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Resistência a antibióticos em Escherichia coli e Enterococcus spp. isolados  

de asininos de Miranda do Douro (Equus asinus) 

 

 

RESUMO 

A raça asinina de Miranda do Douro (Equus asinus) é uma espécie em vias de extinção, 

endémica da região Nordeste de Portugal. Vários estudos têm sido feitos com o objetivo de 

promover a conservação desta espécie animal.  

A resistência aos antibióticos constitui uma problemática de saúde pública como 

consequência do uso incorrecto ou excessivo, tanto na prescrição clínica e medicina 

veterinária mas também na produção animal. As bactérias comensais habitantes do trato 

gastrointestinal, como Escherichia coli e Enterococcus spp., constituem um reservatório de 

genes de resistência que podem ser transferidos a outras bactérias comensais ou patogénicas. 

Com este trabalho, pretende-se compreender quais os mecanismos genéticos inerentes a essa 

resistência e identificar os fatores de virulência em E. coli e Enterococcus spp. isolados de 

asininos. 

Um total de 66 amostras fecais foram recolhidas em Março de 2014 e posteriormente 

semeadas em meios de Levine e Slanetz-Bartley (SB), suplementados e não suplementados 

com cefotaxima e vancomicina, respectivamente. Foram realizados os antibiogramas através 

do método da difusão em agar interpretado segundo as normas do Instituto de Padrões 

Clínicos e de Laboratório, CLSI (2015). A Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR) e 

electroforese em gel de agarose foram aplicadas na análise genotípica. 

Após análise da susceptibilidade dos antibióticos, foram isoladas 41 estirpes de E. coli e 

41 estirpes de Enterococcus spp.. Nos isolados de E. coli, as resistências à estreptomicina 

(78%), tetraciclina e aminoglicosídeos (39%) foram as mais comuns, apesar de não terem sido 

observadas resistências ao cloranfenicol e cefoxitina. Constatou-se que 66,7% dos isolados 

resistentes ao sulfametoxazol/trimetropim continham o gene sul1 e/ou sul2 e ainda que os 

genes tet(A) e tet(B) foram amplificados em 50% dos isolados resistentes à tetraciclina. No 

entanto, não foram detectadas E. coli resistentes a β-lactamases de largo espectro (BLLE) em 

contraste com outros estudos realizados no mesmo âmbito (Al Atya et al., 2016; Clemente et 

al., 2015). Além disso, 9 isolados foram classificados como serótipos enteropatogénicos 

(grupo D), frequentemente associados a fatores de virulência [fim(A), cnf1 e aer].  
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As espécies de Enterococcus spp. foram identificadas por MALDI-TOF, no Laboratório 

de Microbiologia do Hospital Universitário Ramón y Cajal, em Madrid. E. faecium foi a 

espécie mais comum (61%), seguida por E. hirae (24%). Cerca de 68,3% dos isolados eram 

resistentes à tetraciclina, 51,2% à quinopristina-dalfopristina (QD) e 48,8% eram resistentes à 

ciprofloxacina. Além disso, constatou-se a presença de enterococci resistentes à vancomicina 

(VRE) em 8 dos 41 isolados (19,5%), superando a percentagem obtida com animais selvagens 

por Guerrero-Ramos et al. (2016). A presença dos genes erm(A) ou erm(B), tet(M) e/ou tet(L), 

vat(D) e/ou vat(E) e aph(3’)-IIIa foi confirmada. Destaca-se o facto de todos os isolados 

resistentes à canamicina conterem o gene aph(3’)-IIIa e que 19 dos 20 isolados resistentes à 

QD (95%) amplificaram os genes de resistência vat(D) ou vat(E). O gene de virulência 

detectado em maior percentagem foi gel(E), seguido pelos genes ace, cpd e hyl. De referir que 

foram ainda observados 9 isolados portadores de vários fatores de virulência testados, como 

ace, gel(E) ou cpd. 

Este foi o primeiro estudo específico realizado no âmbito da resistência aos antibióticos 

em asininos de Miranda e esta população pode constituir um potencial reservatório de genes 

de resistência e/ou virulência. Por este motivo, é recomendado um uso mais prudente destes 

fármacos na profilaxia e terapêutica não só nestes animais mas também nas outras espécies. 

Apesar da presença de bactérias resistentes, estas apresentam um baixo risco para o bem-estar 

de outros animais, incluindo o Homem, no contexto rural em que se encontram inseridos. 

 

Palavras-chave: Enterococcus spp., Equus asinus, Escherichia coli, Resistência a 

antibióticos, Virulência. 
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Antibiotic resistance in Escherichia coli and Enterococcus spp. isolated from Miranda 

donkey breed (Equus asinus) 

 

ABSTRACT 

The Miranda donkey breed (Equus asinus) is an endemic species in danger of extinction 

in the North East of Portugal. Several studies have been done with the aim of promoting the 

conservation of this animal species. Commensal bacterias of the gastrointestinal tract, such as 

Escherichia coli and Enterococcus spp., are a reservoir of resistance genes that can be 

transferred to other commensal or pathogenic bacterias. Antibiotic resistance is a public 

health concern as a result of use, overuse and misuse in clinic prescription, veterinary 

medicine and also in animal production. In this study, we want to understand the genetic 

mechanisms associated with that resistance and identify the virulence factors in E. coli and 

Enterococcus spp. isolated from asinines.  

A total of 66 fecal samples were collected in March 2014 and they were sown on Levine 

and Slanetz Bartley agar, supplemented and none supplemented with cefotaxime and 

vancomycin, respectively. The antibiograms were performed using diffusion method on agar 

interpreted according to the norms of the Clinical Laboratory Standards Institute CLSI (2015). 

The Polymerase Chain Reaction (PCR) and agarose gel electrophoresis were applied in 

genothipic analyzing. 

After analyzing the susceptibility of antibiotics, we isolated 41 E. coli and 41 

Enterococcus spp.. Among E. coli isolates, streptomycin (78%), tetracycline and 

aminoglycoside (39%) were the most common resistances, despite the resistance to 

chloramphenicol and cefoxitin that not be detected. It was found that 66.7% of 

sulfamethoxazole/trimethoprim resistant isolates had the genes sul1 and /or sul2 and that tet 

(A) and/or tet(B) genes were amplified in 50% of tetracycline resistant isolates. However, E. 

coli extended-spectrum β-lactamases were not detected, in contrast to other studies in the 

same field (Al Atya et al., 2016; Clemente et al., 2015; Gonçalves et al., 2014). Besides that, 

9 isolates were classified as enteropathogens serotypes (group D) and they are often 

associated with virulence factors [fim(A), cnf1 e aer].  

Enterococcus spp. species were identified by MALDI-TOF in the Microbiology 

Laboratory of the University Hospital Ramón y Cajal, in Madrid. E. faecium had been 
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identified as the most common type (61%), followed by E. hirae (24%). Approximately 

68.3% of the isolates were resistant to tetracycline, 51.2% to quinupristin-dalfopristin (Q-D) 

and 48.8% were resistant to ciprofloxacin. Moreover, Vancomicin Resistant Enterococci 

(VRE) were observed in 8 out of 41 isolates (19.5%), surpassing the percentages obtained by 

Guerrero-Ramos et al. (2016) with wild animals. The presence of erm(A) or erm(B), tet(M) 

and/or tet(L), vat(D) and/or vat(E) and aph(3')-IIIa genes was confirmed. All of the 

kanamycin resistant isolates had the gene aph(3')-IIIa and 19 of the 20 Q-D resistant isolates 

(95%) amplified vat(D) and/or vat(E) genes. The virulence gene most detected was gel(E), 

followed by ace, cpd and hyl genes. It should be important that 9 isolates were detected with 

different virulence factors as ace, gel(E) or cpd. 

This is the first communication about antibiotic resistance in Miranda donkey and this 

population could be reservoirs of resistance and/or virulence genes. Because of this reason, it 

is recommended a more prudent use of antimicrobials in prophylaxis and therapy not only in 

those animals but also in other species. Despite the presence of resistant bacteria, they present 

a low risk to the welfare of other animals, including Humans, in the rural context in which 

they are inserted. 

 

Keywords: Enterococcus spp, Equus asinus, Escherichia coli, Antibiotic resistance, 

Virulence. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO  
 

1.1.  Resistência a antibióticos: uma problemática actual  

A resistência das bactérias aos antibióticos constitui uma preocupação de saúde pública à 

escala mundial como consequência de um uso intensivo ou inapropriado deste tipo de 

fármacos, particularmente no tratamento de infecções bacterianas em humanos, animais 

(durante a prática clínica) mas também na produção animal intensiva (incluindo a 

aquacultura) (Cantas et al., 2013; Bengtsson-Palme e Larsson, 2015). 

Por outro lado, o aparecimento de bactérias multirresistentes, a transferência de genes e a 

sua disseminação no ecossistema são alguns dos factores que contribuem para o agravamento 

desta problemática (Berendonk et al., 2015). Neste contexto, Martinez et al. (2015) considera 

que a possibilidade de disseminação dos genes de resistência a uma bactéria patogénica é a 

principal preocupação, uma vez que podem provocar infecção nos pacientes e culminar com 

um tratamento ineficaz ou, em casos mais graves, com a morte do indivíduo (Alekshun e 

Levy, 2007; Cantas et al., 2013).  

Sendo assim, é importante estudar esta temática e aprofundar o conhecimento sobre as 

espécies portadoras de bactérias resistentes, assim como a sua dispersão geográfica. 

 

1.2. Características biológicas da raça asinina de Miranda do Douro 

A raça asinina de Miranda do Douro (Equus asinus) é vulgarmente conhecida por Burro 

de Miranda. É uma espécie endémica que existe na região Nordeste de Portugal e está 

classificada como uma raça em vias de extinção (existem menos de 1000 fêmeas a nível 

nacional), que pode desaparecer nos próximos 50 anos segundo Quaresma et al. (2015).  

De acordo com Quaresma e Payan-Carreira (2015), os asininos estão adaptados a terrenos 

montanhosos e solos pobres, apresentando carácter dócil e uma longevidade média de 15 a 18 

anos, podendo atingir os 35 anos. Antigamente, a sua importância era fundamental tanto na 

realização de diversas tarefas agrícolas como no transporte de pessoas (Lu et al., 2010; 

Carvalho et al., 2015). Actualmente, os asininos foram substituídos nessas áreas pela 

tecnologia e pela mecanização crescente. 

As fêmeas iniciam a sua vida reprodutiva aos três anos (período de gestação dura cerca de 

12 meses) e os machos a partir dos 4 anos (McDonnell, 1998; Quaresma e Payan-Carreira, 

2015).  
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Neste contexto, a raça asinina de Miranda poderá ser um importante bioindicador do grau 

de disseminação de resistências a antimicrobianos, uma vez que até ao momento não foram 

ainda realizados estudos deste âmbito nesta espécie animal.  

 

1.3. Bactérias indicadoras do grau de resistência aos antibióticos 

O aparecimento de bactérias resistentes em diferentes nichos ecológicos pode ser 

avaliado através da monitorização de estirpes indicadoras da resistência. Entre elas, destacam-

se E. coli e Enterococcus spp. que funcionam como reservatórios de genes de resistência que 

podem ser transmitidos a outras bactérias comensais ou até patogénicas, com consequências 

na saúde pública. Em seguida, serão caracterizadas de forma mais detalhada ambas as 

espécies bacterianas. 

 

1.3.1. Escherichia coli 

1.3.1.1. Classificação e características gerais 

De acordo com Shulman et al. (2007), foi o médico e bacteriologista alemão Theodor 

Escherich que, em 1885, isolou pela primeira vez a bactéria E. coli. Trata-se de um 

microrganismo comensal com forma de bacilo Gram-negativo e que habita o trato 

gastrointestinal tanto de humanos como de animais de sangue quente, tendo um papel 

importante na digestão, decomposição e protecção do intestino, sendo por isso um importante 

bioindicador da contaminação fecal (Belluco et al., 2016). Por outro lado, esta bactéria 

também pode ser encontrada na água e no solo e, de acordo com o estudo de Bulycheva et al. 

(2014), E. coli é considerada um modelo útil na avaliação do grau de contaminação por 

pesticidas e compostos orgânicos. 

Tal como explicado anteriormente, E. coli constitui uma excelente “bactéria indicadora” 

em estudos relacionados com o uso de antibióticos, tanto em medicina humana (In et al., 

2016; Zhao et al., 2016) como medicina veterinária (Herdan et al., 2012; Herskin et al., 2016; 

Guerrero-Ramos et al., 2016). 

Apesar de desempenhar um importante papel biológico, é também uma das principais 

causas de infecções urinárias ou extra-intestinais. Enquanto que o serótipo de E. coli 

enterohemorrágica (EHEC) está associado a colites hemorrágicas, E. coli enteroagregativa 

(EAEC) é responsável por afetar crianças nos países em desenvolvimento, provocando 

diarreias. Por outro lado, quando a bactéria atinge a corrente sanguínea pode provocar 

septicemia (Zea-Vera e Ochoa, 2015). Além disso, Kahrstrom (2012) constatou que E. coli 
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pode ser estimulada a produzir uma genotoxina, designada por colibactina, que vai favorecer 

o aparecimento de cancro rectal. 

Os meios de cultura MacConkey ou Levine agar são frequentemente usados no 

isolamento de enterobactérias, como é exemplo E. coli. No primeiro caso, são produzidas 

colónias de tonalidade rosa devido à digestão de lactose, promovendo um decréscimo do pH 

causado pela produção de ácidos. Em meio de cultura Levine, podem aparecer colónias 

arredondadas com um brilho metálico esverdeado e um ponto negro no centro, características 

típicas da presença de colónias de E. coli (Costa et al., 2008b; Pereira, 2010). 

 

1.3.1.2. Importância do estudo de resistências a antibióticos em isolados de E.coli 

O estudo das antibiorresistências em E. coli permite avaliar a pressão selectiva exercida 

pela administração de antibióticos, facilitando a comparação entre diferentes populações 

(Sousa et al., 2011; Simoneit et al., 2015). De acordo com o estudo realizado por Alexander 

Fleming, em 1945, as bactérias sensíveis à penicilina podem evoluir e tornar-se resistentes, 

caso sejam submetidas a concentrações crescentes do antibiótico (Chen et al., 2015).  

A resistência aos antibióticos constitui uma preocupação a nível global, resultante do uso 

excessivo ou incorrecto destes fármacos (Bengtsson-Palme e Larsson, 2015). No que diz 

respeito ao isolamento de Escherichia coli multirresistente, é fundamental administrar uma 

terapêutica antimicrobiana adequada. Em termos de infecções nosocomiais, é importante 

referir as β-lactamases de largo espectro (BLLE’s), detectáveis em diferentes meios 

(Espinosa-Gongora et al., 2015).    

De acordo com Costa et al. (2009), o uso exagerado de antibióticos β-lactâmicos no 

tratamento de infecções nosocomiais em medicina humana e veterinária contribui para a 

disseminação de BLLE’s. Assim sendo, é importante salientar que o tratamento de infecções 

pode ficar comprometido, constituindo uma ameaça à saúde animal e humana. Deste modo, é 

importante conhecer os mecanismos bioquímicos e genéticos subjacentes à resistência 

bacteriana (Alekshun e Levy, 2007; Cantas et al., 2013). 

 

1.3.1.3. Grupos filogenéticos 

Os isolados de Escherichia coli foram classificados por Clermont et al. (2000) em quatro 

grupos filogenéticos de acordo com a sua virulência: A e B1 (geralmente comensais), B2 

(acumulam fatores de virulência causadores de infecções extra-intestinais, onde se encontram 
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alguns dos clones mais virulentos) e ainda os serótipos enteropatogénicos associados a 

virulência em menor grau que B2, normalmente inseridos no grupo D. 

No caso das estirpes pertencentes aos grupos filogenéticos A e B1 estarem 

excepcionalmente associadas a infecções extra-intestinais, a explicação resulta da 

transferência horizontal de genes codificadores de virulência. Os restantes dois grupos estão 

comummente envolvidos em infecções extra-intestinais, sendo que o grupo D possui um 

menor número de factores de virulência quando comparado com o grupo filogenético B2 

(Clermont et al., 2012; Costa, 2011). 

Para isso, a metodologia mais comum consiste na deteção de dois genes (chu(A) e 

yja(A)) e um fragmento de DNA (tspE4.C2) recorrendo à Reacção em Cadeia da Polimerase 

(PCR). Inicialmente, analisa-se a presença/ausência do gene chu(A): 

a) no caso deste gene estar presente, é necessário testar a presença do gene yja(A) para 

distinguir o grupo filogenético B2 (reacção positiva) do D, onde a reacção é negativa por não 

se verificar a amplificação deste gene; 

b) se não for detectado, procede-se à análise do fragmento tspE4.C2, onde os positivos 

classificam-se no grupo B1 e os negativos no grupo A. 

O estudo dos grupos filogenéticos, ilustrados na Fig.1, permitem não só determinar o 

grau de patogenicidade dos isolados, mas também avaliar o modo de disseminação das 

multirresistências no ambiente (Clermont et al., 2012; Marinho, 2013). 

 

1.3.2. O género Enterococcus spp. 

1.3.2.1. Classificação e características gerais 

O tracto gastrointestinal humano e da maioria dos animais apresenta 400 a 500 espécies 

bacterianas. Enterococcus spp. engloba um grupo heterogéneo de bactérias comensais Gram-

positivas produtoras de exotoxinas, catalase negativas e anaeróbias. No entanto, também 

podem colonizar esporadicamente o sistema respiratório superior, a cavidade oral ou o tracto 

vaginal (Guimarães, 2009). O termo “enterococo” foi descrito pela primeira vez por 

Thiercelin, em 1899, mas só em 1970 é que o grupo enterococci passou a ser designado por 

Enterococcus spp.. Estes microrganismos apresentam uma elevada taxa de sobrevivência e 

adaptação a condições ambientais adversas (temperatura, pH e salinidade), podendo 

desenvolver mecanismos de resistência que dificultam o tratamento da infecção (Dos Santos 

et al., 2015; Marinho, 2013; Marinho et al., 2014). Algumas estirpes possuem a enzima 
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gelatinase, responsável pela hidrólise da gelatina e colagénio que reveste o epitélio, 

possibilitando a invasão da corrente sanguínea. 

