamento de Enterococcus spp. em placas de Slanetz-Bartley 

 

 A partir de um total de 250 amostras fecais de equinodermes foram isolados 144 

(57,6%) Enterococcus spp., em placas de meio de cultura SB não suplementado com 

vancomicina (1 isolado por placa). Contudo, não foram obtidos isolados de enterococos em 

placas de meio de cultura SB suplementadas com vancomicina -VREs. 

 

 

4.1.2. Caracterização das espécies dos isolados de Enterococcus spp. 

 

 Os 144 enterococos isolados a partir das 250 amostras fecais de equinodermes foram 

identificados a nível da espécie pela técnica de PCR. Dos 144 isolados obtidos, 83,8% foram 

identificados como Enterococcus faecium (n=120), 9,7% como Enterococcus hirae (n=14), 

5,6% como Enterococcus faecalis (n=8) e 1,4% como Enterococcus gallinarum (n=2), 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Percentagem de espécies de enterococos isoladas a partir de amostras fecais de equinodermes. 
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4.1.3. Estudo da sensibilidade aos antibióticos dos isolados de enterococos 

 

 Dos 144 enterococos isolados, 81,9% (n=118) apresentaram resistência a pelo menos 

um dos antibióticos utilizados neste estudo enquanto que 18,1% dos isolados (n=26) foram 

suscetíveis a todos os antibióticos testados (Tabela 10). 

 Os níveis mais elevados de resistência observados neste estudo foram: à eritromicina 

(31,3%), à ampicilina (29,9%), à tetraciclina (29,2%) e à ciprofloxacina (25,7%). Por outro 

lado, foram analisados níveis mais baixos de resistência (≤10%) para os restantes antibióticos 

testados. Relativamente aos amiglicosídeos de elevada carga, foram detetadas baixas 

percentagens de resistência (1,4%) à gentamicina e à canamicina, enquanto que nenhum 

isolado manifestou resistência à estreptomicina.  

Observou-se uma elevada percentagem de isolados E. faecium resistentes à 

eritromicina (33,3%), à tetraciclina (31,7%), à ciprofloxacina (30,8%) e à ampicilina (29,2%), 

e uma baixa percentagem de isolados resistentes à quinupristina-dalfopristina, canamicina, 

gentamicina e cloranfenicol (≤5%). 

Relativamente aos isolados E. hirae, apenas um manifestou resistência à eritromicina 

(7,1%), enquanto que três manifestaram resistência à ampicilina (21,4%) e quinupristina-

dalfopristina (21,4%). 

Todos os isolados E. faecalis (n=8) demonstraram ser resistentes à quinupristina-

dalfopristina, quatro resistentes à ampicilina, três à tetraciclina e à eritromicina, e apenas um 

demonstrou ser resistente à gentamicina e à canamicina. 

Todos os isolados E. gallinarum (n=2) apresentaram resistência à vancomicina, à 

teicoplanina e à quinupristina-dalfopristina, mas apenas um apresentou resistência à 

ampicilina, à tetraciclina e à eritromicina. 
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Tabela 10. Espécies, número e percentagem de enterococos isolados a partir de amostras fecais de 

equinodermes. 

Antibiótico 

Número e percentagem (%) de enterococos isolados, divididos pelas espécies 

E. faecium 

(n=120) 

E. hirae 

(n=14) 

E. faecalis 

(n=8) 

E. gallinarum 

(n=2) 

Total  

(n=144) 

Ampicilina 35 (29,2) 3 (21,4) 4 1 43 (29,9) 

Gentamicina 1 (0,8) 0 1 0 2 (1,4) 

Estreptomicina 0 0 0 0 0 

Ciprofloxacina 37 (30,8) 0 0 0 37 (25,7) 

Tetraciclina 38 (31,7) 0 3 1 42 (29,2) 

Cloranfenicol 1 (0,8) 0 0 0 1 (0,7) 

Vancomicina 0 0 0 2 2 (1,4) 

Teicoplanina 0 0 0 2 2 (1,4) 

Canamicina 1 (0,8) 0 1 0 2 (1,4) 

Eritromicina 40 (33,3) 1 (7,1) 3 1 45 (31,3) 

Quinupristina-Dalfopristina 3 (2,5) 3 (21,4) 8 2 16 (11,1) 

Suscetíveis a todos os 

antibióticos 
19 (15,8) 7 (50,0) 0 0 26 (18,1) 

Legenda: n – Número de isolados resistentes aos antibióticos testados; % – Percentagem de isolados resistentes 

aos antibióticos testados. 

