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Resumo 

 

A resistência bacteriana a antibióticos é um problema cada vez mais recorrente em 

ambiente hospitalar, constatando-se um aumento considerável das resistências aos 

antibióticos por parte dos membros da família Enterobacteriaceae. As KPCs (Klebsiella 

pneumoniae carbapenemases) são enzimas que se encontram em algumas estirpes 

bacterianas multirresistentes e de difícil inativação. Isto deve-se ao facto de conferirem 

resistência a cefamicinas, penicilinas, cefalosporinas e não serem inibidas de uma forma 

eficiente por inibidores de β-lactamases. 

O presente estudo tem como objetivos: (i) determinar a frequência de bacilos gram 

negativos pertencentes à família Enterobacteriaceae, isolados em amostras clínicas 

hospitalares e comunitárias, e; (ii) analisar o perfil de suscetibilidade aos antibióticos dos 

isolados e o tratamento administrado aos pacientes. 

Foram incluídas neste trabalho um total de 339 estirpes bacterianas, recolhidas 

durante um período de 48 meses (janeiro de 2014 a dezembro de 2017), das quais 338 

pertencentes à família Enterobacteriaceae, identificadas a nível de espécie como: Klebsiella 

pneumoniae (304), Escherichia coli (19), Moraganella morganni (5), Enterobacter cloacae (4), 

Citrobacter freundii (2), Klebsiella oxytoca (1), Klebsiella ozaenae (2) e Serratia mascescens 

(1), e uma estirpe não Enterobactereaceae identificada como Pseudomonas aeruginosa. 

Após a identificação, procedeu-se: (i) à avaliação dos perfis de suscetibilidade aos antibióticos 

das 304 estirpes de Klebsiella pneumoniae; (ii) à avaliação dos antibióticos mais 

administrados aos pacientes em que estas estirpes tinham sido isoladas; (iii) à caracterização 

da população dos pacientes quanto à idade e sexo (iv) e à avaliação do número de óbitos 

ocorridos. 

Da análise dos resultados foi possível determinar um grupo de risco na faixa etária dos 

70 aos 89 anos transversal ao sexo, avaliar o perfil de suscetibilidade aos antibióticos e 

determinar que as estirpes de Klebsiella pneumoniae são resistentes à grande maioria dos 

antibióticos testados. Identificou-se a existência de um possível foco de infeção hospitalar, 

pois a grande maioria dos casos apresentam uma grande probabilidade de terem sido 

contraídos em ambiente hospitalar e a ocorrência de óbito em cerca de 42% dos pacientes 

internados.  

 

Palavras Chave: Klebsiella pneumoniae; antibióticos; KPCs  
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Abstract 

 

Bacterial resistance to antibiotics is an increasingly recurrent problem in the hospital 

environment, with a considerable increase in resistance to antibiotics by members of the 

Enterobacteriaceae family. KPCs (Klebsiella pneumoniae carbapenemases) are enzymes 

found in some multiresistant, difficult-to-inactivate bacterial strains. This is because they confer 

resistance to cephamycins, penicillins, cephalosporins and are not efficiently inhibited by β-

lactamase inhibitors. 

The present study aims to: (i) determine the frequency of gram-negative bacilli 

belonging to the family Enterobacteriaceae, isolated in hospital and community clinical 

samples; (ii) to analyze the susceptibility profile to the antibiotics of the isolates and the 

treatment administered to the patients. 

A total of 339 bacterial strains collected during a period of 48 months (January 2014 to 

December 2017) were included in this study, of which 338 belonged to the Enterobacteriaceae 

family, identified as Klebsiella pneumoniae (304), Escherichia coli (19), Moraganella morganni 

(5), Enterobacter cloacae (4), Citrobacter freundii (2), Klebsiella oxytoca (1), Klebsiella 

ozaenae (2) and Serratia mascescens (1), and a non-Enterobactereaceae strain identified as 

Pseudomonas aeruginosa. After identification, we proceeded: (i) to evaluate the antibiotic 

susceptibility profiles of the 304 strains of Klebsiella pneumoniae; (ii) the evaluation of the most 

commonly administered antibiotics to the patients in whom these strains had been isolated; 

(iii) characterization of patients' population regarding age and sex (iv) and evaluation of the 

number of deaths. 

From the analysis of the results it was possible to determine a risk group in the age 

group from 70 to 89 years old cross-gender, to evaluate the susceptibility profile to antibiotics 

and to determine that strains of Klebsiella pneumoniae are resistant to the great majority of the 

antibiotics tested. It was identified the existence of a possible focus of hospital infection, since 

the great majority of the cases present a high probability of having been contracted in hospital 

environment and the occurrence of death in about 42% of hospitalized patients. 