Através da análise das características bioquímicas, mobilidade ou propriedades 

serológicas analisadas por Swan (1954), é possível distinguir as espécies de Enterococcus spp. 

mais comuns através da reacção positiva ao antisoro do grupo D de Lancefield: Enterococcus 

durans, E. faecalis, E. faecium, E. gallinarum, E. hirae e E. casseliflavus (Chen et al., 2015; 

Klein, 2003; Giraffa, 2014). Esta classificação é realizada através das galerias API, PASCO 

ou ainda, caso se pretenda um método mais preciso, usando primers específicos (Gonçalves, 

2009). 

 

 

Figura 1 - Representação dos grupos filogenéticos de E. coli (adaptado de Clermont, 2000). 

 

Murray (1990) observou que E. faecalis e E. faecium são as espécies predominantes na 

espécie humana. A administração de quinolonas e cefalosporinas é recomendada em infecções 

enterocócicas devido à reduzida susceptibilidade da estirpe a estes antimicrobianos. De 

acordo com Santagati et al. (2012), a utilização de probióticos compostos por E. faecium e E. 

faecalis é frequente na produção animal como ferramenta de prevenção e tratamento de 

doenças intestinais. 
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1.3.2.2. Importância do estudo de resistências a antibióticos em isolados de 

Enterococcus spp. 

Apesar de ser considerado pouco virulento (frequentemente usado como probiótico), 

Enterococcus spp. tem adquirido especial interesse clínico nos últimos anos pois pode ser 

responsável por infecções nosocomiais em hospedeiros com o sistema imune comprometido, 

devido em parte à sua elevada taxa de sobrevivência em instrumentos médicos (Costa, 2006; 

Mato et al., 2009). Estes microrganismos são intrinsecamente resistentes a uma vasta gama de 

antibióticos (β-lactâmicos, ampicilina ou aminoglicosídeos), podendo ainda desenvolver 

mecanismos genéticos de resistência a outros antimicrobianos ou transferir estes genes de 

resistência a outras bactérias (Espinosa-Gongora et al., 2015).  

Os antibióticos são úteis em diferentes áreas, como medida profiláctica na produção 

animal ou ainda na medicina com uma função terapêutica fundamental (Fisher e Phillips, 

2009). Em 2006, foram proibidos como promotores de crescimento animal em Portugal uma 

vez que o elevado uso deste tipo de fármacos conduziu ao aparecimento de estirpes 

bacterianas resistentes à avoparcina (administrada nas rações dos animais de produção) e à 

vancomicina, antibiótico recomendado na terapêutica de infecções nosocomiais. 

Mesmo assim, registou-se um forte aumento de Enterococcus spp. resistentes à 

vancomicina (VRE) em isolados de origem animal (Clemente et al., 2015; Graham et al., 

2016). 

 

1.4.  Antibióticos  

1.4.1. Características gerais 

Os antibióticos são substâncias químicas produzidas por microrganismos vivos (fungo, 

bactéria, entre outros) ou de forma sintética através da indústria farmacêutica, que afectam a 

fisiologia, bioquímica ou estrutura das bactérias, podendo, por isso, limitar a multiplicação de 

bactérias (bacteriostáticos) ou provocar a sua morte (bactericidas). 

Os mecanismos de acção destes fármacos são muito específicos daí que não sejam 

eficazes no tratamento de infecções por outros microrganismos, como fungos ou vírus (Poeta 

et al., 2006; Poeta et al., 2007). 
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1.4.2. Mecanismos de ação dos antibióticos 

Os antibióticos possuem diferentes mecanismos de acção, cujos alvos correspondem a 

processos vitais para a sobrevivência da bactéria: inibição da parede celular, inibição da 

síntese de proteínas ou ácido fólico, interferência na reparação/replicação do DNA ou 

alteração da permeabilidade da membrana (Fig. 2). Estes mecanismos serão explicados de um 

modo mais detalhado à frente. 

Posto isto, a composição da parede celular da bactéria, o tamanho molecular ou a 

estrutura química do antibiótico são alguns dos factores que influenciam o modo de acção dos 

antimicrobianos. 

 

 

Figura 2 - Ilustração com os diferentes mecanismos de acção dos antibióticos: alteração da permeabilidade da 

membrana, inibição da síntese proteica e de ácido fólico, inibição da parede celular, interferência na replicação e 

reparação do DNA.  

Legenda: DNA - ácido desoxirribonucleico, RNAm - ácido ribonucleico mensageiro, PABA - ácido para-

aminobenzóico, DHF - dihidrofolato, THF - ácido tetrahidrofólico. 

 

1.4.2.1. Inibição da síntese da parede celular  

As bactérias estão envolvidas por uma parede celular rígida e rica em peptidoglicanos. De 

acordo com Riley e Wertz (2002), quando a síntese de algum dos seus constituintes é inibida, 
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gera-se um desequilíbrio e enfraquecimento da parede celular o que pode levar à 

destruição/morte da bactéria, devido à actividade posterior das autolisinas. 

A acção dos antimicrobianos ao nível do enfraquecimento desta estrutura é um 

mecanismo importante (Tab.1) mas é dificultado nos organismos Gram-negativos devido à 

presença de enzimas hidrolíticas dentro da parede celular (Walsh et al., 2003; Gonçalves, 

2009). 

Os antibióticos β-lactâmicos, como a penicilina, impedem a síntese de peptidoglicanos 

por inibição enzimática. Como consequência, verifica-se o aumento da fragilidade da parede 

celular e alteração da sua permeabilidade, tendo como consequências a lise celular e morte da 

bactéria (Poeta et al., 2008a; Castanheira, 2013). 

 

Tabela 1 - Antibióticos responsáveis pela inibição da síntese da parede celular (Castanheira, 2013). 

Grupo de 

Antibióticos 
Classe Fármaco Espectro acção 

β - lactâmicos Penicilinas 

Benzilpenicilinas Bactérias Gram + e Gram - 

Fenoximetil-penicilina Bactérias Gram +, Gram - e anaeróbios 

Aminopenicilinas Bactérias Gram + e Gram- 

Isoxazolilpenicilinas Bactérias Gram + e Gram- 

Penicilinas anti-

pseudomonas 
Bactérias Gram +, Gram - e anaeróbios 

Amidinopenicilinas Bactérias Gram - 

 

Cefalosporinas 

1ª geração Bactérias Gram + e Gram - 

 
2ª geração Bactérias Gram +, Gram - e anaeróbios 

 
3ª geração Bactérias Gram +, Gram - e anaeróbios 

 
4ª geração Bactérias Gram +, Gram - e anaeróbios 

 
Carbapenemes Aztreonam Bactérias Gram +, Gram - e anaeróbios 

 
Monobactamos Imipenemo e meropenemo Bactérias Aeróbios Gram - 

Glicopeptídeos 
 

Vancomicina Bactérias Gram + 

    Teicoplamina Bactéria Gram + 

 

1.4.2.2. Inibição da síntese de proteínas 

A diferença entre a estrutura ribossomal das células procariotas (70S) e eucariotas (80S) 

permite explicar a seletividade tóxica de alguns antibióticos. Os ribossomas das bactérias 

(estruturas responsáveis pela síntese proteica) são constituídos por duas subunidades 30S e 

50S (Tortora et al., 2011; Castanheira, 2013). O mecanismo de acção de certos antibióticos 

interfere com o processo de síntese de proteínas: ligação do tRNA, iniciação, alongamento da 

cadeia polipeptídica e terminação. Como não há produção de proteínas por parte da bactéria 

responsável pela infecção, as funções vitais da bactéria são bloqueadas, impedindo a sua 

proliferação (Alekshun e Levy, 2007). 
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A tetraciclina inibe a síntese proteica na subunidade 30S da estrutura ribossomal (Tab.2), 

enquanto o cloranfenicol tem afinidade para a subunidade 50S mas é pouco utilizado por 

causa da sua elevada toxicidade (Blair et al., 2015; Guimarães, 2009). 

Os aminoglicosídeos são bacteriostáticos que penetram na subunidade 30S e alteram a 

síntese proteica devido a erros na leitura do mRNA. Este grupo engloba a estreptomicina, a 

canamicina, a amicacina, a gentamicina ou a tobramicina. Neste grupo, verifica-se a formação 

de mRNA e proteínas anormais, assim como a alteração da permeabilidade da membrana 

devido ao efluxo de K
+
 (Costa, 2006; Sousa, 2011). 

A estreptogramina e o grupo dos macrólidos actuam na subunidade 50S ribossomal, 

interferindo na fase de alongamento das proteínas. 

 

Tabela 2- Antibióticos que actuam na síntese proteica (Barros, 2010). 

Antibiótico Acção 

Cloranfenicol Ligações peptídicas bloqueadas durante o alongamento da cadeia 

Eritromicina Alteração da conformação da subunidade 50S do ribossoma 70S 

Tetraciclina Bloqueio da adição dos aminoácidos devido à acção do tRNA no ribossoma 

Estreptomicina e 
gentamicina 

Alteração da conformação da subunidade 30S do ribossoma 70S, resultando a 

leitura incorrecta do mRNA 

 

1.4.2.3. Inibição da síntese do ácido fólico 

O ácido fólico, também conhecido como vitamina B9, é sintetizado por bactérias e exerce 

uma importante função na síntese de metabolitos como bases azotadas de purinas e 

pirimidinas (Monteiro et al., 2009; Sousa, 2011). 

As sulfonamidas (onde se insere o sulfametoxazol e o trimetropim) são bacteriostáticos 

de amplo espectro utilizados no tratamento de infecções causadas por diferentes bactérias. 

Estes antibióticos apresentam elevada afinidade para a enzima dihidrofolato (DHF), 

impedindo a ligação do ácido para-aminobenzóico (PABA) que é o seu substrato natural. 

Apesar de ser produzido ácido tetrahidrofólico (THF), equivalente à forma activa do ácido 

fólico, o ácido di-hidropteorato não é sintetizado. A cadeia metabólica é quebrada e não 

ocorre a síntese de timina, imprescindível para a correcta formação de DNA (Fig. 3). Caso o 

gene codificador da enzima dihidrofolato redutase esteja mutado, pode ocorrer sobrexpressão 

desta enzima e uma redução da afinidade ao trimetropim. Por este facto, Alekshun e Levy 

(2007) registaram elevados níveis de resistência em diversas estirpes, incluindo E. coli. 
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Figura 3 - Mecanismo de acção das sulfamidas (trimetropim e sulfametoxazol) e interferência no metabolismo 

de ácido fólico (adaptado de Castanheira, 2013). 

 

1.4.2.4. Interferência na replicação e reparação do DNA 

Os antibióticos que se inserem neste mecanismo de acção apresentam reduzida toxicidade 

selectiva e interferem na replicação do DNA e na transcrição. O super-enrolamento da cadeia 

dupla de DNA é controlado pela DNA-girase (topoisomerase II) e a replicação pela acção da 

DNA-polimerase (Marinho, 2013; Bonomo e Szabo, 2006). Por exemplo, a enzima DNA 

girase presente em Escherichia coli, é constituída por duas subunidades A e B codificadas 

pelos genes gyr(A) e gyr(B), respectivamente. 

O grupo das quinolonas, onde se insere a ciprofloxacina e o ácido nalidíxico, penetram no 

citoplasma das bactérias através dos canais de porinas ou da camada fosfolipídica. A sua 

actividade bactericida resulta da inibição da DNA girase, impedindo a ocorrência de 

processos biológicos vitais como replicação, separação das cadeias e transcrição do DNA 

bacteriano (Walsh et al., 2003; Sefton, 2002; Barros, 2010). A rifampicina tem capacidade 

para se ligar à subunidade β da RNA polimerase, impedindo não só a ligação à DNA 

polimerase, mas também a transcrição do mRNA e tradução em proteínas. Este antibiótico é 

considerado eficaz contra bactérias Gram-positivas e na terapêutica da tuberculose. 
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1.4.2.5. Alteração da permeabilidade da membrana celular 

A membrana responsável pela protecção e revestimento das células bacterianas e 

eucarióticas permite a passagem de iões K
+
 para o citoplasma. Perante a acção de agentes 

químicos/físicos, os metabolitos são eliminados através da membrana para o meio extracelular. 

Deste modo, a selectividade e a permeabilidade da membrana celular são alteradas, gerando-

se um efluxo de K
+
, de aminoácidos e de nucleótidos. Consequentemente, ocorre lise por 

alteração osmótica e morte celular (Sousa et al., 2011; Santos et al., 2013). 

As polimixinas apresentam uma acção bactericida notável em bactérias Gram negativas e 

são um exemplo de antibiótico com este mecanismo. Quando se ligam aos fosfolípidos 

presentes na membrana externa desencadeiam um efluxo de iões K
+
 e Na

+
, vitais para a 

estabilização da membrana (Tortora et al., 2011).  

 

1.4.3. Mecanismos de resistência aos antibióticos  

Como já vimos, os antibióticos são produtos com elevada selectividade que impedem o 

desenvolvimento de agentes patogénicos, de forma directa, mas também afectam as bactérias 

comensais não alvo benéficas na flora intestinal. No entanto, estes microrganismos 

adquiriram várias estratégias que lhes conferem resistência a este tipo de fármacos (Belgacem 

et al., 2010).  

A resistência pode ser intrínseca ou adquirida: 

a) A resistência intrínseca surge espontaneamente no microrganismo uma vez que não 

existe uma exposição prévia ao antibiótico em questão. Surge devido à própria morfologia 

bacteriana (por exemplo, a presença de barreira de permeabilidade) ou presença de enzimas 

que inactivam/modificam os locais alvo do antibiótico ou devido ao metabolismo da célula 

não ser influenciado pelo fármaco. As principais resistências intrínsecas à bactéria encontram-

se referidas na Tab.3. De acordo com Batista (2013), mesmo na ausência de pressão selectiva, 

as porinas existentes na membrana externa de todas as bactérias Gram-negativas bloqueiam a 

entrada do antibiótico; por este facto, este tipo de microrganismos são resistentes substâncias 

com elevado peso molecular. Enterococcus spp. possuem resistência intrínseca a elevadas 

concentrações de aminoglicosídeos, que se associam à produção de acetiltransferases, 

nucleotidiltransferases ou fosfotransferases (Poeta et al., 2005; Costa, 2011).  
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Tabela 3 – Principais resistências intrínsecas aos antibióticos em Enterococcus spp (adaptado de Batista, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A resistência adquirida resulta da recombinação genética ou mutação como 

consequência do uso contínuo de antibióticos. Trata-se do tipo de resistência mais comum e 

refere-se a quatro grandes grupos: alteração da permeabilidade ou do local de acção do 

antibiótico, bombas de efluxo e mecanismo enzimático da degradação ou inactivação do 

antibiótico. 

 Não é possível prever a frequência, origem ou mecanismo de ação subjacente à 

resistência adquirida por determinada bactéria mas sabe-se que resulta de uma perda de 

eficiência por parte do antimicrobiano (Guimarães, 2009; Radhouani et al., 2013).  

Os mecanismos de resistência aos antibióticos, influenciados por proteínas retratadas na 

Fig.4, são classificados em quatro categorias principais: i) alteração da permeabilidade da 

membrana; ii) expulsão activa do antibiótico (bomba de efluxo); iii) modificação ou protecção 

do alvo e iv) modificação ou inibição enzimática do antibiótico (Costa, 2011; Tenover, 2006). 

De modo a tornar a análise dos mecanismos de resistência mais simplista, segue-se um quadro 

resumo na Tab.4.  

 

1.4.3.1. Inibição enzimática ou modificação do antibiótico  

Este mecanismo de resistência é caracterizado pela inactivação/destruição de 

antibióticos por ação de enzimas produzidas por bactérias. De acordo com Batista (2013), 

existem três grandes estratégias: hidrólise (intervenção da hidrolases), transferência de um 

grupo (transferases) ou reacção redox (oxidação da tetraciclina pela enzima tetX, por 

exemplo).  

 

Antibiótico 

 

Mecanismo de resistência intrínseca 

 

Aminoglicosídeos 

(estreptomicina, gentamicina e tobramicina) 

Entrada do antibiótico devido a uma 

redução do metabolismo oxidativo 

β-lactâmicos 

(cefalosporinas, ampicilina e penicilinas) 
Decréscimo de PBPs e produção de 

β-lactamases (no caso de E. faecalis) 

Vancomicina Alterações na parede celular 

Outros – sulfametoxazol/trimetoprim - 
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Figura 4 - Principais mecanismos de resistência aos antibióticos: alteração do alvo, inibição enzimática e 

modificação do antibiótico, alteração da permeabilidade da membrana e expulsão activa do antibiótico (bomba 

de efluxo).  

 

Tabela 4 - Mecanismos de resistência adquirida a antibióticos (adaptado de Samaha-Kfoury e Araj, 2003; Costa, 

2011). 

Antibióticos Mecanismos de resistência 

- β-lactâmicos 

 

Cefalosporinas (cefotaxima, ceftazidima) Penicilinas 

(ampicilina, amoxicilina) Monobactamo (aztreonam) 

Carbapenemos (imipenemo) 

- β-lactamases 

- Mutações na PBP 

- Diminuição da permeabilidade da membrana 

- Expulsão activa do antibiótico (efluxo) 

- Aminoglicosídeos 

(amicacina, gentamicina, tobramicina, estreptomicina) 

- Modificação enzimática 

- Modificação do alvo 

- Cloranfenicol - Inibição enzimática 

- Tetraciclina 

- Expulsão activa do antibiótico (efluxo) 

- Protecção do alvo (ribossomas) 

- Inibição enzimática 

- Sulfametoxazol e Trimetropim 
- Modificação do alvo (mutações em DHFR e 

DHPS) 

- Quinolonas 

- Modificação do alvo (mutações na DNA 

girase e topoisomerase IV) 

- Alteração da permeabilidade da membrana 
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No caso das penicilinas e cefalosporinas, uma vez que são constituídas pelo anel beta-

lactâmico sujeito à acção de β-lactamases, apresentam capacidade de hidrólise. Estas enzimas 

tornam-se resistentes devido a substituições aminoacídicas na PBPs (penicillin binding 

proteins), que constitui o principal alvo do antibiótico, pela sua elevada afinidade estrutural e 

funcional. 

 Sáenz et al. (2004) verificou que a resistência bacteriana ao cloranfenicol se deve a 

acetiltransferases, codificadas pelo gene cat(A) e responsáveis por impedir a ligação do 

antibiótico aos ribossomas bacterianos.  