 

 

Na Tabela 11 é possível observar os fenótipos de resistência obtidos dos isolados E. 

faecium, E. hirae, E. faecalis e E. gallinarum. Os fenótipos de resistência mais observados 

nos isolados de E. faecium foram: CIP (n=21), TET (n=17), AMP-ERY (n=13), CIP-ERY 

(n=12) e AMP-TET (n=10), enquanto que, dos isolados E. hirae, só foram observados três 

fenótipos de resistência: QD (n=3), AMP (n=3) e ERY (n=1) (Tabela 11). Relativamente aos 

isolados E. faecalis, os fenótipos de resistência mais observados foram: QD (n=2) e AMP-

ERY-QD (n=2). Complementarmente, nos isolados de E. gallinarum, só foram observados 

dois fenótipos de resistência: TET-VAN-TEI-QD (n=1) e AMP-VAN-TEI-ERY-QD (n=1) 

(Tabela 11).  

Detetou-se, ainda, a presença de treze isolados multirresistentes aos antibióticos 

testados. 
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Tabela 11. Fenótipos de resistência nas diferentes espécies de enterococos isolados a partir de amostras fecais de 

equinodermes. 

Espécies de enterococos (n=144) Fenótipo de resistência Número de isolados 

E. faecium (n=120) AMP 6 

 
CIP 21 

 
TET 17 

 
ERY 7 

 
QD 2 

 
AMP-CIP 1 

 
AMP-TET 10 

 
AMP-ERY 13 

 
GEN-CIP 1 

 
CIP-ERY 12 

 
TET-QD 1 

 
ERY-TET 3 

 
AMP-TET-ERY 4 

 
AMP-TET-KAN 1 

 
CIP-TET-CHL 1 

 
CIP-TET-ERY 1 

E. hirae (n=14) AMP 3 

 
ERY 1 

 
QD 3 

E. faecalis (n=8) QD 2 

 
TET-QD 1 

 
AMP-ERY-QD 2 

 
AMP-TET-QD 1 

 
GEN-KAN-QD 1 

 
AMP-TET-ERY-QD 1 

E. gallinarum (n=2) TET-VAN-TEI-QD 1 

 
AMP-VAN-TEI-ERY-QD 1 

Legenda: n – Número de isolados resistentes aos antibióticos testados; AMP – Ampicilina; CIP – 

Ciprofloxacina; TET – Tetraciclina; ERY – Eritromicina; QD – Quinupristina-Dalfopristina; GEN – 

Gentamicina; KAN – Canamicina; CHL – Cloranfenicol; VAN – Vancomicina; TEI – Teicoplanina.  
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4.1.4. Caracterização genotípica dos mecanismos de resistência 

 

Os diferentes genes codificadores de resistência para a eritromicina [erm(A), erm(B) e 

erm(C)], tetraciclina [tet(M) e tet(L)], gentamicina [aac(6")-aph(2")], canamicina [aph(3")-

IIIa], quinupristina-dalfopristina [vat(D) e vat(E), exceto nos isolados de E. faecalis] e 

cloranfenicol [cat(A)], foram testados pela técnica de PCR em todos os isolados de 

enterococos que mostraram resistência ou suscetibilidade reduzida a tais antibióticos. 

A combinação dos genes tet(M)+tet(L) foi encontrada em treze dos isolados de E. 

faecium resistentes à tetraciclina, o gene tet(M) foi encontrado em nove dos isolados de E. 

faecium resistentes à tetraciclina, enquanto que o gene tet(L) foi encontrado apenas num 

isolado. Nenhum dos genes codificadores da resistência à tetraciclina foi encontrado nos 

isolados de E. faecalis resistentes a este antibiótico (Tabela 12). 

Treze isolados de E. faecium resistentes à eritromicina possuíam o gene erm(A) e o 

gene erm(B) foi encontrado em dois isolados. Contudo, não foi encontrado nenhum gene de 

resistência à eritromicina nos isolados de E. faecalis (Tabela 12). 