 

Keywords: Klebsiella pneumoniae; antibiotics; KPCs 
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1. Introdução 

 

A resistência bacteriana a antibióticos é um problema frequente e atual, importante e 

cada vez mais recorrente no ambiente hospitalar. Nos últimos anos, o aumento das 

resistências entre os membros da família Enterobacteriaceae tem resultado no aparecimento 

de estirpes multirresistentes de várias espécies, representando estas um importante problema 

em expansão de saúde publica, o que exige um esforço laboratorial multidisciplinar para uma 

prevenção eficiente (Patel et al., 2009; Giske et al., 2011). 

 A produção de betalactamases é o principal mecanismo de resistência bacteriana aos 

antimicrobianos betalactâmicos entre as bactérias gram negativas, sendo sintetizadas 

particularmente quando os antimicrobianos estão presentes no ambiente. As betalactamases 

são enzimas que promovem a hidrólise e a degradação do anel betalactâmico, realizando a 

inativação do antibiótico e impedindo que este apresente atividade contra as enzimas 

responsáveis pela síntese da parede celular. Atualmente, os grupos mais preocupantes entre 

as betalactamases, são as betalactamases de espectro alargado (ESBL) e as 

carbapenemases (Neu,1969; Alves e Behar, 2013). 

 As carbapenemases ocorrem com uma maior incidência em enterobactérias, sendo 

predominantes nos géneros Klebsiella, Enterobacter, Escherichia, Serratia, Citrobacter, 

Salmonella, Proteus e Morganella (Nordmann et al., 2012). As carbapenemases mais 

prevalentes estão descritas e separadas em 4 classes: A, B, C e D (Makena et al., 2016).  

 Nas enzimas da classe A encontram-se as KPC (Klebsiella pneumoniae 

carbapenemase) (Nordmann et al., 2009). Estando implicadas em muitas das infeções 

associadas às ERCs (Enterobacteriáceas resistentes a carbapenemos), as KPCs apresentam 

uma dispersão alarmante nos últimos anos, desde que foi identificada no início dos anos 2000 

em Israel (Pitout et al., 2015). A evidência atual implica plasmídeos como fonte primária dos 

genes de resistência (Nathisuwan et al., 2001). 

 As estirpes portadoras de KPCs apresentam resistência a uma grande maioria dos 

agentes antimicrobianos disponíveis no mercado atual. Assim as infeções com estas bactérias 

resultam em elevadas taxas de morbilidade e mortalidade. A maioria destas infeções ocorrem 

particularmente em casos de hospitalização prolongada ou em doentes expostos a 

dispositivos invasivos, como por exemplo: ventiladores ou cateteres venosos (Pitout et al., 

2015). 

A classe B (metalo-β-lactamases) é dividida em 3 subgrupos B1, B2 e B3, 

apresentando o subgrupo B1 uma relevância clínica superior e engloba as carbapenemases 

do tipo IMP, VIM e NDM-1 (Makena et al., 2016). As carbapenemases do tipo IMP 

caracterizam-se pela sua capacidade em hidrolisar carbapenemos, pela sua resistência aos 
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inibidores de β-lactamases e suscetibilidade à inibição por quelantes de iões metálicos. 

Apresentam um espectro de ação bastante amplo, pois além dos carbapenemos também 

conseguem hidrolisar cefalosporinas e penicilinas. Estes mecanismos de hidrólise são 

dependentes da interação entre os iões de zinco com o núcleo β-lactâmico nos centros ativos 

da enzima, resultando numa inibição por EDTA, Zn2+ e outros iões divalentes (Queenan e 

Bush, 2007). As carbapenemases do tipo VIM representam o maior subgrupo desta classe de 

enzimas, podendo-se agrupar todas as enzimas deste subgrupo com base nas similaridades 

dos seus aminoácidos. As maiores diferenças entre as enzimas deste tipo estão presentes 

nos seus terminais N e C, o que leva a uma manifestação de perfis de inibição variados e que 

levanta problemas na produção de um inibidor geral adequado a este grupo de enzimas 

(Makena et al., 2016).  O último subgrupo é designado por NDM-1 (“New Delhi metallo-β-

lactamase”) foi detetado inicialmente e com maior prevalência em estirpes de Klebsiella 

pneumoniae e de Escherichia coli, e outras estires pertencentes à família Enterobacteriacea 

(Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Proteus spp., Klebsiella oxytoca, Providencia sp. 

e Morganella morganis).  Foram também detetadas em outras espécies de bacterias não 

pertencentes à família Enterobacteriacea nomeadamente Pseudomonas aeruginosa e 

Acinetobacter baumannii.  As estirpes bacterianas do subgrupo NDM-1 apresentam 

resistência a mais de 15 antibióticos diferentes e podem transferir estas resistências a outras 

espécies de bactérias através dos plasmídeos, resultando assim na criação de fenótipos 

multirresistentes (Walsh et al., 2011; Rosa et al., 2016). 