A resistência aos antibióticos pode surgir devido à susceptibilidade de ligação da 

proteína ao agente antimicrobiano ser reduzida ou pela existência de mutações. Deste modo, 

as β-lactamases podem tornar-se mais eficazes sendo denominadas por β-lactamases de largo 

espectro (BLLE), associadas à resistência a todas as penicilinas, cefalosporinas e aztreonam 

(Gonçalves, 2009; Clemente et al., 2015). No caso das bactérias Gram-negativas, a produção 

de β-lactamases é o principal mecanismo de resistência aos antibióticos β-lactâmicos (Chen et 

al., 2015). 

 

1.4.3.2. Alteração do alvo molecular  

Os aminoglicosídeos, tetraciclinas e macrólidos inibem a síntese de proteínas no 

momento em que o ribossoma se move ao longo da cadeia de mRNA (Castanheira, 2013).  

A alteração genética do alvo resulta de dois factos: 

a) o antibiótico penetra na célula mas é incapaz de reconhecer o seu alvo macromolecular, 

devido à diminuição ou mesmo ausência de afinidade do fármaco ao local de ligação na 

bactéria; 

b) alteração do metabolismo, promovendo a expulsão do antibiótico para o exterior da 

célula bacteriana.  

De acordo com estudos anteriores, esta mutação no alvo molecular impede que o 

antibiótico atinja a proteína alvo, mas a sua actividade celular mantém-se activa (Marinho, 

2013; Chroma e Kolar, 2010). A protecção dos alvos moleculares constitui também um 

mecanismo de resistência. Por exemplo, os genes erm e cfr podem ser facilmente 

disseminados quando transportados por vectores como os plasmídeos (Blair et al., 2015). 
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1.4.3.3. Alteração da permeabilidade selectiva da membrana  

Para que o antibiótico administrado seja eficaz, é essencial que a membrana celular seja 

permeável. Através da difusão, os antibióticos hidrofílicos atravessam a membrana externa 

composta por porinas (Alekshun e Levy, 2007; Blair et al., 2015). 

Em comparação com as bactérias Gram-positivas, as bactérias Gram-negativas são 

intrinsecamente menos permeáveis a vários antibióticos. A redução desta característica é um 

mecanismo de resistência importante nas bactérias Gram negativas, devido à perda ou 

alteração dos canais de porinas, onde ompA, a ompC e a ompF são as principais proteínas da 

Membrana externa. Uma vez que a entrada do antibiótico na bactéria depende das suas 

características intrínsecas, os compostos hidrofílicos penetram através das porinas (β-

lactâmicos) ou por self promoted uptake (aminoglicosídeos). A primeira linha de defesa 

contra os agentes antimicrobianos em E. coli passa por restringir a entrada de pequenas 

moléculas que acarreta o aparecimento de multirresistências (Sefton, 2002; Walsh et al., 

2003). 

De acordo com estudos anteriores, este é o mecanismo de resistência observado em 

quinolonas, β-lactâmicos, tetraciclinas e cloranfenicol. A entrada do antibiótico na célula 

bacteriana é limitada devido a uma diminuição da expressão das porinas do tipo OmpF ou 

pela sua substituição por canais mais selectivos (Sáenz et al., 2004; Santos et al., 2013). A 

pressão exercida pelos carbapenemos promove a ocorrência de mutações nos genes 

responsáveis pela codificação de porinas. Após a exposição a estes fármacos, recentemente 

Blair et al. (2015) consideraram que as taxas de mutação em E. coli e Enterococcus spp. têm 

aumentado.  

 

1.4.3.4. Bombas de efluxo  

As bombas de efluxo correspondem a proteínas transmembranares responsáveis pela 

expulsão do antibiótico da célula (Batista, 2013; Blair et al., 2015). No entanto, em caso de 

sobreexpressão, podem conferir resistência a antibióticos sendo um dos mecanismos mais 

comuns em isolados clínicos. Estudos anteriores com Enterobacteriaceae, P. aeruginosa e S. 

aureus demonstraram uma sobreexpressão das bombas de efluxo em pacientes a partir da 

década de 90, como é o caso da bomba AcrAB–TolC (Everett et al., 1996; Du et al., 2014). 

Este tipo de resistência bacteriana envolve consumo energético e o objectivo é impedir 

que a concentração de antibiótico no interior da célula seja suficiente para produzir o efeito 

terapêutico desejado. De acordo com Alekshun e Levy (2007), este processo é frequente em 
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antibióticos β-lactâmicos, macrólidos, quinolonas e na maior parte das tetraciclinas. Neste 

último caso, as bombas de efluxo são bastante selectivas e encontram-se associadas às 

proteínas de membrana: a tetraciclina penetra na célula e, como possui afinidade com a 

proteína TetR, efectua-se a ligação (Burow et al., 2014). Esta proteína funciona como 

repressora da bomba Tet (codificada pelo gene tet(A)) promovendo uma sobreexpressão da 

bomba e a expulsão da tetraciclina para o exterior da célula (Chopra e Roberts, 2001; Chroma 

e Kolar, 2010). De salientar que uma elevada variedade de bombas de efluxo está associada a 

substratos estruturalmente diferentes, contribuindo para o fenómeno da multirresistência.  

 

1.4.3.5. Metilação: novo mecanismo de resistência aos antibióticos  

Warrier et al. (2016) descobriram um novo mecanismo de resistência a fármacos 

bacterianos, baseado na inactivação de antibióticos via N-metilação evidente em 

Mycobacterium tuberculosis, o agente causador da tuberculose. No entando, novos estudos 

são requeridos para uma melhor percepção do mecanismo desde a degradação do fármaco, até 

ao mimetismo molecular e regulação dos genes de resistência. 

 

1.5. Elementos genéticos de aquisição e transferência de genes de resistência 

Tradicionalmente, as resistências aos antibióticos eram atribuídas a mutações 

cromossómicas, isto é, alterações na sequência de DNA dos cromossomas bacterianos. No 

entanto, é do conhecimento geral que este fenómeno está frequentemente associado a 

mutações extracromossómicas, relacionadas com segmentos de DNA móvel. Em seguida, 

serão abordados os elementos genéticos com capacidade de mobilidade entre células 

(plasmídeos e transposões), assim como os elementos genéticos naturais envolvidos na 

captura, mobilização e expressão de cassetes de genes que conferem resistência aos 

antibióticos, designados por integrões. Qualquer um destes elementos é capaz de transmitir 

resistências tanto às gerações seguintes como a outras bactérias, de modo horizontal. Um 

exemplo de genes facilmente transferidos, através dos plasmídeos, são os genes codificadores 

de β-lactamases (Dias, 2009; Bennett, 2008). 

 

1.5.1. Plasmídeos  

Os genes de resistência aos antibióticos, factores de virulência, codificação de toxinas 

bacterianas ou até mesmo a capacidade de degradação de metais pesados são algumas das 

informações transferidas entre bactérias por acção de plasmídeos. Estes tratam-se de 
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moléculas circulares ou lineares de DNA extracromossómico cujo tamanho pode variar entre 

5 e 400 Kbp (Pereira, 2010; Gonçalves, 2009).  

A constituição dos plasmídeos de resistência está representada na Fig.5-A: genes de 

resistência, genes de replicação, de metabolismo, de fertilidade, de resistência a bacteriocinas 

e/ou genes de bacteriófagos (Sáenz et al., 2004; Barros, 2010). Um dos obstáculos 

terapêuticos no combate às infecções bacterianas deve-se à transferência de plasmídeos 

compostos por genes de resistência. Por exemplo, os genótipos van(A), van(B), van(D), e 

van(E) aparecem devido à transferência de elementos móveis mas o gene van(C) só pode ser 

codificado cromossomicamente por resistência intrínseca (Poeta et al., 2006; Poeta et al., 

2007). De salientar que um único plasmídeo pode ser constituído por vários genes de 

resistência, conferindo um fenótipo multirresistente à estirpe a que pertence. 

 

1.5.2. Integrões  

Os integrões assemelham-se a transposões, mas não possuem sequências terminais 

repetitivas nem codificam proteínas. Estes elementos genéticos são constituídos por 2 regiões 

conservadas, onde se localiza a integrase intI, e uma região variável que contém cassetes de 

genes codificadores de resistência a antibióticos e desinfetantes. Silveira (2009) considera 

ainda que o integrão é composto por um local de recombinação específico attI e promotores 

úteis na expressão dos genes cassete Pc e P2 (moléculas livres, circulares, de DNA não 

replicável), os quais estão representados na Fig.5-B.  

Deste modo, os integrões são um elemento chave para a resistência antimicrobiana ao 

serem responsáveis por codificar uma proteína capaz de integrar elementos móveis, como os 

genes de resistência aos antibióticos (Costa, 2011; Willey et al., 2008; Ploy et al., 2000). 

 

1.5.3.  Transposões e sequências de Inserção  

Contrariamente ao que sucede com plasmídeos, os transposões não são auto-replicáveis; 

por essa razão, associam-se a plasmídeos/informação genética da bactéria para garantir que o 

seu DNA será replicado simultaneamente com o DNA receptor. As sequências de inserção 

(SI) (700 a 1500bp) e os transposões (2 a 50kb) correspondem a sequências de DNA linear 

com capacidade de inserção entre moléculas de DNA (Sousa, 2011). Os transposões contêm 

na sua estrutura um gene que codifica a transposase e um marcador/gene codificador de 

resistência a um antibiótico. Quando a transferência de factores de virulência é estimulada 

pela presença do antibiótico, ou quando ocorre transmissão acidental de genes de 
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antibiorresistência (acção de metais pesados), os efeitos na célula receptora são evidentes 

(Barros, 2010). 

É importante salientar que os antimicrobianos não causam mutações mas a sua utilização 

permite seleccionar mutantes espontâneos pré-existentes que são resistentes (Poeta et al., 

2005; Saenz et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5 – A - Estrutura de um plasmídeo de resistência, constituído por genes de resistência à tetraciclina (tet) 

e ampicilina (amp) e por genes úteis para a replicação do plasmídeo, localizados na região RTF; B - Estrutura 

básica de um integrão (adaptado de Bennett, 2008). 

 

 

1.6. Produção de fatores de virulência 

A expressão de factores de virulência resulta da exposição da bactéria aos mecanismos de 

defesa do hospedeiro. Os genes responsáveis pela codificação dos factores de virulência 

localizam-se nas ilhas de patogenicidade (PAI) dos cromossomas, em plasmídeos ou 

bacteriófagos. As PAIs têm capacidade de aderir e invadir o epitélio da célula hospedeira, 

produzir toxinas, captar ferro do meio ambiente e até adquirir propriedades patogénicas.  

A produção de factores de virulência confere uma vantagem selectiva às estirpes uma vez 

que facilita a adaptação e proliferação do microrganismo no habitat selecionado, por exemplo, 

o tracto gastrointestinal. De acordo com Kuhnert et al. (2000), E. coli pode ser patogénica 

devido à existência de adesinas, invasinas, toxinas ou cápsula. Além disso, esta bactéria pode 

provocar doenças em humanos devido à expressão dos genes de virulência que adquiriu 

(Pereira, 2010; Costa et al., 2009). As estirpes patogénicas de E. coli podem ser classificadas 

em 5 classes, todas elas relacionadas com problemas intestinais: enterotoxigénicas (ETEC), 

enteroinvasivas (EIEC), enterohemorrágicas (EHEC), enteropatogénicas (EPEC) e 

enteroagregativas (EAEC) (Gonçalves, 2009). 

A B 



Introdução 
 

 

19 
 

Do mesmo modo, existem diversos factores associados a um aumento da virulência em 

Enterococcus faecalis. Recorrendo à PCR, é possível testar genes específicos para detectar a 

produção de proteínas de superfície, de citolisina (cylA, cylB, cylM e o cylI) ou da presença 

de gelE, responsável por codificar a gelatinase (fsrA, fsrB e fsrC). Estes podem desempenhar 

diversas funções durante uma infecção, designadamente permitir a ligação a superfícies 

epiteliais ou a evasão à resposta imunitária (Guimarães, 2009; Poeta et al., 2008a). De acordo 

com o estudo efectuado por Huycke et al. (1991), nas infecções causadas por E. faecalis 

resistente à gentamicina, o risco de mortalidade para o paciente é cinco vezes mais elevado.  

 

1.7. Resistência a antibióticos: causas, consequências e perspectivas futuras 

Tal como vimos, a presença de genes em elementos móveis conferem vantagem às 

bactérias perante condições ambientais desfavoráveis. Entre elas, destacam-se a resistência 

aos antibióticos ou a metais pesados, presença de factores de virulência ou a produção de 

bacteriocinas. 

Os antibióticos adquiriram especial destaque terapêutico em infeções bacterianas nos 

anos 40. Apesar de se verificar uma redução da mortalidade, as bactérias criaram diversos 

mecanismos “inteligentes” para bloquear ou inibir a acção dos fármacos (Batista, 2013; 

Belgacem et al., 2010; Canica et al., 2015). A resistência antimicrobiana representa uma 

preocupação para a saúde pública, sendo imperativo uma redução dos riscos associados e um 

limite no acesso a antibióticos (Berendonk et al., 2015; Bengtsson-Palme e Larsson, 2015). 

Cantas et al. (2013) definiu algumas medidas controlo para minimizar esta situação, como 

restringir a toma de antimicrobianos apenas a infeções bacterianas e tomar precauções no 

tratamento de potenciais reservatórios de genes de resistência, como os animais sujeitos à 

produção intensiva. Caso contrário, o organismo deixa de reagir a este tipo de terapêuticas e a 

criação de novos antimicrobianos também ficará comprometida (Landers et al., 2012).  

Diversos estudos realizados nesse âmbito verificaram que a disseminação de estirpes 

resistentes (por exemplo, VRE) se deve à facilidade de transmissão de genes em ambiente 

hospitalar (Billington et al., 2014; Aarestrup et al., 2000). No caso de ser ultrapassada a 

validade destes fármacos, uma incorrecta administração ou em uso excessivo, as bactérias 

resistentes adquirem vantagens a nível de sobrevivência (Fig.6) (Ploy et al., 2000; Santos et 

al., 2013). De acordo com Van Boeckel et al. (2015), é expectável que o consumo global de 

antibióticos aumente 67%, entre 2010 e 2030.  
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Os antimicrobianos têm vindo a revolucionar o tratamento clínico de infecções causadas 

por agentes bacterianos, promovendo uma diminuição dos microrganismos causadores de 

infecções e prevenindo a colonização por estirpes patogénicas (Poeta, 2006; Cantas et al., 

2013). No entanto, a pressão selectiva causada pelo uso incorrecto ou excessivo de 

antimicrobianos interfere com o normal funcionamento da microflora intestinal em humanos e 

outros animais. Deste modo, é imperativo prevenir para contornar a problemática aos 

antimicrobianos com repercussões na saúde pública, como é o caso da ineficácia terapêutica 

(Frye e Jackson, 2013; Al-Bahry et al., 2009).  

 

 

Figura 6 – Causas e consequências da disseminação de bactérias multirresistentes associadas ao uso de 

antibióticos.  

 

1.8. Alternativas viáveis ao uso de antibióticos  

Uma potencial alternativa aos antibióticos são os probióticos, microrganismos benéficos 

para a flora intestinal responsáveis por estimular a digestão de alimentos e produção de 

vitaminas, principalmente do complexo B.  

Ao contrário dos antibióticos, os efeitos secundários são mínimos e, além disso, estão 

associados ao combate a inflamações e infeções, regulando o crescimento de potenciais 

microrganismos patogénicos (Ouwehand e Tennilä, 2016; Tenover, 2006). Destacam-se como 
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exemplos mais comuns as bactérias ácido-lácticas, bifidobactérias ou alguns tipos de 

leveduras. 

Associados aos benefícios dos probióticos, Bultosa (2016) sugere os prebióticos, como 

ingredientes alimentares não digeríveis com impacto positivo na saúde do indivíduo. O seu 

alvo de acção são as bactérias comensais habitantes no trato gastrointestinal. 

Cotter et al. (2013) verificaram que as bacteriocinas também devem ser consideradas uma 

importante alternativa ao crescente uso de antibióticos em infecções provocadas por diferentes 

estirpes. São péptidos antimicrobianos produzidos por ribossomas de bactérias probióticas, 

como é o caso dos lactobacilos, sendo responsáveis por combater infeções intestinais através 

da inibição da expressão génica e síntese proteica (Cotter et al., 2013). As bacteriocinas 

podem ser classificadas como péptidos sujeitos a modificações pós-traducionais, inseridos na 

classe I, ou como péptidos não modificados (classe II).  

A terapia fágica surgiu na década de 1930 mas na actualidade adquiriu destaque como 

uma alternativa promissora aos antibióticos para o tratamento e prevenção de doenças 

bacterianas (Kutateladze e Adamia, 2010). De acordo com o estudo efectuado por Moradpour 

e Ghasemian (2011), a elevada eficácia da terapêutica com bacteriófagos é evidente no 

combate a infecções bacterianas que não responderam ao tratamento com os antibióticos 

disponíveis. 

Os mecanismos de acção estão relacionados com a inibição da expressão génica e 

produção proteica ou através da alteração do envelope celular. No entanto, é necessária uma 

melhor compreensão destes processos para que a actividade das bacteriocinas possa ser 

implementada como alternativa na área clínica (Zacharof e Lovitt, 2012). 

 

1.9. MALDI-TOF 

Como vimos, as bactérias patogénicas podem provocar infecções fatais, especialmente 

em indivíduos imunodeprimidos. Deste modo, é crucial estabelecer uma rápida e fiável 

identificação da espécie envolvida para o sucesso do tratamento clínico (Panda et al., 2014). 

Em alternativa a outros métodos de identificação de rotina, a espectrometria de massa 

designada por Ionização e dessorção a laser assistida por matriz – tempo de voo (do inglês 

Matrix-assisted laser desorption ionization – time of flight, MALDI-TOF) tem despertado 

especial interesse na identificação de isolados e caracterização de estirpes comensais em 

animais e humanos. A sua introdução em laboratórios de microbiologia para diagnóstico de 

rotina trouxe uma revolução na identificação de bactérias clinicamente relevantes. Este é um 
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método proteómico preciso e rápido, em comparação com técnicas microbiológicas 

convencionais ou biologia molecular, e pode ser aplicado a uma vasta diversidade de 

microrganismos, tais como bactérias Gram-positivas, Enterobacteriaceae, bactérias não 

fermentadoras ou micobactérias (Panda et al., 2015; Singhal et al., 2015). Esta técnica baseia-

se na detecção de proteínas abundantes num intervalo de massa entre 2 e 20 kDa, devolvendo 

um espectro (m/z) com valores numéricos da massa (m) em função da carga (Z) (Schulthess et 

al., 2013). 