O gene vat(D), associado à resistência à quinupristina-dalfopristina, foi detetado em 

todos os isolados de enterococos resistentes a este antibiótico, com exceção de um isolado de 

E. gallinarum (Tabela 12). 

Todos os isolados de enterococos que manifestaram resistência aos aminoglicosídeos 

de elevada carga, gentamicina e canamicina, continham os genes aac(6′)-aph(2″) e aph(3′)-

IIIa, respetivamente. Ambos os enterococos resistentes à vancomicina possuíam o gene 

vanC1, gene que codifica a resistência intrínseca de E. gallinarum a este antibiótico (Tabela 

12). 
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Tabela 12. Genes de resistência detetados nas diferentes espécies de enterococos resistentes a antibióticos, 

isolados a partir de amostras fecais de equinodermes. 

Espécies de enterococos 

  

Fenótipo de 

resistência 

 

Número de 

isolados 

  

Genes detetados por PCR 

Genes de resistência e 

elementos genéticos 

analisados 

Número de 

isolados 

E. faecium Ampicilina 35 - - 

 
Gentamicina 1 aac(6')-aph(2") 1 

 
Ciprofloxacina 37 - - 

 
Tetraciclina 38 tet(M) 4 

   
tet(L) 9 

   
tet(M) + tet(L) 13 

 
Cloranfenicol 1 catA 0 

 
Canamicina 1 aph(3')-IIIa 1 

 
Eritromicina 40 erm(A) 13 

   
erm(B) 1 

   
erm(C) 0 

 
Quinupristina- 

dalfopristina 
3 vat(D) 3 

 
E. hirae Ampicilina 3 - - 

 
Eritromicina 1 erm(A) 0 

   
erm(B) 0 

 
Quinupristina-

dalfopristina 
3 vat(D) 3 

 
E. faecalis Ampicilina 4 - - 

 
Gentamicina 1 aac(6')-aph(2") 1 

 
Tetraciclina 3 tet(M) 0 

   
tet(L) 0 

 
Canamicina 1 aph(3')-IIIa 1 

 
Eritromicina 3 erm(A) 0 

   
erm(B) 0 

   
erm(C) 0 

E. gallinarum Ampicilina 1 - - 

 
Tetraciclina 1 tet(M) 1 

 
Eritromicina 1 erm(B) 1 

 

Quinupristina- 

dalfopristina 
2 vat(D) 1 
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4.2. Escherichia coli 

 

4.2.1 Isolamento de Escherichia coli em placas de Levine 

 

 A partir de um total de 250 amostras fecais de equinodermes foram isolados 10 (4,0%) 

Escherichia coli, em placas de meio de cultura Levine, não suplementado com cefotaxima (1 

isolado por placa). Contudo, não foram obtidos isolados de E. coli em placas de meio de 

cultura Levine suplementadas com cefotaxima. 

 

 

4.2.2. Classificação filogenética de Escherichia coli 

 

Para determinar as variações no perfil genético que estabelecem a razão da dualidade 

comensalismo/virulência associada a estes isolados, foram determinados os seus grupos 

filogenéticos. O estudo de grupos filogenéticos, para além da determinação do grau de 

patogenicidade destes isolados, tem um papel fulcral no entendimento da evolução e 

disseminação das multirresistências aos antibióticos.  

Dos dez isolados de E. coli, nove foram caracterizados filogeneticamente como 

pertencentes ao grupo filogenético A (amplificação chuA negativo/tspE4.C2 negativo) e um 

pertencente ao grupo B1 (amplificação chuA negativo/tspE4.C2 positivo), ambos 

considerados como comensais (Figura 15). 

 

 Figura 15. Percentagem de isolados por grupo filogenético. 
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4.2.3. Estudo da sensibilidade aos antibióticos nos isolados de Escherichia 

coli 

 

 De um total de dez isolados de E. coli, foram detetados 6 resistentes a pelo menos um 

dos antibióticos testados. A resistência à estreptomicina foi observada em cinco isolados de E. 

coli, enquanto que a resistência à amoxicilina + ácido clavulânico, tetraciclina e tobramicina 

foi detetada em apenas um isolado (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Número e percentagem de Escherichia coli isoladas a partir de amostras fecais de equinodermes. 