 As enzimas da classe C juntamente com as enzimas da classe A são as mais 

frequentemente encontradas e as que apresentam uma maior complicação na sua inativação. 

Isto deve-se ao facto de conferirem resistência a cefamicinas, penicilinas, cefalosporinas e 

não são inibidas de uma forma significativa por inibidores de β-lactamases (Kim et al., 2006). 

 A classe D também conhecida como grupo OXA tem uma ocorrência predominante 

em bactérias do género Acinetobacter e apresenta-se dividida em 2 grupos. O primeiro grupo 

apresenta atividade hidrolítica em penicilinas, cefalosporinas de espectro alargado, meticilina 

e aztreonam. O segundo grupo, mais recentemente descoberto, não apresenta atividade 

hidrolítica sobre oxacilina, cloxacilina e meticilina, mas apresenta resistência a carbapenemos 

(Sentillana et al., 2007). 
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1.1 Considerações gerais  

 

1.1.1 Família Enterobacteriaceae 

 

 A família Enterobacteriaceae é constituída por bactérias gram negativas, que incluem, 

juntamente com muitos mutualistas inofensivos, muitos dos agentes patogénicos mais 

conhecidos, nomeadamente Salmonella, Escherichia coli, Yersinia pestis, Klebsiella e 

Shigella, e outras espécies bacterianas menos conhecidas que também causam doenças, 

pertencentes aos géneros, Proteus, Enterobacter, Serratia e Citrobacter. Esta família é a única 

representante na ordem Enterobacteriales da classe Gammaproteobacteria no filo 

Proteobacteria (Spanu et al., 2002; Garrity et al., 2007). 

 As principais caraterísticas apresentadas por estes microrganismos são: a existência 

de uma parede celular do tipo gram negativo, poderem ser tanto aeróbios como anaeróbios, 

poderem apresentar ou não mobilidade, e não apresentarem o desenvolvimento/formação de 

esporos. Geralmente apresentam-se como sendo oxidase negativas. A sua bioquímica 

caracteriza-se essencialmente pela capacidade de reduzir nitratos a nitritos e pela 

fermentação de glucose (INSA, 2004). 

 As bactérias da família Enterobacteriaceae apresentam uma reduzida exigência em 

termos nutricionais e ambientais, o que permite que sejam amplamente disseminadas, sendo 

assim possível observar a sua presença em nichos ecológicos como água, solo, plantas e na 

microbiota intestinal de vários mamíferos, incluindo o Homem.  É comum serem isoladas e 

identificadas em indivíduos que se encontram hospitalizados, estando presentes na pele, 

orofaringe, vias respiratórias superiores e trato gastrointestinal. Também se encontram de 

uma forma frequente associados a infeções oportunistas em doentes que apresentam um 

sistema imunitário comprometido (INSA, 2004; Brager et al., 2005; Valat et al., 2012; EARS-

Net, 2017).  

 Os membros desta família possuem os mais diversos fatores de virulência e são 

frequentemente classificados como sendo agentes etiológicos de processos infeciosos, como 

por exemplo: infeções do trato urinário, infeções de feridas no pós-operatório, infeções 

respiratórias, entre outras. Apresentam-se também como responsáveis por cerca de 50% das 

septicémias, 70 a 90% das infeções do trato urinário e uma percentagem significativa de 

infeções intestinais (Correia et al., 2007; Resende et al., 2016). 

 O agente mais presente em infeções urinárias é a espécie Escherichia coli. No entanto, 

e devido ao facto de apresentar fímbrias e adesinas, estas estruturas atuam também como 

um fator de virulência em infeções de feridas, infeções intestinais, pneumonias em doentes 
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imunocomprometidos, septicémias e meningite neonatal (Desimoni et al., 2004; Resende et 

al., 2016). 

 Outras espécies pertencentes aos géneros, Klebsiella, Enterobacter, Proteus e 

Serratia, que podem ser encontradas no intestino grosso, incluem bactérias que são 

essencialmente oportunistas e normalmente nosocomiais. Estirpes de Klebsiella pneumoniae 

são com frequência responsáveis por infeções do trato urinário, pneumopatias e septicemias 

nosocomiais. Deve salientar-se que a mortalidade observada em doentes com septicemias 

originadas por Klebsiella pneumoniae e Enterobacter cloacae é muito superior à de doentes 

com septicemia por bactérias gram positivas (Pujol e Pena, 2003; Tragante et al., 2008; Garcia 

et al., 2010) 

 Espécies da família Enterobacteriaceae são isoladas com muita frequência em todos 

os tipos de amostras clínicas. Vários estudos apontam para que o isolamento de Escherichia 

coli e de Klebsiella spp. ocupem os primeiros lugares de microrganismos isolados em 

hemoculturas e infeções urinárias (Decousser et al., 2003; Flores-Mireles et al., 2015).  