 Deste modo, a resistência das bactérias a antibióticos pode ser detectada 

bioinformaticamente, através de um fingerprinting de proteínas por MALDI. Esta “impressão 

digital” é gerada para cada microrganismo e posteriormente utilizada como termo de 

comparação com os espectros de referência armazenados, proporcionando a identificação da 

amostra (Santos et al., 2015). No caso de haver concordância quanto à espécie bacteriana 

entre a identificação bioquímica convencional e a técnica MALDI-TOF MS, a identificação é 

considerada final.  

No nosso estudo, esta metodologia foi útil na confirmação da identidade de E. coli e 

identificação da espécie de Enterococcus spp. presentes nos isolados de burros de Miranda. A 

simplicidade de preparação da amostra, baixo custo de funcionamento e o curto período de 

tempo e análise são algumas das principais vantagens desta abordagem, comparativamente 

com outros métodos de identificação. No entanto, a aplicação da solução em cada um dos 

poços da placa de MALDI deve ser realizada com algum cuidado (evitar o excesso de 

solução) para não comprometer a qualidade da identificação final (Panda et al., 2014; 

Espinosa-Gongora et al., 2015). Outra limitação desta tecnologia depreende-se com o facto da 

identificação de novos isolados só ser possível se a base de dados incluir o fingerprinting do 

espectro de massa correspondente a essa estirpe (Singhal et al., 2015).  

 

1.10. PCR 

A reacção em cadeia por ação da polimerase (PCR) permite amplificar uma sequência 

específica de DNA delimitada por um conjunto de primers, obtendo-se múltiplas cópias num 

curto período de tempo. Com auxílio do termociclador T3000 Biometra® e da utilização de 

primers, as amostras foram submetidas a três etapas: a desnaturação, o annealing e a extensão. 
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CAPÍTULO 2 – OBJETIVOS 
 

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

através da disseminação de estirpes resistentes, ou de modo indirecto, pela transferência 

horizontal de genes. E. coli e Enterococcus spp. são exemplos de bactérias comensais sujeitas 

à acção do uso de antimicrobianos, sendo que as mais resistentes são seleccionadas e podem 

constituir um importante indicador de resistência. Neste sentido, o objetivo geral deste 

trabalho consistiu em estudar os asininos de Miranda (Equus asinus) como reservatórios de 

estirpes de Enterococcus spp. e Escherichia coli resistentes a antibióticos, tendo como 

principal interesse a pesquisa de genes de resistência e factores de virulência. Para isso, é 

crucial estudar os mecanismos genéticos envolvidos no desenvolvimento e disseminação das 

resistências aos antibióticos (Radhouani et al., 2014; Poeta et al., 2007; Li et al., 2014).  

 

Com a realização deste estudo, pretende-se: 

a. Isolar Escherichia coli e Enterococcus spp. provenientes de amostras fecais de 

asininos de Miranda, a partir de placas suplementadas e não suplementadas com antibiótico 

(cefotaxima e vancomicina, respectivamente); 

b. Caracterizar fenotipicamente a resistência dos isolados: 

1. E. coli (isoladas de placas de meio Levine) - 16 antibióticos [amoxicilina e ácido 

clavulânico (AMC) (20+10µg), ceftazidima (CAZ) (30µg), cefotaxima (CTX) (30µg), 

aztreonam (ATM) (30µg), cefoxitina (FOX) (30µg), ampicilina (AMP) (10µg), imipenemo 

(IMP) (10µg), ciprofloxacina (CIP) (5µg), gentamicina (GEN) (10µg), tetraciclina (TET) 

(30µg), amicacina (AK) (30µg), tobramicina (TOB) (10µg), estreptomicina (STR) (10µg), 

ácido nalidíxico (NAL) (30µg), trimetoprim/sulfametoxazol (SXT) (1,25+23,75µg) e 

cloranfenicol (CHL) (30µg)]; 

 2. Enterococcus spp. (isoladas de placas de meio Slanetz-Bartley) – 11 antibióticos 

[cloranfenicol (CHL) (30µg), tetraciclina (TET) (30µg), teicoplanina (TEC) (30µg), 

Quinupristina-dalfopristina (Q-D) (15µg), vancomicina (VAN) (30µg), ciprofloxacina (CIP) 

(5µg), ampicilina (AMP) (10µg), eritromicina (ERY) (15µg), estreptomicina (STR) (300µg), 

gentamicina (GEN) (120µg) e canamicina (KAM) (120µg)]. 
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c. Identificar, através da técnica MALDI-TOF, os isolados de Escherichia coli e 

Enterococcus spp. de espécimes da raça asinina de Miranda; 

d. Caracterizar genotipicamente, através de PCR, as estirpes de E. coli e Enterococcus 

spp para casa isolado; 

e. Identificar genes associados à resistência antimicrobiana; 

f. Caracterizar grupos filogenéticos de E. coli; 

g. Identificar os factores de virulência em ambas as estirpes: 

1. E. coli – testar genes codificadores de virulência cnf1, fimA, aer, papC, stx, papGIII, 

SZeN, SZeN/P, SZM e SZP;   

2. Enterococcus spp. – testar genes codificadores de virulência agg, cpd, gel(E), fsr, 

hyl, esp, cyl(A), cyl (B), cyl(L), cyl (M), ace; 

h. Correlacionar a resistência a diferentes antibióticos descritos nos isolados de Burros de 

Miranda do Douro com a problemática destes fármacos na saúde pública e ambiental. 
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CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS  
 

3.1. Material biológico 

Em Março de 2014, foram recolhidas 66 amostras fecais de asininos de Miranda do 

Douro (E. asinus). A população escolhida para este estudo era composta por 66 indivíduos, 

dos quais 34 machos e 32 fêmeas nativas da região de Miranda do Douro, situada no Nordeste 

de Portugal.). O procedimento foi realizado em colaboração com a Associação para o Estudo 

e Protecção do Gado Asinino (AEPGA). As amostras fecais (cerca de 10g) foram recolhidas 

imediatamente após a defecação, com o objectivo de garantir a presença das bactérias 

comensais para isolamento. Em seguida, foram mantidas a 4ºC até serem transportadas para o 

Laboratório de Microbiologia, no menor espaço de tempo possível seguindo os procedimentos 

de rotina. De referir que apenas foi processada uma amostra fecal por animal e o excedente foi 

conservado a temperaturas de congelação.  

 

3.2. Isolamento de Escherichia coli  

As amostras fecais foram semeadas por esgotamento em meio Levine (diferencial e 

cromogénico) com e sem antibiótico (cefotaxima a 2 μg/ml). Em seguida, as placas foram 

incubadas durante 24 horas a 37ºC. As colónias suspeitas de E. coli apresentam-se 

arredondadas e de cor verde metálica, com ponto preto no centro, o que indica um 

crescimento bem-sucedido. Após o completo isolamento, foi seleccionada uma colónia de E. 

coli por placa para ser repicada em meio BHI, de modo a fomentar o crescimento bacteriano. 

Uma colónia por amostra com a morfologia típica desta estirpe foi identificada por 

métodos bioquímicos, recorrendo aos testes IMViC (indol, vermelho de metilo, “Voges-

Proskauer” e citrato), TSI e ureia (ver Anexo). Desde modo, é possível confirmar a identidade 

de E. coli pelos resultados obtidos: reacção positiva na prova do indol e vermelho de metilo, 

negativa para “Voges-Proskauer”, teste da ureia e para a enzima citrato permease (Baron et al., 

2014; Marinho et al., 2014). Além disso, há produção de gás no teste TSI, resultante da 

fermentação dos 3 açúcares (glicose, lactose e sacarose). Por fim, os isolados de E. coli foram 

devidamente identificados e conservados em criotubos contendo meio de leite, e em seguida 

foram congelados a -70ºC. 
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3.3.  Isolamento de Enterococcus spp. 

As amostras foram semeadas por esgotamento em placas de Slanetz-Bartley (SB) 

suplementadas com vancomicina (4 μg/mL) e em placas de meio não suplementadas com 

qualquer antibiótico. De forma semelhante ao procedimento de E. coli, as placas foram 

incubadas na estufa durante 24h a 37ºC. A presença de colónias cor-de-rosa, escuras no centro 

e com perda de cor na periferia, permite indicar Enterococcus spp. como a estirpe 

presumivelmente presente (Espinosa-Gongora et al., 2015; Silva et al., 2012). Em seguida, 

uma colónia de interesse seleccionada aleatoriamente de cada placa foi repicada para o meio 

BHI, com o intituito de promover o crescimento da bactéria. 

Através de métodos bioquímicos, como a coloração de Gram, prova da catalase e da 

canamicina-esculina-azida agar (meio selectivo) foi possível confirmar a identidade de 

Enterococcus spp. pelos resultados obtidos: catalase negativa e cor negra no meio de 

canamicina-esculina-azida agar (causada pela hidrólise da esculina). Por fim, os isolados 

obtidos foram devidamente identificados, conservados em criotubos contendo meio de leite, e 

ainda congelados a -70ºC. 

 

3.4. Antibióticos utilizados 

Todos os antibióticos usados respeitaram as concentrações recomendadas pelo CLSI 

(CLSI, 2015), com excepção dos aminoglicosídeos de elevada carga utilizados em 

Enterococcus spp., que foram preparados no laboratório a partir de discos estéreis. Foi 

determinada a sensibilidade aos seguintes antibióticos: 

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

(30µg/ml), cefotaxima (30µg/ml), ceftazidima (30µg/ml), aztreonam (30µg/ml), imipenemo 

(10µg/ml), gentamicina (10µg/ml), amicacina (30µg/ml), tobramicina (10µg/ml), 

estreptomicina (10µg/ml), ácido nalidíxico (30µg/ml), ciprofloxacina (5µg/ml), trimetropim-

sulfametoxazol (1,25+23,75µg/ml), tetraciclina (30µg/ml) e cloranfenicol (30µg/ml). 

- Enterococcus spp.: ampicilina (10 µg/ml), ciprofloxacina (5 µg/ml), cloranfenicol (30 

µg/ml), eritromicina (15 µg/ml), quinupristina-dalfopristina (15µg/ml), tetraciclina (30µg/ml), 

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

estreptomicina (300µg/ml), gentamicina (120µg/ml) e canamicina (120µg/ml). 
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3.5. Determinação fenotípica e estudo da sensibilidade aos antibióticos 

Recorrendo à técnica Kirby-Bauer, foi realizada uma avaliação qualitativa da 

susceptibilidade das bactérias aos antibióticos testados neste estudo. Para isso, foi feita a 

preparação do inóculo a partir de colónias semeadas em BHI agar e com crescimento nas 

condições recomendadas. Preparou-se uma suspensão bacteriana em 3ml de solução salina 

(NaCl 0,9%) com uma turvação equivalente a 0,5 na escala de McFarland. 

 Este ensaio consistiu em semear o microrganismo a testar em placas de Muller-Hinton e 

aplicar com uma pinça os discos impregnados com vários antibióticos em diferentes 

concentrações, respeitando as condições de esterilidade e as normas recomendadas pelo CLSI 

(2015). Posteriormente, as placas foram incubadas a 37ºC onde ocorre a absorção de água e a 

difusão do antibiótico para o meio. Passadas 24h, verificou-se a formação de um halo de 

inibição à volta dos discos, cuja medição é feita em mm: quanto maior for o diâmetro do halo 

de inibição, menor será o grau de resistência da estirpe para o antibiótico testado. De acordo 

com os valores obtidos, os isolados de E. coli e Enterococcus spp. foram classificados como 

sensíveis, intermédios ou resistentes para cada antibiótico, tendo em conta os valores pré-

definidos na Tab.5.  

 

 

Tabela 5 – Diâmetros dos halos de inibição dos antibióticos usados em E. coli e Enterococcus spp.. (Adaptado 

de CLSI, 2015). 

Diâmetro do halo (em mm) 

Bactéria Antibiótico 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 

E. coli 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 

 

Cloranfenicol ≤14 15-16 ≥17 
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Tetraciclina ≤12 13-17 ≥18 

 

Teicoplanina ≤14 15-18 ≥19 

 

Quinupristina-dalfopristina ≤10 11-13 ≥14 

Enterococcus spp. Vancomicina ≤15 16-18 ≥19 

 

Ciprofloxacina ≤14 15-16 ≥17 

 

Ampicilina ≤15 16-20 ≥21 

 

Eritromicina Estreptomicina ≤16 - ≥17 

 

Gentamicina ≤13 14-22 ≥23 

 

Canamicina ≤6 7-9 ≥10 

 

 

3.6. MALDI-TOF MS  

A identificação microbiana foi realizada usando equipamentos específicos de MALDI-

TOF (Bruker) e o software Biotyper 1.1, disponibilizados no Laboratório de Microbiologia do 

Hospital Universitário Ramón y Cajal, em Madrid. Neste estudo, foram analisadas 66 

amostras fecais de burros de Miranda com o intuito de determinar a identificação microbiana. 

Após ocorrer o crescimento das estirpes bacterianas em meio BHI na estufa (Fig.7-A), ao 

fim de 24 horas a 37ºC, foi seleccionada uma colónia de cada uma das placas. A alíquota foi 

depositada manualmente na placa de aço inoxidável de MALDI numerada com linhas A-G e 

colunas 1-12 (Fig.7-B), onde cada círculo definido equivale a um isolado correspondente à 

amostra fecal. Em seguida, adicionou-se a cada um dos poços 0,70 µl de solução matriz 

saturada de ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico (4-HCCA) em 50% de acetonitrilo e 2,5% de 

ácido trifluoroacético e, posteriormente, a placa foi deixada à temperatura ambiente de modo 

a promover a secagem e cristalização. 

A placa de MALDI-TOF MS com as amostras depositadas foi introduzida na ranhura 

respectiva do espectrómetro de massa MALDI-TOF Bruker (Fig.7-C) onde o feixe laser foi 

incidido para promover o aumento da temperatura e ocorrência de ionização. O procedimento 

de calibração automatizado do software MALDI BioTyper foi previamente executado de 

acordo com as instruções recomendadas pelo fabricante e os espectros brutos foram também 

processados em concordância com as configurações padrão.  

 Com auxílio do software Biotyper (Fig.7-D), foi obtido o tempo de voo, do inglês time of 

flight (TOF), até que os constituintes da amostra atinjam o detector. Através de procedimentos 

bioinformáticos para a medição automática e a interpretação dos dados, obteve-se visualmente 

a formação de um espectro onde cada um dos picos é característico da espécie bacteriana, 

possibilitando a identificação automatizada e precisa da estirpe num curto espaço de tempo. 
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Foi possível observar diversos picos, entre eles o pico de massa m/z 4428 ± 3, encontrado 

exclusivamente nos espectros dos isolados de enterococos, enquanto que outros dois picos 

(m/z 5379 ± 3 e 6253 ± 3) apenas foram observados nos isolados de E. coli (Fig. 8).  

Assim, o valor numérico do pico constitui um importante bioindicador na área clínica, 

especialmente para um diagnóstico rápido associado a um tratamento mais eficaz da infecção 

(Santos et al., 2015; Singhal et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7 - A- Crescimento bacteriano em BHI agar; B- Placa de aço inoxidável onde foi depositada a amostra; 

C- Equipamento de MALDI-TOF MS Bruker; D- Software informático BioTyper acoplado para identificação das 

estirpes bacterianas.  

 

 

3.7.Métodos de caracterização genotípica 

3.7.1. Extração de DNA  

A B 

C D 
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  Com o intuito de extrair o DNA das estirpes isoladas, foram utilizados dois protocolos 

diferentes: 

a) E. coli - Método da fervura 

Após o crescimento das colónias em BHI e com o auxílio de uma ansa, estas foram 

diluídas em 500µL de água destilada esterilizada num eppendorf, respectivo para cada 

amostra.  

 

– 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Fragmentos dos espetros de massa característicos de cada espécie bacteriana, cujos picos de massa 

específicos estão assinalados por ★: A - Enterococcus spp. – 4428 Da; B- Escherichia coli – 5379 Da e 6253 

Da) (adaptado de Santos et al., 2015).  

 

Foram submetidos a banho-maria durante 8 minutos a 100ºC e, em seguida, procedeu-se à 

sua homogeneização no vórtex. Centrifugou-se a 12.000rpm durante 3 minutos.  

Por fim, rejeitou-se o pellet e transferiu-se o sobrenadante para um novo eppendorf (que 

contém o DNA). Após a correcta identificação dos eppendorfs, a conservação do DNA foi 

feita a 4ºC. 

b) Enterococcus spp. - Método InstaGene® Purification Matrix BioRad 

Repicaram-se 2-3 colónias de cada placa de BHI para serem diluídas em 1mL de água 

destilada esterilizada, num eppendorf previamente identificado. Após centrifugar durante 1 

minuto a 12.000rpm, eliminou-se o sobrenadante e adicionou-se 200μL de resina de extração 

ao pellet. Cada um dos tubos foi submetido a banho-maria durante 20 minutos a 56ºC e 

sujeito a agitação no vórtex. Em seguida, os tubos foram transferidos para banho-maria a 

100ºC durante 8 minutos. Após esse tempo, centrifugou-se a 13.000rpm durante 3 minutos. 

Por fim, conservou-se num suporte devidamente identificado, a 4ºC.  

 

3.7.2. Quantificação de DNA e análise da pureza  



Materiais e Métodos 

 

31 
 

Com o intuito de quantificar a concentração do ácido nucleico obtido e respectivo nível 

de pureza, foi feita a leitura da absorvância a 260 e a 280nm no espectrofotómetro ND-100 

Nanodrop® (Fig.9). A leitura a um comprimento de onda de 260nm reflecte a concentração 

de DNA, considerando que 1 unidade de densidade óptica equivale a 50μg/mL de DNA em 

cadeia dupla.  

A concentração ideal considerada para a realização da PCR está entre 300 e 600 μg/mL. 