Antibiótico Número de isolados de E. coli (n=10) 

Ampicilina 0 

Amoxicilina + Ácido Clavulânico 1 

Cefoxitina 0 

Cefotaxima 0 

Ceftazidima 0 

Azetreonam 0 

Imipenemo 0 

Gentamicina 0 

Amicacina 0 

Tobramicina 1 

Estreptomicina 5 

Ácido Naladíxico 0 

Ciprofloxacina 0 

Sulfamethoxazole/trimethoprim 0 

Tetraciclina 1 

Cloranfenicol 0 

Suscetíveis a todos os antibióticos 4 

Legenda: n – Número de isolados resistentes aos antibióticos testados; % – Percentagem de isolados resistentes 

aos antibióticos testados. 
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Os fenótipos de resistência detetados nos seis isolados de E. coli, em relação ao seu 

fenótipo, são evidenciados na Tabela 14. O fenótipo de resistência mais frequente foi STR 

(n=3), enquanto que um isolado apenas manifestou os fenótipos TET, AMC-STR e TOB-

STR. 

 

 

Tabela 14. Fenótipos de resistência em Escherichia coli isoladas a partir de amostras fecais de equinodermes. 

Fenótipo de resistência dos isolados de E. coli Número de isolados 

STR 3 

TET 1 

AMC-STR 1 

TOB-STR 1 

Legenda: n – Número de isolados resistentes aos antibióticos testados; STR - Estreptomicina; TET - 

Tetraciclina; AMC – Amoxicilina + Ácido clavulânico; TOB - Tobramicina. 

 

 

4.2.4. Caracterização genotípica dos mecanismos de resistência 

 

O gene aadA foi detetado em todos os isolados de E. coli com resistência à 

estreptomicina. Ambos os genes tet(A) e tet(B) também foram identificados no isolado de E. 

coli resistente à tetraciclina (Tabela 15). 

 

 

Tabela 15. Genes de resistência detetados em isolados de Escherichia coli resistentes a antibióticos isolados a 

partir de amostras fecais de equinodermes. 

Fenótipo de resistência dos 

isolados de E. coli  

Número de 

isolados 

Genes detetados por PCR 

Genes de resistência analisados 
Número de 

isolados 

Amoxicilina + Ácido clavulânico 1 - - 

Tobramicina 1 - - 

Estreptomicina 5 aadA 5 

Tetraciclina 1 tet(A) + tet(B) 1 
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Capítulo 5 - Discussão 

 

A relação entre a disseminação de agentes antimicrobianos usados em medicina 

humana e veterinária e o desenvolvimento de bactérias resistentes tem sido objeto de 

numerosos estudos sobre bactérias patogénicas e comensais que colonizam o trato 

gastrintestinal de seres humanos e animais (Bronzwaer et al., 2002; McEwen and Fedorka-

Cray, 2002; Poeta, 2006). A resistência a antibióticos confere, às bactérias, uma vantagem 

diferencial em ambientes onde o uso destes é frequente. O contacto direto do homem com os 

animais, a sua exposição a fontes ambientais (águas, solo, vegetais) contaminadas com 

excreções, estrumes, águas residuais, cadáveres das explorações pecuárias e, sobretudo, os 

alimentos de origem animal, constituem presumíveis suportes materiais de transferência de 

determinantes genéticos de antibiorresistência para a microflora bacteriana comensal humana 

(Tollefson and Karp, 2004).  

A microflora bacteriana intestinal, submetida ao stress do consumo de antibióticos, 

pode constituir um reservatório de genes de resistência e desempenhar um papel importante 

como dador e recetor destes genes (Sunde et al., 1998; Salyers et al., 2004). Deste modo, 

sendo Enterococcus spp. e Escherichia coli parte integrante da microflora intestinal de 

humanos e animais (Sunde et al., 1998) e, dada a sua conhecida capacidade de transferir 

genes de resistência, estas bactérias podem ser consideradas como "indicadoras" do grau da 

resistência numa população (van den Bogaard and Stobberingh, 2000). Existem diversos 

estudos sobre este tema e é importante observar estas resistências num número abrangente de 

exemplares, de várias origens, especialmente em espécies que interferem diretamente com as 

atividades humanas e ecológicas, como é o caso dos equinodermes. 