 Dados apresentados no Estudo Nacional de Prevalência de Infeção associada aos 

Cuidados de Saúde e do uso de Antibióticos em Unidades de Cuidados Continuados de 2012 

em Portugal, sugerem que a espécie Eschericia coli é o principal agente microbiano para o 

qual são indicados antibióticos com 39,5% dos casos, seguida de Klebsiella spp. com 10% e 

de Proteus mirabilis com 9,5%. 

 O uso de diversos antibióticos no tratamento destas infeções, quando efetuado de uma 

forma excessiva e indiscriminada, leva em grande parte ao aparecimento dos casos de 

resistências. Atualmente, devido a uma elevada resistência aos antibióticos por parte desta 

família de bactérias, podemos observar a falência das opções terapêuticas, levando a um 

prolongamento dos internamentos e um aumento dos custos hospitalares (Coque et al., 2008; 

Calfee, 2017). 
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1.1.2 Resistência aos antibióticos  

 

 A medicina no século XX apresentou um progresso inquestionável quando os 

primeiros antibióticos foram descobertos e a sua utilização em terapias antimicrobianas foi 

iniciada. Porém, a grande capacidade que as bactérias apresentam de se adaptarem diminuiu 

rapidamente a eficácia destes agentes (INSA, 2004). 

 Em 1928, o início da era dourada dos antibióticos com Alexander Fleming a descobrir 

o primeiro antibiótico natural, a penicilina. No final dos anos 40 a penicilina começa a ser 

produzida em larga escala por Ernest Chain e Howard Florey. Com o ínicio da Segunda 

Guerra Mundial a eficácia da penicilina foi posta à prova e permitiu salvar várias vidas (Sousa, 

2006; Rolain et al., 2016). 

 A utilização de antibióticos, conjuntamente com as melhorias nas áreas dos cuidados 

sanitários e nutrição, bem como o desenvolvimento de programas de vacinação, levou a uma 

grande diminuição das doenças provocadas por microrganismos que anteriormente haviam 

dizimado populações, como a peste e a poliomielite (Machado Sequeira, 2004). 

 Contudo a resistência aos antibióticos desenvolve-se, pois é uma consequência da 

adaptabilidade natural das populações bacterianas a modificações no meio ambiente. O 

aumento a nível mundial deste tipo de resistência deve-se principalmente a um uso intensivo 

de antibióticos na medicina humana e animal, bem como na produção de alimentos para gado 

e animais domésticos e na produção agrícola (Machado Sequeira, 2004; Santos, 2004). 

 A transferência e aquisição de genes que conferem resistência aos antibióticos, 

associada a uma seleção exercida pelo uso excessivo destas substâncias, podem explicar a 

situação de alarme em que se encontra a medicina humana à escala mundial (INSA, 2004). 

 Quando as populações bacterianas são submetidas a uma grande pressão de seleção 

por parte dos antibióticos dá-se a formação de reservatórios de genes de resistência. Estes 

genes estão, portanto, presentes onde quer que existam estes agentes antimicrobianos, quer 

de uma forma natural, quer devido à sua utilização pelo homem. Existem então três grandes 

nichos onde as bactérias com genes de resistência se podem encontrar: (i) o meio ambiente, 

mais concretamente no solo e na água podendo estes estarem a ser influenciados ou não 

pela presença humana ou de animais; (ii) o Homem, de uma forma mais particular no meio 

hospitalar, mas também nas comunidades devido ao aumento de bactérias comensais e por 

último; (iii) em outros animais onde os antibióticos são utilizados com fins terapêuticos, com 

fim de prevenção de doenças ou promotores de crescimento (embora já tenha sido banido na 

União Europeia o seu uso para este efeito através de legislação) (Machado Sequeira, 2004; 

Mesa et al., 2006; Castanon, 2007; Dohmen et al., 2015). 
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 A importância dos nichos acima referidos, como sendo reservatórios de genes de 

resistência foi enfatizada em algumas pesquisas sobre a presença de Enterobacteriaceae 

produtoras de ESBL em diferentes ambientes como por exemplo: amostras fecais de paciente 

com infeções indeterminadas, amostras fecais de pacientes com infeções de origem 

alimentares provenientes tanto de alimentos crus como processados, instalações pecuárias, 

esgotos, entre outros. A observação de prevalências de ESBL em 100% das amostras de 

esgoto e 80% em pocilgas, levou a que pela primeira vez se sugerisse que as comunidades 

poderiam funcionar como reservatórios para estas estirpes. O estudo feito por Mesa et al, em 

2004, reporta também pela primeira vez uma estirpe de Klebsiella pneumoniae produtora de 

ESBL isolada de alimentos (Mesa et al., 2006; Dohmen et al., 2015). 