Sendo assim, caso as concentrações superem estes valores, deve proceder-se à realização de 

diluições com água autoclavada. A pureza do DNA é obtida pelo quociente entre as 

absorvâncias medidas a 260 e 280 nm. Uma preparação pura de DNA apresenta um quociente 

de pureza entre 1,8 e 2: no caso de existir contaminação com proteínas, o valor medido será 

inferior; por outro lado, quando excede o valor teórico, estamos perante contaminação com 

RNA (ácido ribonucleico). 

 

 

 

Figura 9 - Equipamento Nanodrop® usado na quantificação do DNA de cada amostra. 

 

3.7.3. PCR (polymerase chain reaction)  

Inicialmente, foi feita a preparação dos tubos para a PCR com o material e respectivas 

quantidades referidas na Tab.6, de modo a perfazer um volume final de 50μl, usando o kit da 

Invitrogen.  

Todas as reacções de PCR incluíram, além das amostras dos burros de Miranda, um 

controlo negativo com todos os componentes excepto o material genético. 

 

Tabela 6 - Componentes e volumes usados para a reacção de PCR. 
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Componentes 
Volume por tubo  

(em μl) 

Primer directo 1 

Primer reverso 1 

Buffer+MgCl2 5 

dNTPs 1 

Taq polimerase 0.2 

DNA 1 

H20 Restante para perfazer 50μl 

TOTAL 50 

 

3.7.3.1. Primers e condições de PCR utilizadas 

As sequências dos primers, condições da reação de PCR e o tamanho do fragmento de 

DNA amplificado encontram-se descritos nas tabelas seguintes, correspondentes a E. coli e 

Enterococcus spp., respectivamente  (Tab.7 a 10). 

 

Tabela 7 – Sequências dos primers de PCR utilizados para genes codificadores de resistência a antibióticos em E. 

coli. 

 
E. coli 

  
Gene ou região 

alvo 
Sequência dos primers(5')→(3') 

Banda obtida 

(bp) 
Referência 

aad(A) 
GCAGCGCAATGACATTCTTG  

ATCCTTCGGCGCGATTTTG 
282 (Madsen et al., 2000)  

tet(A) 
GTAATTCTGAGCACTGTCGC  

CTGCCTGGACAACATTGCTT 
937 

(Guardabassi et al., 

2000) 

tet(B) 
CTCAGTATTCCAAGCCTTTG  

CTAAGCACTTGTCTCCTGTT 
416 

(Guardabassi et al., 

2000) 

amp(C) 
AATGGGTTTTCTACGGTCTG 

GGGCAGCAAATGTGGAGCAA 
1800 (Stapleton et al., 1999) 

tet(C) 
TCTAACAATGCGCTCATCGT 

GGTTGAAGGCTCTCAAGGGC 
570 

(Guardabassi et al., 

2000) 

sul1 
TGGTGACGGTGTTCGGCATTC 

GCGAGGGTTTCCGAGAAGGTG 
789 (Mazel et al., 2000) 

sul2 
CGGCATCGTCAACATAACC 

GTGTGCGGATGAAGTCAG 
722 (Maynard et al., 2003) 

sul3 
CATTCTAGAAAACAGTCGTAGTTCG 

CATCTGCAGCTAACCTAGGGCTTTGGA 
990 

(Perreten e Boerlin, 

2003) 

aac(3')IV 
CTTCAGGATGGCAAGTTGGT 

TCATCTCGTTCTCCGCTCAT 
286 (Sáenz et al., 2004) 

aac (6') 
AACCTACTCCCAACATCAGCC 

ATATAGATCTCACTACGCGC 
169 (Sáenz et al., 2004) 

par(C) 
AAACCTGTTCAGCGCCGCATT 

GTGGTGCCGTTAAGCAAA 

395 
(Vila et al., 1996) 

Tabela 8 - Sequências dos primers de PCR utilizados no estudo dos factores de virulência em E. coli. 
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Genes de 

virulência 
Sequência dos primers(5')→(3') 

Banda 

obtida 

(bp) 

Referência 
Temperaturas de 

amplificação 

pap(C) 
GACGGCTGTACTGCAGGGTGTGGCG 

ATATCCTTTCTGCAGGGATGCAATA 
328 

(Yamamoto et al., 

1995) 

94ºC 3’ 1 ciclo 

94ºC 1’ 
63ºC 1’ 30 ciclos 

72ºC 1’ 

72ºC 3’ 1 ciclo 

cnf1 
AAGATGGAGTTTCCTATGCAGGAG 

CATTCAGAGTCCTGCCCTCATTATT 
498 

(Yamamoto et al., 

1995) 

94ºC 3’ 1 ciclo 
94ºC 1’ 

63ºC 1’ 30 ciclos 

72ºC 1’ 

72ºC 3’ 1 ciclo 

aer 
TACCGGATTGTCATATGCAGACCGT 

AATATCTTCCTCCAGTCCGGAGAAG 
602 

(Yamamoto et al., 

1995) 

94ºC 3’ 1 ciclo 

94ºC 1’ 
63ºC 1’ 30 ciclos 

72ºC 1’ 

72ºC 3’ 1 ciclo 

fim(A) 

 

GTTGTTCTGTCGGCTCTGTC 

ATGGTGTTGGTTCCGTTATTC 

447 (Ruiz et al., 2002) 

94ºC 3’ 1 ciclo 

94ºC 1’ 

55ºC 1’ 35 ciclos 

72ºC 1’ 

72ºC 3’ 1 ciclo 

pap(G)III 
CATTTATCGTCCTCAACTTAG 

AAGAAGGGATTTTGTAGCGTC 
482 (Ruiz et al., 2002) 

94ºC 3’ 1 ciclo 

94ºC 1’ 

55ºC 1’ 35 ciclos 
72ºC 1’ 

72ºC 3’ 1 ciclo 

stx 
GGCACTGTCTGAAACTGCTCC 

TCGCCAGTTATCTGACATTCT 
255 (Ruiz et al., 2002) 

94ºC 3’’ 1 ciclo  

94ºC ’’  

63ºC 1’’30 ciclos 

72ºC 1’’ 
72ºC 3’’1 ciclo 

 

Tabela 9 - Sequências dos primers de PCR utilizados para genes codificadores de resistência a antibióticos em 

Enterococcus spp.. 

Enterococcus spp. 

Gene  Sequência dos primers (5')→(3') 
Condições de 

amplificação 

Banda 

obtida 

(bp) 

Referência 

erm(A) 
TCTAAAAAGCATGTAAAAGAA 

 CTTCGATAGTTTATTAATATTAGT 

93 ºC 3' 1 ciclo 

93ºC 1' 

52 ºC 1' 35 ciclos 

72 ºC 1' 

72 ºC 5' 1 ciclo 

645 
(Sutcliffe et 

al., 1996) 

erm(B) 
GAAAAGGTACTCAACCAAATA 

AGTAACGGTACTTAAATTGTTTAC 

93 ºC 3' 1 ciclo 

93 ºC 1' 

52 ºC 1' 35 ciclos 

72 ºC 1' 

72 ºC 5' 1 ciclo 

639 
(Sutcliffe et 

al., 1996) 

erm(C) TCAAAACATAATATAGATAAA 93 ºC 3' 1 ciclo 642 (Sutcliffe et 
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GCTAATATTGTTTAAATCGTCAAT 93 ºC 1' 

52 ºC 1' 35 ciclos 

72 ºC 1' 

72 ºC 5' 1 ciclo 

al., 1996) 

tet(M) 
GTTAAATAGTGTTCTTGGAG 

CTAAGATATGGCTCTAACAA 

94 ºC 1' 1 ciclo 

94 ºC 1' 

55 ºC 2' 30 ciclos 

72 ºC 2' 

72 ºC 10' 1 ciclo 

576 
(Aarestrup 

et al., 2000) 

tet(L) 
CATTTGGTCTTATTGGATCG 

ATTACACTICCGATITCGG 

94 ºC 1' 1 ciclo 

94 ºC 1' 

55 ºC 2' 30 ciclos 

72 ºC 1' 

72 ºC 10' 1 ciclo 

456 
(Aarestrup 

et al., 2000) 

tet (K) 
TTAGGTGAAGGGTTAGGTCC 

GCAAACTCATTCCAGAAGCA 

94 ºC 1’ 1 ciclo 

94 ºC 1’ 

55 ºC 2’ 30 ciclos 

72 ºC 2’ 

72 ºC 10’ 1 ciclo 

697 
(Aarestrup 

et al., 2000) 

aac (6')-

l,aph(2'')-Ia 

CCAAGAGCAATAAGGGCATA 

CACTATCATACCACTACCG 

94 ºC 3' 

94 ºC 30' 

60 ºC 45' 30 ciclos 

72 ºC 2' 

72 ºC 6' 

220 
(Del Campo 

et al., 2000) 

ant(6)-Ia 
ACTGGCTTAATCAATTTGGG 

GCCTTTCCGCCACCTCACCG 

95 ºC 10' 

94 ºC 30' 

58 ºC 30' 35 ciclos 

72 ºC 30' 

72 ºC 10' 

557 
(Del Campo 

et al., 2000) 

aph(3')-IIIa 
GCCGATGTGGATTGCGAAA 

GCTTGATCCCCAGTAAGTCA 

94 ºC 3' 

94 ºC 30' 

60 ºC 32' 32 ciclos 

72 ºC 2' 

72 ºC 6' 

292 
(Del Campo 

et al., 2000) 

cat(A) 
GGATATGAAATTTATCCCTC 

CAATCATCTACCCTATGAAT 

94 ºC 5' 

94 ºC 1' 

50 ºC 1' 30 ciclos 

72 ºC 2' 30'' 

72 ºC 7' 

486 
(Aarestrup 

et al., 2000) 

van (A) 

 

GGGAAAACGACAATGC 

GTACAATGCGGCCGTTA 

96 ºC 2’ 1 ciclo 

94 ºC 30’’ 

50 ºC 30’’ 35 ciclos 

72 ºC 1’ 

72 ºC 10’ 1 ciclo 

732 

(Dutka-

Malen et al., 

1995) 

van (B) 

 

ATGGGAAGCCGATAGTC 

GATTTCGTTCCTCGACC 

95 ºC 10’ 1 ciclo 

94 ºC 30’’ 

58 ºC 30’’ 30 ciclos 

72 ºC 30’’ 

72 ºC 10’ 1 ciclo 

635 

(Dutka-

Malen et al., 

1995) 

vat (D) 
CCGAATCCTATGAAAATGTATCC 

GCAGCTACTATTGCACCATCCC 

94 ºC 2' 

94 ºC 1' 
413 

(Robredo et 

al., 2000) 
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55 ºC 2' 40 ciclos 

72 ºC 3' 

72 ºC 5' 

vat (E) 
ACGTTACCCATCACTATG 

GCTCCGATAATGGCACCGAC 

94 ºC 2' 

94 ºC 1' 

55 ºC 2' 40 ciclos 

72 ºC 3' 

72 ºC 5' 

282 
(Robredo et 

al., 2000) 
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Tabela 10 - Sequências dos primers de PCR utilizados no estudo dos factores de virulência em Enterococcus 

spp. 

Gene de 

virulência 
Sequência dos primers(5')→(3') 

Banda 

obtida 

(bp) 

Temperaturas de 

amplificação 
Referência 

esp 
TTGCTAATGCTAGTCCACGACC 

GCGTCAACACTTGCATTGCCGAA 
955 

95 ºC 2’ 1 ciclo  

94 ºC 45’’  

63 ºC 45’’ 30 ciclos  

72 ºC 1’  

72 ºC 4’ 1 ciclo 

(Eaton e Gasson, 

2001) 

hyl 
GAGTAGAGGAATATCTTAGC 

AGGCTCCAATTCTGT 
661 

94 ºC 4’ 1 ciclo  

94 ºC 30’’  

80 ºC 30’’ 30 ciclos  

72 ºC 30’’  

72 ºC 4’ 1 ciclo 

(Mannu et al., 2003) 

ace 
AAAGTAGAATTAGATCCACAC 

TCTATCACATTCGGTTGCG 
248 

94ºC 3’ 1 ciclo 

94ºC 1’ 

56ºC 1’ 30 ciclos 

72ºC 1’ 
72ºC 5’ 1 ciclo 

(Mannu et al., 2003) 

gelE 

 

AGTTCATGTCTATTTTCTTCAC 

CTTCATTATTTACACGTTTG 

403 

94ºC 3’ 1 ciclo  
94ºC 1’  

56ºC 1’ 30 ciclos 

72ºC 1’ 

72ºC 5’ 1 ciclo 

(Eaton e Gasson, 

2001) 

 

agg 
AAGAAAAAGAAGTAGACCAAC 

AAACGGCAAGACAAGTAAATA 
1553 

95ºC 2’ 1 ciclo  

94ºC 45’’  
49ºC 45’’ 30 ciclos  

72ºC 1’ 

72ºC 4’ 1 ciclo 

(Eaton e Gasson, 

2001) 

fsr 
ACCAGAATCGACCAATGAAT 

GCCCCTCATAACTCAATACC 
3268 

95ºC 5’ 1 ciclo  

94ºC 30’’  

60ºC 30’’ 30 ciclos 

72ºC 2’ 5’’ 

72ºC 10’ 1 ciclo 

(Eaton e Gasson, 

2001) 

cpd 
TGGTGGGTTATTTTTCAATTC 

TACGGCTCTGGCTTACTA 
782 

95ºC 2’ 1 ciclo  

94ºC 45’’  

49ºC 45’’ 30 ciclos  

72ºC 1’ 

72ºC 4’ 1 ciclo 

(Eaton e Gasson, 

2001) 

cylA 

 

TGGATGATAGTGATAGGAAGT 
TCTACAGTAAATCTTTCGTCA 

517 

95ºC 2’ 1 ciclo  

94ºC 45’’  

49ºC 45’’ 35 ciclos 
 72ºC 1’ 

72ºC 4’ 1 ciclo 

(Eaton e Gasson, 
2001) 

cylB 
ATTCCTACCTATGTTCTGTTA 

AATAAACTCTTCTTTTCCAAC 
843 

95ºC 2’ 1 ciclo  

94ºC 45’’  

49ºC 45’’ 35 ciclos 

 72ºC 1’ 

72ºC 4’ 1 ciclo 

(Eaton e Gasson, 

2001) 
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cylM 
CTGATGGAAAGAAGATAGTAT 

TGAGTTGGTCTGATTACATTT 
742 

95ºC 2’ 1 ciclo  

94ºC 45’’  

49ºC 45’’ 35 ciclos 

 72ºC 1’ 

72ºC 4’ 1 ciclo 

(Eaton e Gasson, 

2001) 

cylLL 
GATGGAGGGTAAGAATTATGG 

GCTTCACCTCACTAAGTTTTATAG 
253 

94ºC 3’ 1 ciclo  

94ºC 1’  

55ºC 1’ 35 ciclos 

 72ºC 2’ 

72ºC 7’ 1 ciclo 

(Semedo et al., 

2003) 

 

3.8. Eletroforese em gel de agarose  

 Através da técnica de electroforese em gel horizontal de agarose, é possível visualizar os 

fragmentos de DNA resultantes da reacção PCR. Devido à acção de um campo eléctrico, 

ocorre a separação dos fragmentos tendo em conta o tamanho e a forma, permitindo que os 

fragmentos mais leves e mais pequenos migrem com maior facilidade. 

 

3.8.1. Preparação do gel de agarose 

 Os géis de agarose foram preparados a 1,5% com tampão TBE 1X (composto por 54g/l 

Tris (hidroximetil) aminometano + 27,5g/l ácido bórico + 20ml EDTA 0,5M [pH 8]). 

 Em seguida, a mistura foi cozida tendo em consideração os cuidados habituais de 

preparação até obter a dissolução completa da agarose. Após breve agitação, foi adicionado 

5μl/100mL de Redsafe, essencial para detectar a presença ou ausência de DNA. Verteu-se a 

agarose num suporte com os pentes adequados e aguardou-se que o gel solidificasse à 

temperatura ambiente, permitindo a formação de poços. 

 

3.8.2. Electroforese 

Após remoção do pente do gel solidificado, depositaram-se 10μl do produto PCR 

juntamente com tampão de deposição (constituído por 4g de sacarose, 0,025mL de Xileno 

Cianol e 0,025mL de azul de bromofenol diluídos em 10mL de água destilada). No primeiro 

poço de cada gel, foi feita a deposição de um marcador molecular e no último poço foi 

colocado um controlo negativo (tubo isento de DNA). No final, submergiu-se o gel em TBE 

presente na tina de electroforese e submeteu-se o processo a 96V, durante o tempo necessário 

para a separação dos fragmentos, normalmente 40 minutos (Fig.10).  
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Figura 10- Gel de agarose pronto a ser submetido a voltagem, de modo a promover a visualização de bandas. 

 

 

 

3.8.3. Visualização do gel 

No final da eletroforese, para ser possível visualizar e fotografar a presença dos 

amplicões no gel, utilizou-se o aparelho ChemiDoc™ XRS+ Image Lab da BioRAD, 

complementado a um software específico de análise computacional.  

Contrariamente a métodos tradicionais como o uso de brometo de etídeo, o Refsafe tem a 

vantagem de não ser tóxico/cancerígeno. Após a migração do DNA, este composto intercala-

se no ácido nucleico mas necessita de ser excitado com UV de modo a ser possível a sua 

visualização. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS  

 

4.1. Escherichia coli  

4.1.1. Isolamento de Escherichia coli em meio Levine suplementado e não 

suplementado com cefotaxima  

A partir de 66 amostras fecais pertencentes a cada um dos asininos de Miranda do Douro, 

foram isoladas 56 Escherichia coli (84,85%), em meio de cultura selectivo de Levine não 

suplementado com antibiótico. Contudo, a partir das placas suplementadas com cefotaxima, 

não foi detectada a presença de resistências em nenhum dos isolados de E. coli produtoras de 

β-lactamases de largo espectro (BLLE).  

 

4.1.2. Identificação microbiana por MALDI-TOF 

Com base no perfil fenotípico de resistência a diferentes antibióticos, foi determinado o 

genótipo para 41 isolados. Através da técnica MALDI-TOF (tecnologia Bruker), descrita 

anteriormente, foi comprovada a identidade de E. coli para todos os isolados, com base num 

coeficiente de identificação característico da estirpe, que deve estar situado entre 2 e 2,5 em 

condições óptimas. No nosso estudo, todos os isolados identificados estavam inseridos nesse 

intervalo de confiança, comprovando-se o isolamento de 41 estirpes de E. coli através do 

software Biotyper. 