Neste estudo caracterizou-se, fenotípica e genotipicamente, a resistência aos 

antibióticos em isolados de Enterococcus spp. e Escherichia coli recolhidos de amostras 

fecais das espécies de equinodermes Arbacia lixula, Holothuria mammata, Holothuria 

sanctori, Sphaerechinus granularis e Paracentrotus lividus, autóctones do arquipélago dos 

Açores. As bactérias mais frequentemente descritas como colonizadoras do trato 

gastrintestinal de equinodermes pertencem aos géneros Vibrio, Pseudomonas, Flavobacterium 

e Aeromonas (Harris, 1993), pelo que não foram encontrados registos de isolamento bem-

sucedido de Enterococcus spp. e E. coli, a partir de amostras fecais de equinodermes. 

 A espécie de enterococos predominante nas amostras fecais de equinodermes dos 

Açores foi E. faecium. Este facto é corroborado por dados relatados anteriormente, de 
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enterococos isolados a partir de mariscos, peixes marinhos de clima subtropical e douradas do 

Atlântico (Al Bulushi et al., 2010; Valenzuela et al., 2010; Barros et al., 2011). Outros 

estudos revelaram resultados similares aos obtidos em relação à frequência de isolados das 

espécies E. hirae (9,7%) (Devriese et al., 1995), E. faecalis (8,2%) (Barros et al., 2011) e E. 

gallinarum (2,5%) (Devriese et al., 1995) em amostras de peixe ou de mariscos.  

 A maior percentagem de resistência a antibióticos, apresentada pelos enterococos 

isolados a partir das amostras fecais de equinodermes, foi à eritromicina (31,3%). Resultados 

semelhantes foram descritos num estudo recente em enterococos isolados de amostras fecais 

de douradas do Atlântico (Barros et al., 2011). Os enterococos isolados das amostras fecais de 

equinodermes apresentaram uma resistência elevada à ampicilina, tetraciclina e 

ciprofloxacina. Contudo, a resistência elevada à tetraciclina também foi encontrada em 

enterococos isolados de águas de esgotos portugueses (Martins da Costa et al., 2006). Note-se 

que a eritromicina e a tetraciclina foram amplamente utilizadas na terapêutica e que este facto 

pode ter contribuído para uma possível implicação no aumento da resistência a estes 

antibióticos em bactérias (Hummel et al., 2007; Barros et al., 2011). Além disso, é sabido que 

a grande fonte de antibióticos no ambiente marinho provém da descarga de águas residuais e 

de resíduos provenientes de aquacultura (Kummerer, 2009). 

 Geralmente, e com poucas exceções, as espécies E. faecalis e E. faecium apresentam 

percentagens similares de resistência a antibióticos, principalmente à ampicilina, tetraciclina e 

eritromicina. A resistência à ciprofloxacina foi mais associada a E. faecium e resultados 

similares foram descritos em outros estudos, realizados em enterococos isolados de amostras 

fecais de vários animais selvagens (Poeta et al., 2007; Silva et al., 2010; Barros et al., 2011).  

 É importante indicar a deteção de uma elevada quantidade de E. faecium resistentes à 

ampicilina, embora seja relativamente comum encontrar E. faecium resistentes a este 

antibiótico, como resultado de uma mutação pontual nos genes codificantes das proteínas de 

ligação da penicilina (PBP4/5) (Hollenbeck and Rice, 2012). Porém, este fenótipo de 

resistência tem sido mais detetado em isolados de proveniência humana (Billstrom et al., 

2008; Hollenbeck and Rice, 2012). 

 Os genes tet(M) e tet(L) são, frequentemente, referidos como estando associados à 

resistência à tetraciclina em isolados de enterococos (Aarestrup et al., 2000). Os resultados 

obtidos neste estudo atestam este facto dado que pelo menos um destes genes foi encontrado 

em 64,3% dos enterococos isolados resistentes a este antibiótico. Também, recentemente, 
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foram divulgados resultados semelhantes em enterococos isolados de água e sedimentos 

marinhos de um viveiro de peixes (Di Cesare et al., 2012).  

 Apesar de o gene erm(A) ser descrito em enterococos (Portillo et al., 2000), a 

resistência aos macrólidos é, maioritariamente, mediada pelo gene erm(B) (Kak, 2002). Nos 

resultados descritos anteriormente neste estudo, o gene erm(B) foi encontrado em apenas dois 

isolados resistentes à eritromicina (E. gallinarum e E. faecium), enquanto que o gene erm(A) 

foi encontrado em treze E. faecium resistentes a este antibiótico.  