Em 1889 foi descrito pela primeira vez que os microrganismos apresentam uma grande 

capacidade de adaptação, bem como uma grande resistência a modificações do meio 

ambiente onde se encontram e a agentes antisséticos (Machado Sequeira, 2004; Rolain et 

al., 2016). Em meados dos anos 40 do século XX, oberva-se a emergência de uma estirpe de 

Staphylococcus aureus resistente à penicilina e Ernst Chain foi o primeiro a fazer a descrição 

da penicilinase, enzima que é produzida por estas bactérias para destruir a penicilina (Sousa, 

2006). 

 A partir dos anos 60 ocorreu a emergência das bactérias gram negativas como agentes 

causadores de infeções hospitalares. O aumento da resistência antimicrobiana de bactérias 

patogénicas observado nos últimos 30 anos é considerado um dos maiores problemas da 

medicina humana atual. A existência de mecanismos de resistência que eliminam o uso de 

muitas opções terapêuticas é especialmente preocupante e alguns destes mecanismos 

possuem um espectro tão alargado que chegam mesmo a comprometer todas as drogas 

pertencentes a um dado grupo terapêutico (Machado Sequeira, 2004; Alanis, 2005; Castanon, 

2007; Rice, 2009; Outterson et al., 2015). 

 A fim de garantirem a sua sobrevivência, todos os organismos vivos possuem 

mecanismos de adaptação às mudanças do seu meio envolvente. Em parte, esse processo 

inclui mudanças ou ajustes no tipo de alimentação, necessidades de água e oxigénio e 

também à presença de agentes potencialmente perigosos ou até mesmo letais. Por isso, não 

é surpresa que as bactérias apresentem uma capacidade de suportar grandes alterações do 

meio que as rodeia, fazendo com que ocorram mutações que despoletam resistência ou 

adquirindo genes de resistência de outras células aos antimicrobianos antigos e aos novos 

agentes (Machado Sequeira, 2004; Alanis, 2005). 

 A resistência aos antibióticos por parte das bactérias resulta de caracteristicas 

codificadas geneticamente, sendo que estas caraterísticas podem ser intrínsecas ou 

adquiridas. Uma resistência intrínseca resulta do material genético, estrutura e fisiologia 

comum do microrganismo. Este tipo de resistência ocorre em grupos específicos e o seu 
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conhecimento é útil na escolha dos antibióticos que podem vir a ser incluídos nos testes de 

sensibilidade em ambiente hospitalar. A resistência adquirida reflete uma modificação na 

informação genética de um microrganismo que faz com que um antibiótico que anteriormente 

se demonstrou eficaz se torne inefectivo. Esta resistência é visível em apenas algumas 

estirpes de cada espécie de microrganismos (Machado Sequeira, 2004; Alanis, 2005; 

Outterson et al., 2015). 

 Existem seis mecanismos básicos através dos quais a resistência das bactérias pode 

ser introduzida, selecionada, mantida e espalhada em Instituições de Saúde (McGowan e 

Tenover, 2004): 

• Seleção de uma subpopulação resistente de microrganismos; 

• Aquisição de resistência através de transferência de material genético; 

• Disseminação local de microrganismos com resistência adquirida (podendo 

este ser devido a procedimentos ineficazes de controlo da infeção); 

• Introdução de alguns microrganismos resistentes numa população que não 

apresente resistência (por transferência de outro sistema de saúde, mas 

também da comunidade); 

• Emergência de resistência induzida, presente em algumas estirpes da 

população bacteriana (geralmente por seleção direta através de prescrição 

antibiótica); 

• Aquisição de resistência em estirpes anteriormente suscetíveis, por mutação 

genética, particularmente em reservatórios com alta concentração de 

microrganismos. 

A resistência bacteriana pode ser codificada por um ou vários genes e pode estar 

presente no genoma da estirpe relacionada ou pertencer a géneros diferentes. Assim sendo 

a mesma resistência poderá ser disseminada por várias estirpes de diferentes espécies 

bacterianas clinicamente significativas ou então uma única estirpe pode adquirir resistências 

múltiplas. 