 

4.1.3. Estudo da sensibilidade aos antibióticos em E. coli  

De modo a analisar o fenótipo de cada isolado, foram testadas diversas classes de 

antibióticos. Os isolados apresentaram valores de resistência mais significativos aos 

aminoglicosídeos, concretamente à estreptomicina (78%), seguida da tetraciclina e amicacina, 

ambas detectadas em 16 isolados de E. coli (39%). De salientar que 34,2% dos isolados eram 

resistentes à ampicilina e 31,7% manifestaram fenótipo de resistência ao aztreonam (Tab.11). 

Das resistências com menor prevalência, foram ainda registadas ao sulfametoxazol-

trimetropim (29,3%) e ao imipenemo (19,5%). Contudo, 24,5% dos isolados mostraram ser 

sensíveis a todos os antibióticos testados e as resistências ao cloranfenicol e cefoxitina não 

foram detectadas nos isolados de asininos de Miranda. 
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Tabela 11 - Resistências a diferentes classes de antibióticos, detectadas em isolados de E. coli.  

Antibióticos Classe 
Nº de isolados 

resistentes 

Percentagem 

(%) 

AMC Inibidor de β-lactamases 2 4,9 

ATM Monobactamos 13 31,7 

CTX Cefalosporina de 3G 1 2,4 

CTZ Cefalosporina de 3G 1 2,4 

AMP Penicilinas 14 34,2 

IMP Carbapenemos 8 19,5 

CIP Quinolonas 1 2,4 

CN Aminoglicosídeos 4 9,8 

TET Tetraciclinas 16 39 

AK Aminoglicosídeos 16 39 

TOB Aminoglicosídeos 7 17,1 

STR Aminoglicosídeos 32 78 

NA Quinolonas 1 2,4 

SXT Sulfamidas 12 29,3 

CHL Cloranfenicóis 0 0 

FOX Cefoxitina 0 0 

% – Percentagem de isolados resistentes aos antibióticos testados num total de 41 amostras. AMC-amoxicilina e 

ácido clavulânico, ATM-aztreonam, CTX-cefotaxima, CTZ-ceftazidima, AMP-ampicilina, IMP-imipenemo, 

CIP-ciprofloxacina, CN-gentamicina, TET-tetraciclina, AK-amicacina, TOB-tobramicina, STR-estreptomicina, 

NA-ácido nalidíxico, SXT-sulfametoxazol/trimetoprim, CHL-cloranfenicol e FOX-cefoxitina. 

 

 

Verificou-se ainda a existência de resistências a 4 antibióticos em 17,1% dos isolados, a 3 

antibióticos em 22% dos isolados, a 2 antibióticos em 29,3% e a 1 antibiótico em 17,1%. 

Salienta-se o facto de 14,6% dos isolados manifestar um fenótipo resistente a, no mínimo, 5 

antibióticos. Na Tab. 12, estão representados os fenótipos de resistência obtidos em cada um 

dos isolados de Escherichia coli.  

Foram também detectados os fenótipos de resistência STR (n=2) e AMP-TET-STR-SXT 

(n=2) associados a 4,9% dos isolados. Com este estudo, constatou-se que os 41 isolados 

obtidos de placas não suplementadas com cefotaxima apresentaram resistência a um número 

elevado de antibióticos.  
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Tabela 12 - Diversidade de fenótipos de resistência a antibióticos registados nos isolados de E. coli.  

Isolados de E. coli da amostra 

fecal correspondente 
Fenótipo de resistência 

BR01 STR SXT 

BR02 STR 

BR03 TET 

BR07 TET STR 

BR08 TET 

BR10 AMP TET STR SXT 

BR14 ATM STR SXT 

BR20 TET STR SXT 

BR21 AMP 

BR24 STR SXT 

BR25 AK STR 

BR26 STR 

BR28 IMP AK STR 

BR29 AMP IMP 

BR30 AMC 

BR31 ATM AMP AK 

BR32 TET STR 

BR34 ATM AK STR SXT 

BR36 TET STR SXT 

BR38 IMP STR SXT 

BR39 ATM AMP IMP TET AK STR 

BR40 ATM AK TET TOB STR SXT 

BR41 ATM AK 

BR42 AMP AK 

BR44 ATM TOB STR 

BR45 CN TET AK STR 

BR46 AMP TET STR SXT CHL 

BR50 AK STR 

BR51 ATM AMP IMP STR 

BR52 ATM AMP IMP CIP CN TET AK TOB STR NA 

BR53 AMC CTX ATM AMP IMP TET AK TOB STR 

BR54 AMC CAZ ATM AMP CN TET AK TOB STR 

BR55 ATM AMP CN AK STR 

BR56 ATM AMP IMP STR 

BR57 STR SXT 

BR58 TOB 

BR60 TET STR SXT 

BR61 TET STR 

BR62 STR 

BR64 AK STR 

BR65 AK TOB STR 

 

AMC-amoxicilina e ácido clavulânico, ATM-aztreonam, CTX-cefotaxima, CTZ-ceftazidima, AMP-ampicilina, 

IMP-imipenemo, CIP-ciprofloxacina, CN-gentamicina, TET-tetraciclina, AK-amicacina, TOB-tobramicina, 

STR-estreptomicina, NA-ácido nalidíxico e SXT-sulfametoxazol/trimetoprim. 
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Genes de resistência 

4.1.4.  Caracterização genotípica dos mecanismos de resistência  

De forma a conhecer o mecanismo genético de resistência, foi usada a técnica PCR 

recorrendo a primers específicos para a reacção.  

Neste estudo, os isolados com reduzida sensibilidade ou com resistências intermédias a 

antibióticos foram excluídos, sendo que apenas 41 isolados foram analisados. Com o 

objectivo de determinar os genótipos, foi realizado o estudo dos genes codificadores de 

resistência para a tetraciclina [tet(A), tet(B), tet(C)], ampicilina [amp(C)], ciprofloxacina 

[par(C)], trimetropim-sulfametoxazol [(sul1, sul2, sul3)] e estreptomicina [aad(A)]. 

Relativamente aos aminoglicosídeos, foi testado o gene de resistência aac3’ para a amicacina, 

o gene ont4’ no caso da tobramicina e aac6’oph(2) para a gentamicina.  

Após análise dos resultados, 41,5% dos isolados registaram uma amplificação dos genes 

str(A)-str(B) (n=17). Dos 16 isolados resistentes à tetraciclina, 17,1% amplificaram o gene 

tet(B) e 2,4% mostraram ser positivos para o gene tet(A) (Fig.11). Verificou-se que 8 dos 12 

isolados resistentes ao SXT (66,7%) apresentaram amplificação positiva para o gene sul1 e/ou 

sul2 e que 2 dos 32 isolados fenotipicamente resistentes ao STR contêm no seu genoma o 

gene aad(A). De referir que não ocorreram amplificações dos genes aac(6’)Ib, aac(3’)II e 

aac(3’)IV em nenhum dos isolados testados com resistência fenotípica a aminoglicosídeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Distribuição dos genes de resistência detectados em isolados de Escherichia coli. 

 

 

4.1.5. Produção de factores de virulência  

Os factores de virulência foram pesquisados em 41 isolados de E. coli, através da técnica 

PCR. Procedeu-se à reação de amplificação seguida da separação dos amplicões em gel de 

agarose para os genes cnf1, fimA, aer, papC, stx, papGIII, SZeN, SZeN/P, SZM e SZP. Tendo 
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em consideração a Tab.13, constatou-se o predomínio de factores de virulência nos serótipos 

enteropatogénicos, equivalentes ao grupo D da classificação de Lancefield. Foram detectados 

8 isolados deste grupo com o gene de virulência fimA inserido no seu genoma e apenas um 

isolado do grupo B2 com amplificação deste mesmo gene. Do mesmo modo, o gene de 

virulência cnf1 foi encontrado em 2 isolados correspondentes ao grupo B2, funcionando como 

factor de virulência extraintestinal, e ainda em 6 isolados do grupo D. De referir que um 

isolado contém o gene aer, no entanto não foi possível classificá-lo em nenhum dos grupos 

filogenéticos. 

 

Tabela 13 – Isolados de E. coli agrupados por grupos filogenéticos e factores de virulência associados. 

Factores de virulência 
Grupos Filogenéticos 

B2 D 

cnf1 2 6 

fimA 1 8 

aer 0 0 

 

4.1.6. Classificação filogenética de Escherichia coli  

Com o objectivo de determinar as variações no perfil genético quanto ao grau de 

virulência e modo de disseminação das multirresistências nos isolados testados, procedeu-se à 

determinação dos grupos filogenéticos nos isolados de E. coli. Dos 41 isolados de E. coli, os 

grupos filogenéticos B2 (amplificação com chu(A) positivo e yja(A) positivo) e o grupo D 

(amplificação chu(A) positivo/ yja(A) negativo),
 
ambos considerados virulentos, foram 

caracterizados em 5 (12%) e 9 isolados (22%), respectivamente (Fig.12). 

 

Figura 12 – Percentagem de isolados de E. coli em estudo, classificados em função dos grupos filogenéticos. 
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4.2. Enterococcus spp.  

4.2.1. Isolamento de Enterococcus spp. em placas de meio Slanetz-Bartley  

A partir de um total de 66 amostras fecais de asininos de Miranda, foram isolados 56 

Enterococcus spp. (84,85%) em placas de Slanetz-Bartley (SB) suplementado e não 

suplementado com vancomicina.  

 

4.2.2. Identificação bacteriana por MALDI-TOF 

Neste estudo, um total de 41 amostras fecais foram analisadas e identificadas por 

MALDI-TOF, tendo em conta o perfil fenotípico de resistência determinado previamente. 

Verificou-se que em 37 estirpes de enterococci a identificação foi realizada correctamente, 

com uma pontuação entre 2 e 2,5, o que corresponde a uma “identificação altamente provável 

da espécie”. Verificou-se que 4 amostras mostraram resultados discrepantes devido a uma 

limitação inerente ao software BioTyper (não foram detectados picos). No entanto, após 

repetição do procedimento, todos os isolados identificados estavam situados nesse intervalo 

de confiança. E. faecium foi detectado como a espécie mais comum (25 isolados), seguida de 

E. hirae (10 isolados), E. faecalis (2 isolados), E. mundtii (2 isolados), Streptococcus equinus 

(1 isolado) e E. gallinarium (1 isolado) (Fig.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Distribuição das espécies de Enterococcus spp. obtida na análise por MALDI-TOF. 

 

4.2.3. Estudo da sensibilidade aos antibióticos em Enterococcus spp. 

Os isolados apresentaram resistência mais elevada à tetraciclina (68,3%), seguida da 

quinupristina - dalfopristina (53,7%) e ciprofloxacina (48,8%), eritromicina (34,2%) e 

teicoplanina (36,6%), respectivamente. Por outro lado, foram observados níveis mais 

reduzidos de resistência (≤ 22%) para os restantes antibióticos testados. 
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Na Tab.14, podemos consultar a distribuição em percentagem e o número de isolados 

resistentes correspondentes, agrupados de acordo com a espécie. De destacar que, 17 dos 25 E. 

faecium analisados manifestaram fenótipo de resistência à tetraciclina (68%), 15 isolados à 

ciprofloxacina (60%) e 14 isolados à quinupristina-dalfopristina (56%). Quanto aos 

amiglicosídeos de elevada carga, foram detectadas baixas percentagens de resistência à 

canamicina (7,3%) e apenas o isolado de Streptococcus equinus mostrou ser resistente à 

gentamicina. Observou-se ainda uma elevada percentagem de isolados de E. hirae resistentes 

à tetraciclina (70%), quinupristina-dalfopristina (40%), ciprofloxacina (30%) mas apenas 1 

isolado apresentou susceptibilidade à vancomicina (10%). Todos os isolados de E. faecalis 

são intrinsecamente resistentes à quinupristina-dalfopristina, tal como se comprovou neste 

trabalho. Um destes isolados manifestou ainda ser resistente à tetraciclina, cloranfenicol e 

teicoplamina. Nas restantes espécies de Enterococcus spp., os valores observados foram 

pouco significativos comparativamente com o número de isolados testados. 

 

Tabela 14 - Resistências antimicrobianas detectadas nas espécies de Enterococcus spp. isoladas neste estudo.  

 

Antibióticos 

Número e percentagem de Enterococcus spp. isolados 

E. faecium 

(n=25) 

E. hirae 

(n=10) 

E. faecalis 

(n=2) 

E. mundtii 

(n=2) 

E. gallinarium 

(n=1) 

S. equinus 

(n=1) 

Enterococcus spp. 

(n=41) 

Ampicilina 8 (32%) 0 0 0 0 1 9 (22%) 

Gentamicina 0 0 0 0 0 1 1 (2,4%) 

Estreptomicina 0 0 0 0 1 1 2 (4.9%) 

Ciprofloxacina 15 (60%) 3 (30%) 0 1 1 0 20 (48,8%) 

Tetraciclina 17 (68%) 7 (70%) 1 (50%) 2 (100%) 1 0 28 (68,3%) 

Cloranfenicol 2 (8%) 0 0 0 0 0 2 (4,9%) 

Vancomicina 4 (16%) 1 (10%) 1 1 1 0 8 (19,5%) 

Teicoplanina 11 (44%) 1 1 1 1 0 15 (36,6%) 

Canamicina 2 (8%) 0 0 0 1 0 3 (7,3%) 

Eritromicina 11 (44%) 1 0 0 1 1 14 (34,2%) 

Quinupristina 

- dalfopristina 

14 (56%) 4 (40%) 2 (100%) 1 1 0 22 (53,7%) 

n – Número de isolados resistentes aos antibióticos testados; % – Percentagem de isolados resistentes aos 

antibióticos testados. 
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Na Fig.14 estão representados os fenótipos de resistência obtidos a partir dos isolados E. 

faecium, E. hirae, E. faecalis, E. mundtii, E. gallinarum e Streptococcus equinus.  

Na espécie E. faecium, a mais comum, foram detectados 4 isolados resistentes apenas à 

tetraciclina e 3 isolados com multirresistência a tetraciclina, teicoplanina, quinupristina- 

dalfopristina, ampicilina, ciprofloxacina e eritromicina. Além disso, foram ainda analisados 2 

isolados resistentes à ciprofloxacina e outros 2 isolados resistentes à tetraciclina, 

quinupristina-dalfopristina, ciprofloxacina e eritromicina, sendo que os restantes apresentam 

uma frequência 0≤ n ≤1 (Fig.14-A). Quanto aos isolados de E. hirae, verificou-se que 4 

isolados foram resistentes apenas à tetraciclina (Fig.14-B). Relativamente aos isolados de E. 

faecalis, os fenótipos de resistência observados foram: TEC-QD (n=1) e AMP-ERY-KAH 

(n=1) (Fig.14-C); do mesmo modo, detectaram-se os fenótipos de resistência TET (n=1) e 

TET-TEC-QD-VAN-CIP (n=1) nos isolados da espécie de E. mundtii (Fig.14-D). Por fim, o 

único isolado de E. gallinarium mostrou ser multirresistente a TET-TEC-QD-VAN-CIP-

ERY-STH-KAH (n=1) e o isolado de Streptococcus equinus revelou resistência fenotípica a 

AMP-ERY-STH-GEH-KAH (n=1). De referir que a maioria dos isolados de Enterococcus 

faecium (72%) apresentaram resistência a pelo menos um dos antibióticos analisados neste 

estudo.  

Foi ainda detectável uma prevalência de 19,5% (8/41) de VRE, cujos fenótipos de 

resistência se encontram descritos na Tab. 15. 
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Figura 14 - Percentagem de resistência aos antibióticos para os isolados de cada espécie de Enterococcus spp.: 

A- E. faecium; B- E. hirae; C- E. faecalis; D E. mundtii. AMP- ampicilina; CIP - ciprofloxacina; CHL- 

cloranfenicol; ERY- eritromicina; QD- quinupristina-dalfopristina; TET- tetraciclina; TEC- teicoplanina; VAN- 

vancomicina; STR- estreptomicina; GEN- gentamicina; KAN- canamicina. 
 

 

Tabela 15 - Fenótipos de resistência presentes em VRE. 

Isolados de E. coli da amostra 

fecal correspondente 
Fenótipo de resistência 

BR01 TEC, QD, VAN 

BR24 TET, TEI, VAN, CIP 

BR27 TEC, QD, VAN 

BR31 TET, QD, VAN, STR 

BR51 TET, VAN, CIP, ERY 

BR57 TET, TEC, QD, VAN, CIP 

BR58 TET, TEC, QD, VAN, CIP, ERY 

BR65 TET, TEC, QD, VAN, CIP, AMP, ERY 

AMP- ampicilina; CIP - ciprofloxacina; ERY- eritromicina; QD - quinupristina-dalfopristina; TET- tetraciclina; 

TEC- teicoplanina; VAN- vancomicina; STR- estreptomicina. 
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4.2.4. Caracterização genotípica dos mecanismos de resistência  

Tendo em conta os mecanismos de resistência dos diferentes antibióticos, utilizou-se a 

técnica de PCR em todos os isolados de Enterococcus spp. fenotipicamente resistentes, 

recorrendo a primers específicos para cada reacção. Com o intuito de determinar os diferentes 

genótipos de resistência, foi feito o estudo dos respectivos genes codificadores para a 

eritromicina [erm(A), erm(B), erm(C) e erm(T)], tetraciclina [tet(K), tet(L), tet(M) e tet(O)], 

gentamicina [aac(6")-aph(2")], canamicina [aph(3’)-IIIa], quinupristina-dalfopristina [vat(D) 

e vat(E), excepto nos isolados de E. faecalis], vancomicina  [vat(D) e vat(E)] e cloranfenicol 

[cat(A)]. 

Constatou-se que dos 18 isolados de E. faecium resistentes à tetraciclina, 3 isolados 

possuíam o gene tet(M), 1 isolado continha o gene tet(L) e em 4 isolados a combinação dos 

genes tet(M)+tet(L) foi evidente (Tab.16). Nos 7 isolados de E. hirae resistentes ao 

antibiótico em questão, 57% possuíam o gene tet(K) e apenas um deles continha os genes 

tet(M) e tet(L) em simultâneo. De referir ainda que no único isolado resistente em cada uma 

das espécies E. faecalis e E. gallinarium, foi detectado o gene tet(L) ou tet(M), 

respectivamente. 