Os genes erm(B) e tet(M) foram, frequentemente, descritos como associados, numa 

mesma estirpe, uma vez que os genes de resistência à tetraciclina são regularmente 

encontrados na mesma unidade móvel, o transposão Tn1545, que contém os genes de 

resistência aos macrólidos. Similarmente, neste estudo, no isolado de E. faecium resistente aos 

dois antibióticos referidos anteriormente, verificou-se a presença dos genes erm(B) e tet(M). 

Contudo, esta associação não é uma regra, uma vez que outros mecanismos de resistência 

podem estar presentes nos isolados em que nenhum gene de resistência a macrólidos foi 

encontrado (De Leener et al., 2004). 

 Estudos anteriores descreveram a presença dos genes vat(E) e vat(D) em isolados de 

E. faecium resistentes à quinupristina-dalfopristina (Robredo et al., 2000; Soltani et al., 2000; 

Radhouani et al., 2011). No presente estudo, apenas o gene vat(D) foi encontrado em todos os 

isolados de E. faecium e E. hirae resistentes à quinupristina-dalfopristina.  

Os genes aac(6′)-aph(2″) e aph(3′)-IIIa foram detetados nos isolados de enterococos 

resistentes aos aminoglicosídeos de elevada carga gentamicina e canamicina, respetivamente. 

A presença destes genes também foi relatada num estudo em enterococos resistentes isolados 

de douradas do Atlântico (Barros et al., 2011). 

 A baixa percentagem de E. coli isoladas das 250 amostras fecais de equinodermes do 

arquipélago dos Açores está em concordância com um outro estudo, onde foram isoladas 

bactérias fecais Gram-negativas de tartarugas marinhas e E. coli foi identificada em apenas 

1,75% dos isolados (Foti et al., 2009). Esta observação pode estar relacionada com o facto de 

E. coli ser uma bactéria Gram-negativa que, normalmente, é mais sensível às condições 

ambientais do que as bactérias Gram-positivas (Wan et al., 2009). Por outro lado, os órgãos 

do trato gastrintestinal de equinodermes são capazes de produzir lisozimas com elevada 

atividade antimicrobiana, o que os torna capazes de lisar facilmente bactérias e contribuir para 

a baixa frequência de isolamento de E. coli (Haug et al., 2002).  
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A presença de E. coli pertencentes aos grupos filogenéticos comensais, A e B1, é 

suportado por diversos estudos, dado que estes grupos são frequentes em isolados obtidos a 

partir de amostras fecais de animais saudáveis (Clermont et al., 2000; Baldy-Chudzik and 

Stosik, 2007; Sousa et al., 2011). 

Apesar dos poucos isolados obtidos, as resistências a antibióticos encontradas nos 

isolados de E. coli são similares às resistências previamente descritas em isolados de E. coli 

provenientes de animais selvagens terrestres e aquáticos e humanos (Costa et al., 2008; 

Barreto et al., 2009; Foti et al., 2009; Sousa, 2011). A presença de E. coli resistentes à 

estreptomicina e à tetraciclina foi, anteriormente, descrita em isolados obtidos de amostras 

fecais de douradas do Atlântico (Sousa, 2011), enquanto que, bactérias Gram-negativas 

resistentes à amoxicilina + ácido clavulânico foram, previamente, isoladas de amostras 

cloacais de tartarugas marinhas (Foti et al., 2009). 

Apesar de se conhecerem catorze genes codificadores da resistência à tetraciclina em 

bactérias Gram-negativas, existem dois, tet(A) e tet(B), que estão mais associados à 

resistência à tetraciclina em estirpes de E. coli, isoladas de animais e humanos (Bryan et al., 

2004). Este facto está em concordância com os resultados apresentados neste trabalho, onde 

ambos os genes foram encontrados no isolado de E. coli resistente à tetraciclina, assim como 

em E. coli de douradas do Atlântico e em animais selvagens terrestres portugueses (Costa et 

al., 2008; Sousa, 2011).  