É comum os genes responsáveis pela resistência bacteriana aparecerem associados 

a elementos celulares móveis, sendo os mais comuns: (i) os plasmídeos (elementos 

extracromossomais, que apresentam uma forma circular, com capacidade de se replicarem e 

se conjugarem de forma a transferirem uma cópia para uma célula hospedeira); (ii) os  

transposões (sequências de DNA que se podem mover dentro do genoma e que podem 

apresentar capacidade de conjugação); (iii) os integrões (elementos do DNA que adquirem e 

mobilizam genes contidos em cassetes, garantindo a sua expressão); (iv) os bacteriófagos 

(vírus que infetam células bacterianas) (Alanis, 2005; Carattoli, 2009). 
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 A aquisição de resistência aos antibióticos através da aquisição de DNA exógeno é a 

forma mais comum deste processo ocorrer através dos mecanismos apresentados na figura 

1 (Carattoli, 2009; Cantón et al., 2012): 

• Transformação, em que a bactéria adquire DNA existente no meio-ambiente; 

• Transdução, processo mediado por bacteriófagos que ao recombinar o seu 

material genético com o DNA bacteriano, adquirem o(s) gene(s) de resistência, 

transportando-o no seu genoma e transferindo-o(s) para outras bactérias 

quando as infetam; 

• Conjugação, transferência de plasmídeos ou outros elementos conjugativos 

entre estirpes ou espécies diferentes.  

 

Figura 1. Mecanismos gerais de aquisição de DNA exógeno por parte das células bacterianas 
(Adaptado de: Furuya e Lowy 2006).  

 

Os plasmídeos podem integrar outros elementos móveis como é o caso dos intrões e 

dos transposões que podem conter os genes de resistência. Estes elementos ocorrem 

também no cromossoma. Com estes elementos móveis é possível que os genes contidos nos 

plasmídeos possam vir a ser transferidos para o cromossoma e integrados no DNA 

cromossómico das bactérias, podendo também ocorrer a transferência no sentido oposto e 

podem ainda integrar novos genes de resistência. Sendo a mobilidade genética um assunto 
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de grande complexidade, possui uma igual importância no entendimento de como ocorre a 

seleção de diversos genes. Assim estes elementos genéticos moveis geralmente apresentam 

a codificação genética para a resistência a um diverso grupo de antibióticos (Carattoli, 2009). 

A resistência a antibióticos, que anteriormente se encontrava exclusivamente 

confinada aos meios hospitalares e de cuidados de saúde, tem vindo a assumir uma 

prevalência cada vez mais elevada nas comunidades. Devido a este fator, as decisões 

terapêuticas têm-se tornado bem mais complexas (Machado Sequeira, 2004; Sousa, 2006). 

Os mecanismos de resistência através dos quais a célula bacteriana pode impedir a 

ação dos antibióticos são múltiplos. Na Figura 2 estão esquematizados alguns desses 

mecanismos que se apresentam a seguir de forma resumida (Wilke et al., 2005; Sousa, 2006; 

Worthinton e Melander, 2013): 

• Perda de Porinas – porinas são proteínas localizadas na membrana externa 

responsáveis pelo transporte de substâncias para o interior da célula. 

• Presença de β-lactamases – estas são proteínas que apresentam atividade 

enzimática e uma grande capacidade de inativar ligações químicas dos 

compostos β-lactâmicos. Nas bactérias gram negativas estas proteínas 

encontram-se no espaço periplasmático e inativam o antibiótico antes de atingir 

a membrana citoplasmática. 

• Expressão de bombas de efluxo – proteínas de transporte responsáveis pela 

expulsão de substratos tóxicos do interior da célula para o exterior. Podem ser 

específicas de um determinado antibiótico. 

• Modificação ou inativação do antibiótico – devido à presença de enzimas que 

modificam a estrutura química do antibiótico evitando a sua ligação ao local de 

ação. 

•  Alteração do local alvo – alterações no local onde o antibiótico é suposto atuar, 

impedindo a ligação ou o reconhecimento do local ativo por parte do antibiótico. 

• Mecanismos de desvio metabólico – as sulfonamidas inibem a atividade de 

algumas enzimas importantes para o crescimento celular. No entanto a 

mudança da enzima pode alterar o percurso do antibiótico dentro da célula, 

tornando-a assim resistente. 
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Figura 2. Diferentes mecanismos de resistência aos antibióticos presentes em bactérias gram 
negativas. (Adaptado de: Peleg e Hooper 2010).  
As esferas vermelhas representam antibióticos; De salientar a presença de plasmídeos contendo os genes de resistência. Alguns 

destes mecanismos podem estar ativos ao mesmo tempo, dependendo da exposição aos antibióticos.  
  