Apenas um gene de resistência à eritromicina, erm(B), foi detectado em 11 isolados de E. 

faecalis e a combinação de genes erm(A)+erm(B) foi encontrada em um isolado de E. hirae 

(Tab.16). O gene vat(D), associado à resistência à quinupristina-dalfopristina, foi amplificado 

em todos os isolados de Enterococcus spp. resistentes a este antibiótico, com excepção de um 

isolado de E. gallinarum. Todos os Enterococcus spp. resistentes à canamicina possuíam o 

gene aph(3’)-IIIa.  

Além disso, dos 14 isolados de E. faecium resistentes à quinupristina-dalfopristina, 

85,7% possuíam o gene vat(D) e apenas um deles continha o gene vat(E). Dos 4 isolados de E. 

hirae resistentes aos mesmo antibiótico, 75% contêm o gene vat(E) e um isolado continha o 

vat(D). Quanto às espécies E. mundtii e E. gallinarium, verificou-se que o único isolado 

resistente à quinupristina-dalfopristina, também possuía o gene vat(D). 

Quanto aos 8 isolados VRE, verificou-se que todos eles possuem o gene codicador de 

resistência para a vancomicina: van(A) no caso de E. faecium, E. faecalis e E. hirae ou van(C) 

para E. gallinarium e E. mundtii. 
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4.2.5. Produção de factores de virulência  

Os factores de virulência foram pesquisados para todos os isolados de Enterococcus spp. 

em estudo, recorrendo à técnica PCR. Foi realizado o procedimento de detecção utilizando os 

primers para os genes ace, agg, cpd, gel(E), fsr, hyl, esp, cyl(A), cyl (B), cyl(L) e cyl(M). No 

caso do isolado de Streptococcus equinus, foram ainda testados SZeN, SZeP, SZM e SZP. 

 

 

Tabela 16 - Genótipos de resistência presentes nos isolados pertencentes a Enterococcus spp. resistentes a 

antibióticos. 

Espécie de 

Enterococcus spp. 
Fenótipo de Resistência Nº de Isolados 

Genes de 

Resistência 
Nº de isolados 

E. faecium 

Tetraciclina 18 

tet(L) 

tet(M) 

tet(L)+tet(M) 

1 

3 

4 

Eritromicina 11 erm(B) 1 

Vancomicina 4 van(A) 4 

Canamicina 2 aph(3’)-IIIa 2 

Quinupristina-dalfopristina 14 
vat(D) 

vat(E) 

12 

1 

E. hirae 

Tetraciclina 7 
tet(K) 

tet(L)+tet(M) 

4 

1 

Eritromicina 1 erm(A)+erm(B) 1 

Vancomicina 1 van(A) 1 

Quinupristina-dalfopristina 4 
vat(D) 

vat(E) 

1 

3 

E. faecalis Tetraciclina 1 tet(L) 1 

 Vancomicina 1 van(A) 1 

E. gallinarium 

Tetraciclina 1 tet(M) 1 

Canamicina 1 aph(3’)-IIIa 1 

Vancomicina 1 van(C) 1 

Quinupristina-dalfopristina 1 vat(D) 1 

E. mundtii Quinupristina-dalfopristina 1 vat(D) 1 

 Vancomicina 1 van(C) 1 

Streptococcus 

equinus 
Canamicina 1 aph(3’)-IIIa 1 
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Desta forma, obtiveram-se resultados positivos mais relevantes em E. faecium, onde o 

gene de virulência hyl foi amplificado com sucesso em 3 isolados. Além disso, 2 isolados 

desta espécie amplificaram o gene gel(E) e 4 isolados manifestaram a presença de um só 

factor de virulência cyl, ace, cpd ou esp (Tab.17). Quanto a E. hirae, foram detectados 3 

isolados com vários genes de virulência gel(E), fsr ou esp. Na espécie E. faecalis, verificou-se 

que 2 isolados possuíam o gene gel(E) (gene codificador da gelatinase), 2 isolados continham 

o gene ace (codifica feromonas) e em outros 2 isolados destacou-se o cpd como factor de 

virulência (factor de colonização acessório). O gene hyl, codificador da hialuronidase, foi 

observado em 3 isolados de E. faecium. 

 

Tabela 17 – Factores de virulência presentes nos isolados de Enterococcus spp. de amostras fecais de burros de 

Miranda. 

 
Enterococcus spp. 

Genes de virulência 
E. faecium E. hirae E. faecalis 

gelE 2 1 2 

fsr - 1 - 

cylL 1 - - 

ace 1 - 2 

cpd 1 - 2 

hyl 3 - - 

esp 1 1 - 
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO 

 

A resistência aos antimicrobianos foi observada em bactérias patogénicas logo após a 

introdução dos antibióticos em medicina humana e veterinária, há mais de 70 anos. A relação 

entre o uso excessivo ou a administração inadequada de antibióticos e o aparecimento de 

resistências em estirpes bacterianas levaram à necessidade de investigar as bactérias 

patogénicas e comensais (Van Boeckel et al., 2015; Berendonk et al., 2015). Sendo assim, 

tanto o Homem como os animais encontram-se permanentemente expostos à acção bacteriana 

através da proximidade a fontes contaminadas (água, detritos, etc.) ou ao consumo de 

alimentos de origem animal.  

Este uso constante de antibióticos irá induzir uma pressão selectiva na microflora 

intestinal, contribuindo para que as bactérias se tornem resistentes e adquiram vantagem 

diferencial em vários nichos ecológicos (Canica et al., 2015; Poeta et al., 2005). Escherichia 

coli e Enterococcus spp. apresentam elevada resistência a condições ambientais adversas 

devido à capacidade em adquirir e transmitir elementos extracromossómicos como genes de 

resistência ou factores de virulência (Malissiova et al., 2016; Dai et al., 2016). 

 

5.1. Resistência a antibióticos, factores de virulência e grupos filogenéticos em E. coli 

Neste âmbito, o burro de Miranda foi a espécie escolhida para estudo. As variações 

metabólicas e a distribuição de diversos fármacos no organismo dos asininos podem ser 

melhor compreendidas através da análise do seu genótipo e fenótipo (Burden e Thiemann, 

2015).  

Embora os dados descritos na literatura relativos à resistência a antibióticos em 

Escherichia coli isolada de asininos autóctones de Miranda sejam bastante escassos, diversos 

estudos apontam para elevadas percentagens de resistência a antibióticos noutras espécies 

animais, com proximidade filogenética. Neste sentido, Gonçalves (2009) verificou no seu 

estudo preliminar que a raça asinina de Miranda foi a que obteve valores mais baixos de 

resistência a vários antimicrobianos testados, quando comparada com o javali, o suíno 

comercial e o suíno Bísaro (considerada a espécie mais resistente). Num trabalho realizado 

por Lu et al. (2010) com diversas amostras de carne de burro (incluindo ainda pulmão, baço, 

fígado, entre outros provenientes de uma fábrica de processamento em Pequim), não foram 

detectadas resistências a antibióticos em estirpes de E. coli mas, em contrapartida, foi 
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observada alguma actividade antimicrobiana na zona de inibição na presença de discos 

impregnados com ampicilina e canamicina. Uma explicação possível é o facto dos burros 

utilizados nesse estudo habitarem numa zona rural, onde o uso de antibióticos não é frequente.  

Estes dados contrastam com um estudo recente abordado por Fidler (2015) na China, 

onde foi observada uma mutação no gene mcr-1 que pode conduzir ao aparecimento de 

bactérias multirresistentes às polimixinas (como a colistina e polimixina B, usadas como a 

última linha de defesa contra muitos bacilos Gram-negativos) em animais ou humanos. Tanto 

em medicina humana como veterinária (por exemplo, a utilização das polimixinas na 

agricultura), é imperativo redobrar a vigilância e desenvolver estudos de epidemiologia 

molecular sobre a disseminação deste gene entre as bactérias Gram-negativas (Pullen, 2015). 

Noutros países, a informação disponível neste âmbito em E. asinus também é escassa, daí a 

necessidade de comparar com outros animais. De acordo com o mesmo estudo de Fidler 

(2015), ele estima que 70% dos antibióticos usados em clínica humana são também 

administrados na produção pecuária. Este trabalho reflete uma utilização pouco controlada do 

uso de antibióticos e consequente disseminação das bactérias resistentes a este tipo de 

fármacos. Segundo a revisão de Tang et al. (2016), o uso total de antibióticos na China, em 

2013, representou cerca de metade da utilização a nível mundial. Isto corresponde a cerca de 

162.000 toneladas, sendo que 48% foram usadas em medicina humana e 52% com aplicação 

na saúde animal.  

No nosso estudo, 56 isolados de E. coli apresentaram valores de resistência significativos 

aos aminoglicosídeos, concretamente à estreptomicina (78%), seguida da tetraciclina e 

amicacina, ambas detectadas em 16 isolados de E. coli (39%). Estes resultados são superiores 

às percentagens de resistência à gentamicina e tetraciclina obtidas no estudo de Johns e 

Adams (2015), realizado com equinos (Equus caballus). Geralmente, os asininos são sujeitos 

a uma terapêutica baseada no mesmo tipo de fármacos administrados aos equinos, onde se 

destaca o uso de gentamicina e tetraciclina para tratamento de infecções bacterianas (Burton 

et al., 2014).  

Enquanto que no nosso estudo a resistência à ampicilina foi observada em 34,2% dos 

isolados, os burros de Miranda analisados por Gonçalves (2009) apresentavam uma 

percentagem inferior (8,3%). Uma explicação possível para este aumento deve-se ao facto dos 

asininos estarem expostos a algum tipo de fonte contaminada ou conviverem com animais 

portadores de bactérias resistentes (animais domésticos, aves ou pequenos mamíferos). Em 

contraste, e de acordo com o mesmo autor, as percentagens de resistência à ampicilina noutras 
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espécies animais foram superiores às obtidas em asininos, em 2009: suíno comercial (13,8%), 

javali (26,1%) e suíno Bísaro (37,1%). Estes dados estão de acordo com o expectável porque 

os suínos alimentam-se de detritos frequentemente contaminados e podem também estar 

sujeitos a um regime mais intensivo de produção, por se tratarem de animais para consumo, 

quando comparados com E. asinus. 

A prevalência de resistência à tetraciclina detectada neste estudo (39%) é inferior à que 

foi observada em suínos por Gonçalves (2009). A explicação para esta diferença pode estar 

relacionada com a administração precoce de tetraciclinas que era usada como medida 

profiláctica ou terapêutica (antes de 2006), em regime de produção intensivo (Herskin et al., 

2016). 

Num outro estudo realizado em Portugal por Costa et al. (2008a), usando várias espécies 

de animais domésticos (cães e gatos urbanos do Norte de Portugal), obtiveram-se cerca de 

20% de resistência à tetraciclina e 15% dos mesmos isolados eram ainda susceptíveis à 

estreptomicina. Comparativamente com o nosso estudo realizado em asininos de Miranda, 

estas percentagens de resistência são inferiores, o que pode ser justificado pela menor 

exposição a animais tratados frequentemente com antibióticos ou por um menor contacto com 

ambientes rurais (de facto os cães e gatos limitam geralmente a sua deslocação à zona de casa 

e arredores).  

Por outro lado, os nossos dados estão de acordo com o estudo de Moura et al. (2013) 

realizado em Portugal com isolados de E. coli provenientes de cavalos da raça Lusitana, onde 

as resistências à estreptomicina e tetraciclina foram as mais prevalentes. Quanto à resistência 

ao cloranfenicol, estes autores verificaram que 6/71 isolados eram resistentes enquanto que no 

nosso estudo as resistências ao cloranfenicol não foram observadas. 

Quanto à análise da multirresistência, o seu nível está associado com a relevância a nível 

clínico e epidemiológico. Os nossos dados mostraram a existência de isolados com 

resistências: 22,5% eram resistentes a, pelo menos, um antibiótico; 17,1% eram 

multirresistentes a 4 antibióticos e 14,6% resistentes a, no mínimo, 5 antibióticos. De acordo 

com Gonçalves (2009), não foram detectados isolados de burro de Miranda com resistência a 

mais de um antibiótico, a partir de 13 amostras fecais destes animais. Passados 7 anos, 

verificamos o aumento das prevalências de resistência a antimicrobianos, o que nos leva a 

supor que os asininos foram sujeitos a medidas terapêuticas mais frequentes, estiveram 

expostos a fontes contaminadas nas proximidades ou a outros animais portadores de bactérias 
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resistentes. Os resultados comprovam a presença de resistências múltiplas em animais rurais 

mas também selvagens, como é o caso de Canis lupus signatus (Gonçalves et al., 2013).  

Com base na nossa análise genotípica, verificamos que 16 isolados apresentaram 

resistência fenotípica à tetraciclina, 7 continham o gene tet(B) e 1 era positivo para o gene 

tet(A), o que está de acordo com os resultados obtidos por Moura et al. (2010) em cavalos 

Lusitanos. Tal como era expectável, os genes tet(A) e tet(B) foram detectados uma vez que 

estão envolvidos num dos mecanismos de resistência mais comuns à tetraciclina em bactérias 

Gram-negativas, como as bombas de efluxo (Costa et al., 2008a). No entanto, em alguns 

isolados não foi possível determinar qual o gene responsável pela resistência à tetraciclina 

devido à elevada diversidade de genes tet subjacentes a este mecanismo de resistência (Sousa 

et al., 2011). 

Em comparação com um trabalho de Momtaz et al. (2012) realizado no Irão, com 

amostras de leite de burra, foi observada uma elevada prevalência dos genes tet(A) ou tet(B) 

(64,7%) em contraste com a percentagem de resistência detectada para o gene aac(3)-IV 

(27,45%). No entanto, estes valores foram inferiores às percentagens obtidas nos nossos 

isolados de burros de Miranda. Uma explicação possível para estas diferenças pode estar 

relacionada com as condições sanitárias insuficientes nesse país e com o baixo controlo de 

antibióticos usados na produção animal (Ventola, 2015). 

O gene aad(A) codifica para a enzima aminoglicosídeo-3’-adeniltransferase, responsável 

pela resistência à estreptomicina. Nos nossos animais, o gene aad(A) foi amplificado em 2/32 

isolados resistentes à estreptomicina (aminoglicosídeo) e detectou-se que 58,3% dos isolados 

eram resistentes ao SXT, o que vai de encontro às prevalências encontradas em animais 

selvagens por Costa et al. (2008b). No caso dos isolados que são resistentes à estreptomicina 

mas que não amplificaram o gene aad(A), o mecanismo de resistência subjacente pode 

envolver outro tipo de enzima. A mesma explicação é válida para outros genes não 

amplificados em nenhum dos isolados como o gene cata (no caso do cloranfenicol) e aac6’ 

(para a gentamicina). Nestas situações, é possível testar outras classes de enzimas susceptíveis 

à resistência, através de reacção PCR com primers específicos, de modo a determinar qual o 

gene envolvido nessa resistência fenotípica (Bennett e Shaw, 1983; Martin et al., 1986). 

Relativamente aos genes de virulência testados, o gene fimA foi amplificado em 9/41 

isolados (22%) e o gene cnf1 foi encontrado em 8/41 isolados (20%), o que demonstra que 

estes genes podem ser transmitidos às gerações seguintes. De referir que não foram 

encontrados quaisquer estudos que nos permitam comparar estes genes com os dados de E. 
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coli não produtoras de β-lactamases de largo espectro isoladas de outros asininos. A 

predominância do gene de virulência fimA (fímbrias do tipo 1) foi inferior às percentagens 

obtidas noutros estudos realizados em Portugal no âmbito da resistência aos antibióticos, com 

o lince Ibérico (Gonçalves et al., 2013) e com aves selvagens Buteo buteo (Radhouani et al., 

2012), com uma predominância do gene em 83% e 61% dos isolados, respectivamente. 

As β-lactamases não foram detectadas neste estudo, apesar de já terem sido descritas em 

Portugal (Costa et al., 2009; Gonçalves et al., 2014) e noutros países Europeus, como é o caso 

de equinos na Alemanha (Schmiedel et al., 2014; Tórtola et al., 2005) ou do lince Ibérico 

estudado por Gonçalves et al. (2014). No trabalho levado a cabo por Frye e Jackson (2013), a 

existência de BLLE em animais para consumo humano, nos Estados Unidos, foi verificada 

através da amplificação de blaCMY-2, TEM-1 e PSE-1. Adicionalmente, Saenz et al. (2001) 

detectaram elevados valores de resistência a ácido nalidíxico, ciprofloxacina e gentamicina 

em isolados de BLLE provenientes da produção intensiva de frangos de consumo em Espanha. 

Além disso, os isolados obtidos de amostras fecais de suínos mostraram ser susceptíveis ao 

imipenemo, amicacina e tobramicina (Gonçalves, 2009; Saenz et al., 2001).  

Têm sido observadas diferenças quanto aos grupos filogenéticos observados. Silva et al. 

(2011) detetaram 3 grupos filogenéticos e consideraram que os isolados pertencentes aos 

grupos filogenéticos A e B1 predominam na flora intestinal de animais e os isolados do grupo 

B2 são os mais comuns em amostras provenientes de humanos saudáveis. No entanto, os 

nossos isolados de E. coli pertenceram apenas a 2 grupos filogenéticos B2 (n=5) e D (n=9), 

que correspondem aos grupos mais problemáticos uma vez que há maior probabilidade de 

causarem infeções bacterianas. Por outro lado, Gonçalves (2009) observou a presença de 

outros dois grupos filogenéticos: 7,7% (1/13) dos isolados de burros de Miranda pertenceram 

ao grupo B1 (sendo também portadores dos genes fimA e aer) e os restantes isolados foram 

classificados no grupo A. No entanto, o trabalho de Gonçalves et al. (2013) evidenciou a 

presença dos 4 grupos filogenéticos possíveis (A, B1, B2 e D) nas amostras fecais de lince 

Ibérico, em Portugal, o que acaba por ser um pouco contraditório visto ser um animal 

selvagem com reduzido contacto com seres humanos. Uma vez que este percorre longas 

distâncias em busca de alimento, o lince poderá estar exposto a amostras fecais de gado com 

bactérias resistentes, que podem ser transmitidas ao Homem via cadeia alimentar (Aarestrup 

et al., 2008). Outra explicação plausível para está relacionada com o facto deste animal poder 

ficar contaminado pelo consumo de presas como codornizes, perdizes e coelhos provenientes 
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do repovoamento do ecossistema com animais de cativeiro (criados em sistemas semi-

intensivos).  