O gene aadA codifica a enzima aminoglicosídeo-3’-adeniltrasferase, que confere 

resistência à estreptomicina e à espectinomicina (White and Rawlinson, 2001). Este gene foi 

detetado em todos os isolados de E. coli de equinodermes resistentes à estreptomicina, assim 

como em isolados de douradas do Atlântico e de humanos em Portugal (Barreto et al., 2009; 

Sousa, 2011). 
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Capítulo 6 – Conclusões 

 

 O arquipélago dos Açores, situado a nordeste do oceano Atlântico, é uma área 

protegida que, dado o seu isolamento geográfico, constitui um laboratório natural. Delimita 

coleções importantíssimas de fauna, flora, ecossistemas e paisagem, que apresentam valor 

científico e cultural. Os equinodermes Arbacia lixula, Holothuria mammata, Holothuria 

sanctori, Sphaerechinus granularis e Paracentrotus lividus são animais marinhos que 

habitam a área costeira destas ilhas oceânicas. É, ainda, pouco claro como é que estes animais, 

que presumivelmente nunca foram sujeitos a elevados níveis de concentração de antibióticos, 

possam ter adquirido bactérias que apresentam resistências geralmente emergentes por 

pressão seletiva induzida pelo uso excessivo destes agentes antimicrobianos. Atualmente, 

estão disponíveis poucos estudos na literatura sobre a suscetibilidade a antibióticos em 

Enterococcus spp. e E. coli isolados a partir de animais aquáticos.  

 Neste estudo foi demonstrado que Enterococcus spp. e E. coli isolados de amostras 

fecais de equinodermes (Arbacia lixula, Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis, 

Holothuria mammata, Holothuria sanctori) de águas atlânticas constituem um reservatório de 

genes de resistência a antibióticos e podem desempenhar uma função na propagação da 

resistência a antibióticos no meio ambiente. A resistência é considerada um problema 

ecológico pelo que, bactérias isoladas de animais marinhos que demonstrem características 

fenotípicas e genotípicas de resistência podem ser usadas como um indicador da poluição 

marinha.  

De acordo com os resultados aqui apresentados, os enterococos e E. coli comensais 

apresentam fenótipo e genes de resistência a alguns antibióticos, todos eles já documentados 

em animais marinhos, águas residuais, humanos e em vários animais selvagens. As espécies 

de equinodermes consideradas neste estudo referem-se a animais costeiros, pelo que, é 

possível que descargas de esgotos no mar possam representar a maior fonte de bactérias 

resistentes a antibióticos, oriundas de diversos habitats. O arquipélago dos Açores é um 

destino turístico popular para atividades ao ar livre, como a pesca desportiva e o mergulho, 

daí que, o contacto entre humanos e a água do mar não pode deixar de representar uma 

potencial fonte de contaminação de bactérias. A incidência de bactérias resistentes a 

antibióticos em equinodermes pode ter implicações desconhecidas na transferência destas 

resistências para outros animais ou humanos, via cadeia alimentar, uma vez que a indústria 

pesqueira é uma das atividades económicas com maior importância nos Açores. As estirpes 
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resistentes e os genes de resistência a antibióticos podem ser transmitidos a outros animais 

selvagens, que se podem traduzir em consequências desconhecidas, dado que os Açores têm 

uma grande diversidade de espécies selvagens, muitas das quais endémicas, incluindo 

espécies e subespécies da fauna marinha.  

 Estudos futuros deverão ser conduzidos no sentido de investigar a prevalência de 

bactérias resistentes a antibióticos em vários animais marinhos, tendo em vista o estudo dos 

efeitos indiretos da presença destas bactérias neste ecossistema e a avaliação das 

consequências a longo prazo na população animal e humana. 
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A. Meios de cultura 

 

Os meios de cultura utilizados no decurso deste trabalho encontram-se a seguir descritos: 

Meio de cultura        Composição (g/L) 

 

Slanetz-Bartley agar (SB) 

meio seletivo utilizado para o crescimento e 

isolamento de Enterococcus spp. 

 Triptose – 20 

 Extrato de levedura – 5 

 Glucose – 2 

 Fosfato dissódico hidratado – 4 

 Azida de sódio – 0.4 

 Cloreto de trifeniltetrazólio – 0.1 

 Agar – 12 

 

Eosin Methylene Blue Agar (Levine) 

meio seletivo utilizado para o isolamento de 

enterobacterias. 