 
 

1.1.3 Carbapenemases 

 

 As carbapenemases são enzimas que apresentam uma elevada variância e 

versatilidade na sua capacidade de hidrolisar carbapenemos, bem como outros antibióticos 

β-lactâmicos (Thomson, 2010). 

 Quando comparadas com outras enzimas hidrolíticas de antibióticos β-lactâmicos 

constata-se que as carbapenemases são a família de β-lactamases mais versátil e com um 

espectro de ação bastante alargado e inigualável. Mesmo sendo conhecidas como 

“carbapenemases”, grande parte destas enzimas reconhecem quase todos os antibióticos β-

lactâmicos hidrolisáveis e também apresentam uma maior resistência contra a inibição 

(Nordmann e Poirel, 2002; Livermore e Woodford, 2006; Walther-Rasmussen e Hoiby, 2006). 

 Devido à presença de zinco ou de serina no centro ativo, o que modifica o mecanismo 

hidrolítico da enzima, podemos dividir as carbapenemases em duas famílias moleculares 

distintas. A primeira carbapenemase a ser descrita pertencia a um bacilo gram positivo e 

contrariamente às outras β-lactamases conhecidas nessa altura, essas enzimas eram inibidas 

pelo ácido etilenodoaminotetracético (EDTA), determinando-as assim como sendo 

metaloenzimas. Pesquisas posteriores demonstraram que todas as metalocarbapenemases 

contêm pelo menos um átomo de zinco nos centros ativos, o que facilita a hidrólise do anel 
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bicíclico β (Frere et al., 2005). Nos finais dos anos 80 do século XX, outro conjunto de enzimas 

hidroliticas de carbapenemos surgiu na família Enterobacteriaceae, mas o EDTA não inibia a 

sua atividade (Rasmussen et al., 1996; Queenan e Bush, 2007). 

 Estudos posteriores sobre as enzimas que não eram inibidas pela atividade do EDTA 

revelaram que estas utilizavam a serina no seu centro ativo e eram inativadas pelos inibidores 

de β-lactamases, o ácido clavulânico e o tazobactam (Yang et al., 1990; Rasmussen et al., 

1996). 

 Até aos anos 90 do século XX, todas as carbapenemases foram descritas como sendo 

β-lactamases espécies específicas, codificadas cromossomicamente e com um conjunto de 

caraterísticas bem definido. Porém com a identificação do IMP-1 que é codificado por 

plasmídeos, uma metalo-β-lactamase em Pseudomonas aeruginosa (Watanabe et al., 1991), 

ARI-1 (OXA-23), uma carbapenemase de classe D em Acinetobacter baumannii (Paton et al., 

1993; Scaife et al., 1995) e KPC-1, uma carbapenemase de classe A em Klebsiella 

pneumoniae (Yigit et al., 2001) alterou os padrões de disseminação clonal, tornando-se assim 

num problema global de dispersão entre espécies (Queenan e Bush, 2007). 

 A deteção das carbapenemases é uma questão crucial de controlo de infeção, pois 

estas estão associadas a uma extensa resistência aos antibióticos. Esta resistência é 

observada em estirpes de Pseudomonas e de Acinetobacter spp. que adquiriram 

carbapenemases, podendo assim ser vetores responsáveis pela sua transmissão a elementos 

da família Enterobacteriaceae, na qual os mecanismos de resistência não são 

cromossómicos. A principal preocupação incide sobre as carbapenemases transmissíveis e 

não com as provenientes da informação cromossómica. Ao passo que as enzimas 

transmissíveis podem ser adquiridas imprevisivelmente por agentes patogénicos importantes, 

as enzimas cromossómicas ocorrem de uma forma mais previsível em agentes patogénicos 

menos comuns (Thomson, 2010). 

 As carbapenemases pertencem às classes moleculares A, B, C e D. As enzimas de 

classe A (Grupo 2f Bush) são inibidas a vários graus pelo ácido clavulânico e geralmente 

hidrolisam penicilinas ou cefalosporinas de forma mais eficiente do que os carbapenemos. As 

carbapenemases de classe A incluem a KPC, IMI e as famílias de SME, NMC-A e também 

algumas enzimas GES (Bush et al., 1995; Poirel et al., 2007). 

 As enzimas da Classe B (Grupo 3 na classificação de Bush) são metalo-β-lactamases 

(MBLs) que tipicamente hidrolisam eficientemente carbapenemos, e por outro lado, não 

hidrolisam aztreonam e resistem a inibidores de β-lactamases atualmente disponíveis, mas 

não são inibidas por agentes quelantes (Bush et al., 1995; Poirel et al., 2007; Thomson, 2010).  