Todavia, estes dados mostram que mesmo as espécies selvagens são afetadas pelas 

resistências antimicrobianas, confirmando em parte a capacidade de disseminação de bactérias 

resistentes através da cadeia alimentar e existência de pressão selectiva, causada pelo uso de 

antibióticos na terapêutica animal. 

 

5.2. Resistência a antibióticos e factores de virulência em Enterococcus spp.  

A partir das amostras fecais de asininos de Miranda, semeadas em placas de SB, foi 

possível isolar Enterococcus spp. em 56/66 amostras (85%), um valor ligeiramente inferior ao 

obtido em amostras fecais de E. asinus na França, no qual a percentagem de similaridade 

detectada foi de 97,4% (Vaux et al., 1998). Tal como aconteceu com o estudo de Gonçalves et 

al. (2013) realizado com o lince Ibérico, a maioria dos isolados de Enterococcus spp. 

analisados pertenceram às espécies E. faecium e E. hirae. Todos estes dados mostraram que 

mesmo noutros países, o isolamento de bactérias é bem-sucedido quando é utilizado o 

procedimento de rotina.  

No caso do suíno Bísaro, a prevalência de isolados de E. faecium (45,7%) foi superior a 

25,7% de prevalência de E. hirae, tal como se verificou no estudo realizado por Li et al. 

(2014) com suínos do Tibete submetidos a um regime de produção extensivo. Em contraste, 

as percentagens obtidas nas amostras de suíno comercial demonstraram que E. hirae foi a 

espécie mais comum, com 46,7% (Gonçalves, 2009). De acordo com Bustamante et al. (2003), 

E. faecium foi a espécie predominante nos isolados de aves domésticas (71,6%) e suínos 

sujeitos a um sistema de produção extensivo (37,7%), apesar de não ter sido reportada em 

bovinos (Bos taurus) provenientes de uma área rural na Costa Rica. Os valores encontrados 

no estudo de Poeta et al. (2005), com amostras fecais de animais selvagens, apontam para 

uma prevalência de E. faecalis (52,1%) e E. faecium (32,1%). Numa investigação relativa a 

cavalos Lusitanos, as espécies mais comuns foram E. faecium e E. faecalis (Moura et al., 

2013).  

Os nossos isolados apresentaram resistência mais elevada à tetraciclina (68,3%), seguida 

da quinupristina-dalfopristina (53,7%) e ciprofloxacina (48,8%). Os valores de resistência 

genotípica encontrados nos asininos de Miranda estudados foram superiores aos encontrados 

num estudo realizado com cavalos de raça Lusitana (Moura et al., 2013). De referir que a 

administração de um dado antibiótico, mesmo dentro dos valores indicados, tanto em 
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medicina humana como veterinária, pode fomentar o aparecimento de resistências a este 

antibiótico (Poeta et al., 2008b). Mais uma vez, é evidente a elevada incidência de fenótipos 

multirresistentes tal como Singh (2009) verificou com amostras de equídeos provenientes do 

Norte da Índia ou tal como referido no estudo de Guerrero-Ramos et al. (2016) com amostras 

de carne de animais selvagens de caça (veados, javalis, coelho, faisão e pombo) no noroeste 

da Espanha. Espinosa-Gongora et al. (2015) detectaram enterococci resistentes à ampicilina 

(15%) em cães, num hospital da Dinamarca, o que comprova que os animais domésticos 

também podem constituir um potencial alvo desta crescente problemática. Além disso, os 

canídeos podem transferir elementos genéticos móveis codificadores de resistência aos burros 

de Miranda, devido à proximidade estabelecida na área rural ou até fomentar a disseminação 

de genes resistentes à espécie humana. 

De salientar que 19,5% dos isolados (8/41) de Enterococcus spp. observados no presente 

estudo eram VRE. Este tipo de resistência foi também observado num estudo realizado na 

Tanzânia com amostras fecais de búfalos e zebras (Katakweba et al., 2015). Resultados 

semelhantes foram descritos no recente trabalho efectuado por Guerrero-Ramos et al. (2016) 

em enterococos isolados de carne de animais selvagens, em Espanha. De acordo com os 

mesmos autores, foram obtidos 47,3% de resistência à vancomicina, superando os resultados 

obtidos neste estudo. Contudo, estas resistências também foram detectadas em Lynx pardinus 

por Gonçalves et al. (2013), onde rondavam os 30% de prevalência. A presença de 20% de 

VRE no nosso estudo é muito inferior ao que foi obtido no norte da China, onde mais de 80% 

dos enterococci isolados de equinos eram VRE (Singh, 2009). Adicionalmente, nesse estudo 

foi ainda detectada a resistência ao imipenemo (75,3%) e amoxicilina+ácido clavulânico 

(54%). Esta diferença pode ser explicada pela alta prevalência de VRE e multiressistências no 

ambiente indiano, aliada à proximidade entre animais e seres humanos no país. Sendo assim, 

verifica-se que a prevalência de VRE em cavalos do norte da Índia é elevada quando 

comparada com outros estudos do mesmo âmbito, sendo por isso uma potencial ameaça para 

indivíduos saudáveis que contactem com estes animais (De Niederhausern et al., 2007; 

Ahmed et al., 2010).  

A resistência à ampicilina e vancomicina são dois dos perfis de resistência mais comuns e 

problemáticos em enterococos, especialmente em E. faecium. Enquanto que os genes 

codificadores vanA e vanB, associados à resistência à vancomicina, são considerados 

clinicamente relevantes em E. faecium e E. faecalis, o gene vanC é uma característica 

intrínseca de E. gallinarum (Fang et al., 2012). Os genes van(A) ou van(C) estavam presentes 
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em todos os isolados resistentes à vancomicina analisados neste trabalho, o que permite 

confirmar a presença de VRE entre os isolados da raça asinina de Miranda. Estes valores 

superaram os 57,7% de prevalência do gene van(A) encontrado em amostras de animais 

selvagens resistentes à vancomicina (Guerrero-Ramos et al., 2016). Bustamante et al. (2003) 

detetaram a presença do gene van(A) entre os isolados de VRE em aves domésticas e suínos 

sujeitos a um sistema de produção extensivo, na Costa Rica. Este gene de resistência foi 

também observado em isolados de equinos, em Portugal (Moura et al., 2010).  

Outros trabalhos abordam a presença dos genes vat(D) e/ou vat(E) em isolados de 

Enterococcus spp. resistentes à quinupristina-dalfopristina (Radhouani et al., 2013; Marinho, 

2013). No presente estudo, o gene vat(D) foi amplificado em 15/20 isolados resistentes à QD 

(75%) e o gene vat(E) foi detectado em 4/20 isolados (20%).  

No nosso estudo, constatou-se que todos os isolados susceptíveis à canamicina contêm o 

gene aph(3')-IIIa no seu genoma. Outros genes de resistência com reacção positiva por PCR 

foram tet(K), tet(L) e/ou tet(M) nos isolados resistentes à tetraciclina, erm(A) e/ou erm(B) 

para os isolados resistentes à eritromicina. Alguns destes genes foram também detectados no 

estudo com o lince Ibérico, apesar de outros genes de resistência terem sido amplificados 

(aac(6')-Ie-aph(2″)-Ia ou ant(6)-Ia) (Gonçalves et al., 2013). Estes últimos dados estão de 

acordo com o trabalho de Moura et al. (2013) em que foram analisadas amostras fecais de 

Enterococcus spp. provenientes de cavalos de raça Lusitana. Estes autores procederam à 

pesquisa dos genes erm(A) e erm(B) nos isolados resistentes à eritromicina e dos genes tet(M) 

e/ou tet(L) em isolados resistentes à tetraciclina. De salientar a combinação frequente de 

genes erm(B) e tet(M) no mesmo isolado devido à sua localização no mesmo transposão 

Tn1545 (Aarestrup et al., 2000; Marinho et al., 2014). 

Enterococcus spp. resistentes aos antibióticos detectados neste estudo não têm  origem na 

administração de antimicrobianos como promotores de crescimento (proibidos desde 2006). 

No entanto, a causa pode estar relacionada com uso de antibióticos como medidas 

profilácticas ou terapêuticas. Uma vez que a raça asinina se encontra em vias de extinção, este 

tipo de fármacos poderá ser utilizado com o intuito de evitar demência e inclusivamente evitar 

a morbilidade e até mortalidade destes animais, associada a diversas patologias bacterianas. 

As resistências encontradas nos nossos animais podem ainda estar relacionadas com a 

intervenção de plasmídeos, um elemento chave na disseminação de genes de resistência, 

facilmente transferidos para o ecossistema. É ainda importante mencionar que para que uma 

estirpe seja patogénica, o facto de ser resistente a um dado antibiótico não é suficiente; é 
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necessário que expresse factores de virulência associados à adesão, invasão ou evasão à 

resposta imunitária e cause alterações patológicas (Gonçalves, 2009). 

Quanto aos genes de virulência estudados neste trabalho, os mais comuns são o gel(E) 

presente em 2 isolados de E. faecium e E. faecalis e 1 isolado de E. hirae, seguindo-se os 

genes ace (2 isolados de E. faecalis e 1 isolado de E. faecium), cpd (1 isolado de E. faecium e 

2 isolados de E. faecalis) e hyl (em 3 isolados de E. faecium). Estes dados estão em 

concordância com o estudo efectuado por Poeta et al. (2008a) em javalis selvagens, onde o 

gene gel(E) foi detectado em apenas 1 isolado de E. faecium, enquanto que os genes cpd e ace 

estavam presentes em 2 isolados de E. faecalis e a presença do gene hyl foi confirmada em 2 

isolados de E. faecium. Assim, os javalis apresentam valores muito semelhantes aos obtidos 

em asininos, o que pode ser explicado pelo facto de ambas as espécies serem criadas ao ar 

livre, com um controlo da administração de antibióticos. Os genes codificadores de 

bacteriocinas e fatores de virulência encontram-se amplamente disseminados em enterococos 

isolados destes animais. No entanto, mais estudos são necessários nesta área em diferentes 

ecossistemas para confirmar esta hipótese, de modo a conhecer a distribuição global em 

enterococos. 

De acordo com um estudo sobre 20 espécies provenientes de isolados clínicos de origem 

humana e veterinária, verificou-se uma incidência de 99% do mesmo gene (Semedo et al., 

2003; Pereira, 2010). Um estudo realizado com suínos provenientes de um sistema de 

produção intensivo (Herskin et al., 2016) demonstrou a presença de resistências elevadas 

comparativamente com o trabalho efectuado por Li et al. (2014) com a mesma espécie animal, 

sujeitos a produção extensiva no Tibete.  

Enterococcus faecium foi a espécie que mostrou uma maior prevalência de genes de 

virulência nos animais estudados, seguindo-se E. faecalis e E. hirae, o que difere do estudo de 

Guerrero-Ramos et al. (2016), no qual os genes de virulência predominaram em E. faecalis, 

seguido de E. faecium, destacando-se ace e cpd (mais frequentes nas amostras de carne 

analisadas). Belgacem et al. (2010) detectaram a actividade da gelatinase e actividade 

hemolítica através da presença de gel(E) e cyl(B) em 24 isolados de E. faecium provenientes 

de amostras de Gueddid (carne fermentada artesanal típica da Tunísia).  

Apesar da União Europeia ter proibido o uso de antibióticos como promotores de 

crescimento animal, em 2006, permanecem ainda no ambiente estirpes de Enterococcus spp. 

resistentes (Nogueira et al., 2008). Deste modo, a presença de bactérias resistentes no 

tratogastrointestinal das espécies animais em geral (sem esquecer os animais em vias de 
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extinção, como os asininos) está associada à existência de genes de resistência ou genes de 

virulência, que podem ser transmitidos a outras bactérias de forma horizontal.  

Corroborando estudos anteriores realizados noutras espécies animais, os asininos podem 

constituir um reservatório de genes de resistência com uma elevada diversidade de fenótipos 

(Costa et al., 2008a; Costa, 2013; Marinho et al., 2014).  

Outros aspectos como a exportação de machos para o estrangeiro, desertificação no 

interior do país ou o reduzido investimento na agricultura e consequente desinteresse por esta 

raça são alguns dos motivos que permitem explicar o perigo de extinção desta espécie animal 

(Dai et al., 2016; Malissiova et al., 2016). 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 

 

Nas últimas décadas, a pressão selectiva associada à resistência aos antibióticos tem 

vindo a aumentar. As bactérias têm desenvolvido diversos mecanismos de resistência, os 

quais possibilitam a transferência horizontal de genes resistentes a outras bactérias, sendo 

encontrados em diferentes habitats, atingindo desde animais de pecuária/domésticos 

(incluindo os asininos) mas também animais selvagens marinhos e terrestres. 

Este foi o primeiro estudo realizado apenas em burros de Miranda e onde foi avaliada a 

resistência a 2 bactérias de diferentes espécies. A partir dos dados obtidos, foi possível 

verificar que o problema da resistência a agentes antimicrobianos está presente tanto nos 

isolados de E. coli como em isolados de Enterococcus spp..  

As bactérias comensais habitantes do tracto gastrointestinal de asininos constituem um 

reservatório de genes multirresistentes a antibióticos. Posto isto, e com base nos resultados 

obtidos, podemos deduzir que as estirpes comensais apresentaram fenótipo de resistência e 

genes codificadores da mesma a diferentes antibióticos, tendo sido observado que: 

 A identificação da estirpe bacteriana em estudo por métodos clássicos e moleculares, 

seguidas pela tecnologia MALDI-TOF, fornece dados úteis do fingerprinting de péptidos para 

a análise informática. O valor numérico do pico obtido no espectro, relacionado com a base de 

dados, constitui um importante indicador clínico. Devido ao seu potencial de alto rendimento 

em reduzido tempo, esta ferramenta proteómica representa uma excelente opção para o 

diagnóstico de infecções e diferenciação bacteriana de isolados de rotina no ambiente de 

laboratório de microbiologia clínica. Deste modo, este tipo de espectrometria de massa 

possibilita uma intervenção terapêutica mais precoce e um melhor atendimento do paciente.  

 A partir de 66 amostras fecais, 41 isolados de E. coli apresentaram resistência 

fenotípica a, pelo menos, 1 dos 16 antibióticos estudados. A resistência à estreptomicina foi 

observada em 78% dos isolados e 14,6% dos mesmos manifestou ser resistente a, no mínimo, 

5 antibióticos. Foram ainda identificados genes codificadores de factores de virulência, onde 

ocorreu amplificação do gene fim(A) em 9 isolados de E. coli e do gene cnf1 em 8 isolados. 

Tendo em conta os grupos filogenéticos detectados nesta investigação (B2 e D), 14 asininos 

podem estar em risco de desenvolver infecções extra-intestinais. 

 Quanto aos isolados de Enterococcus spp., 68,3% mostraram ser resistentes à 

tetraciclina, com prevalência dos genes tet(L) e/ou tet(M). Na análise genotípica, destaca-se 
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que todos os isolados resistentes à canamicina possuíam o gene aph3’-IIIa e que 18/19 

isolados resistentes a Q-D eram positivos para vat(D) e/ou vat(E). Os VRE detectados por 

análise fenotípica (19,5%) foram comprovados pela presença dos genes van(A) e/ou van(C). 

De referir que o gene de virulência mais comum, gel(E), foi identificado em 5 isolados. 

Os asininos estudados são um reservatório de bactérias resistentes, uma vez que os 

enterococos e E. coli comensais apresentaram fenótipo e genes de resistência a alguns 

antibióticos comummente usados na prática clínica. Sendo assim, não podemos menosprezar 

a disseminação destes genes no meio ambiente assim como a hipótese de serem transferidos a 

outras bactérias da microbiota endógena humana ou a animais de companhia. Estes dados 

podem ser justificados pelo facto dos asininos serem submetidos a terapêuticas 

antimicrobianas, ou estarem expostos a fontes contaminadas ou ainda conviverem com 

animais portadores de bactérias resistentes (animais domésticos, aves ou pequenos 

mamíferos). Apesar da proximidade com o Homem, o risco de transferência de resistência não 

é muito elevado uma vez que os asininos não são consumidos por via alimentar no nosso país. 

Os dados obtidos neste trabalho permitiram retirar diversas ilações no âmbito da temática 

estudada e servem mais uma vez de alerta para um uso adequado de antibióticos em humanos, 

assim como nos animais. E. coli e enterococci são potenciais agentes patogénicos 

vulgarmente utilizados como indicadores de evolução da resistência antimicrobiana através do 

ambiente. A disseminação dos genes que conferem resistência aos antibióticos pode 

comprometer, tal como já foi referido ao longo do trabalho, o tratamento de diversas doenças 

infecciosas, tornando-se ineficaz a acção destes fármacos. 

Assim sendo, é necessário continuar a realizar este tipo de estudos, melhorar a 

monitorização e vigilância das resistências antimicrobianas actuais, mas sem esquecer o uso 

adequado dos antibióticos de modo a evitar futuras resistências (incluindo novas substâncias 

antimicrobianas que possam ser colocadas no mercado). 
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ANEXOS 
 

Meios de cultura 

Ao longo deste trabalho, foram utilizados diversos meios de cultura e soluções indispensáveis à 

implementação dos protocolos: 

a) Solução salina tamponada; 

b) Slanetz-Bartley agar (SB): Meio selectivo utilizado no isolamento de Enterococcus spp.. 

Composto maioritariamente por triptose (20 g/l) e extracto de levedura (5 g/l); 

c) Eosin Methylene Blue agar, conhecido como meio Levine – Meio selectivo utilizado no 

isolamento de Enterobactérias, como é o caso da E. coli. É composto em maior quantidade por 

peptona (10 g/l) e lactose (10 g/l); 

d) Brain-Heart Infusion (BHI): Meio nutritivo de cérebro-coração eficaz na cultura de uma 

grande variedade de microrganismos, como Enterococcus spp. e E. coli; 

e) Mueller-Hinton agar (MH): meio usado na determinação da sensibilidade a antibióticos; 

f) Canamicina-Esculina-Azida agar (CEA): Meio muito rico usado para promover o crescimento 

de Enterococcus spp.; 

g) Meio de leite desidratado: Conservação das estirpes congeladas. 

 