 Peptona – 10 

 Lactose – 10 

 Fosfato dipotássico hidrogenado – 2 

 Eosina Y – 0.4 

 Azul-de-metileno – 0.065 

 Agar – 15 

 

Brain-Heart Infusion (BHI) 

meio nutritivo usado para o crescimento de 

bactérias. 

 Cérebro de vitelo – 200 

 Coração de vaca – 250 

 Bacto protease peptona – 10 

 Bacto dextrose – 2 

 Cloreto de sódio – 5 

 Fosfato dissódico – 2.5 

 Agar – 15 

 

Mueller-Hinton agar (MH) 

meio utilizado para o estudo de sensibilidade a 

antibióticos. 

 Infusão desidratada de carne de vitelo – 

300 

 Bacto casamino ácidos – 17.5 

 Amido – 1.5 

 Agar – 15 

Skim milk 

meio utilizado para conservar os isolados a 

temperaturas de congelação. 

 Leite desnatado, desidratado utilizado a 

10%, dissoluto em água esterilizada e 

desionizada 
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B. Meios e provas de identificação cultural de Enterococcus spp. 

 

 Canamicina-Esculina-Azida agar (CEA) 

meio rico usado para identificar a presença de 

enterococos, que degradam a esculina tornando o 

meio negro. 

           Composição (g/L): 

 Peptona de caseína – 20 

 Extrato de levedura – 5 

 Cloreto de sódio – 5 

 Citrato de sódio – 5 

 Azida de sodio – 0.15 

 Sulfato de canamicina – 0.02 

 Esculina – 1 

 Citrato de amónio de ferro – 0.5 

 Agar – 15 

 

 Catalase – prova de identificação de Enterococcus spp. Consiste em adicionar 1 - 2 gotas de água 

oxigenada a 7% sobre 1-2 colónias bacterianas puras. A presença da enzima catalase é demonstrada pela 

formação de efervescência. 

 

 

C. Meios e provas de identificação cultural de Escherichia coli 

 

 Indol: E. coli é indol positiva. Na presença da triptofanase, o triptofano é degradado em NH4 e indol. 

Adicionando-se 2 a 3 gotas de reagente Kovacs a reação positiva forma um anel vermelho à superfície do meio. 

O meio utilizado é água triptonada ou caldo de peptona rico em triptofano. 

 

 Metil-Red (MR): E. coli é MR positiva. O meio de glicose-fosfato torna-se vermelho brilhante quando 

em contacto com o reagente MR que evidencia a capacidade de degradação de glucose com produção de ácido 

acético, acetilacético e fórmico, baixando o pH do meio. 

 

 Vogues-Proskauer (VP): E. coli é VP negativa ficando o meio de glicose fosfato sem alterações ou 

incolor quando em reação com os reagentes VP-1 (hidróxido de potássio a 40%) e VP-2 (α-naftol a 5% em 

álcool etílico) evidenciando a incapacidade desta bactéria de utilizar a glucose na via metabólica da produção de 

acetil-metil-carbinol. 

 

 Citrato:. E. coli é citrato negativa. Não há mudança de cor do meio sólido de citrato inclinado (de verde 

para azul), provando que esta bactéria não utiliza o citrato de sódio como única fonte de carbono. O indicador 

utilizado é o azul de bromotimol. 
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 Ureia: E. coli é urease positiva. A presença de urease deteta-se quando o microrganismo cresce num 

meio com ureia que contém também o indicador de pH, vermelho de fenol. Quando a ureia é desdobrada pela 

urease, a amónia acumula-se no meio tornando-o alcalino. Este aumento de pH faz com que o indicador de pH 

passe de amarelo a rosa, sendo uma reação positiva para a presença de urease. A ausência da coloração rosa 

indica uma reação negativa.  

 

 TSI (Triple Sugar Iron): semeia-se por estria - picada axial - estria. Este meio inclinado evidencia 

características metabólicas da estirpe em relação aos açúcares (em aerobiose e anaerobiose). Para E. coli o meio 

semeado após 24 horas de incubação tornar-se-á amarelo uma vez que esta bactéria utiliza os três açúcares (a 

lactose, a sacarose e a glicose), produzindo ácidos, baixando o pH do meio (indicador – vermelho de fenol). 

 

 