As enzimas da classe C juntamente com as enzimas da classe A são as mais 

frequentemente encontradas e as que apresentam uma maior complicação na sua inativação. 
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Isto deve-se ao facto de conferirem resistência a cefamicinas, penicilinas, cefalosporinas e 

não são inibidas de uma forma significativa por inibidores de β-lactamases (Kim et al., 2006). 

 A classe D também conhecida com grupo OXA tem uma ocorrência predominante em 

bactérias do género Acinetobacter (Sentillana et al., 2007). 

Os testes de deteção de carbapenemases ainda estão a evoluir, dificultados pele 

heterogeneidade de enzimas e dos seus hospedeiros, o que confere diferentes níveis de 

suscetibilidade aos carbapenemos e podemos sumariar as suas principais carateristicas na 

tabela 1(Poirel et al., 2007; Thomson, 2010). 

 A excelência na área da microbiologia é necessária mais do que nunca, pois é 

essencial que as ESBLs, β-lactamases AmpC e as carbapenemases sejam detetadas com 

rapidez e rigor. Se os laboratórios de microbiologia não forem capazes de proporcionar o 

padrão de excelência necessário, poderá ocorrer uma disseminação destes agentes 

patogénicos resistentes e uma “catástrofe” no descontrolo da resistência aos antibióticos pode 

ser inevitável (Thomson, 2010).  
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Tabela 1. Carbapenemases e suas carateristicas (Adaptado de: Poirel et al., 2007; Viau et al., 2016). 

Classe Betalactamases Caraterísticas Inibidores 

A KPC-1 a 4 Serina-lactamase;  

Codificadas por 

plasmídeos 

Derivados de ácido 

borónico SME-1 a 3 

NMC-A  

IMI-1 

IMI-2 

SFC-1 

GES-2 

GES-4 a 6 

B IMP-1 a 23 Metallo lactamase; 

Requerendo zinco; 

Codificadas por 

plasmídeos ou 

cromossomas  

EDTA; 

Ácido dipicolínico VIM-1 a 14 

SPM-1 

GIM-1 

SIM-1 

C CMY-10 Serina-lactamase; 

Cefalosporinases 

Cloxacilina; 

Derivados de ácido 

borónico. 

D OXA-23 Serina-lactamase; 

Codificadas por 

plasmídeos  

Não tem inibidores 

especificos OXA-24/-40 

OXA-48 

OXA-58 
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1.2 Implicações para a saúde pública 

 

1.2.1 A resistência antimicrobiana e a saúde pública 

 

 A resistência antimicrobiana (RAM) não é um problema recente. Durante várias 

décadas, a diversos níveis, as bactérias responsáveis por infeções comuns têm desenvolvido 

resistência a cada novo antibiótico e a resistência antimicrobiana tem aumentado, tornando-

se uma ameaça à saúde Mundial. Devido a uma escassez de novos antibióticos a chegar ao 

mercado, a necessidade de agir para evitar o desenvolvimento de uma crise global na área 

da saúde é cada vez mais urgente (WHO, 2012).  

Em países em desenvolvimento as doenças provocadas por bactérias são as que 

apresentem maior prevalência. Muitos dos avanços médicos das últimas décadas, tais como 

a quimioterapia para o tratamento de doentes com cancro e o transplante de órgãos, 

dependem da disponibilidade de medicamentos anti-infeciosos e ficam comprometidos devido 

ao crescente aumento dos efeitos de resistência antimicrobiana (WHO, 2012). 

 As consequências que se começam a denotar devido á resistência antimicrobiana são: 

(i) o aumento da morbilidade; (ii) o prolongamento das doenças; (iii) um maior risco de 

complicações, principalmente pós-cirúrgicas e (iv) o aumento significativo da mortalidade. 

Estimativas da Europa sobre os encargos da saúde e económicos resultantes de infeções 

resistentes indicam que o aumento da mortalidade causada por infeções bacterianas 

hospitalares ultrapassa as 25 000 mortes por ano (WHO, 2012). 

 Outra grave consequência da RAM em centros de saúde e na comunidade, associada 

às infeções, é a necessidade da alteração das práticas de prescrição de medicamentos. 

Tendo assim os profissionais de saúde por optar pela prescrição de medicamentos 

antimicrobianos mais recentes e mais caros, alguns dos quais também estando associados a 

elevadas taxas de reações adversas (WHO, 2012). 

 Após manifestação de resistência das bactérias aos antibióticos, as bactérias 

resistentes disseminam-se nos hospitais e na comunidade. Várias bactérias que podem 

inativar carbapenemos e que são resistentes à terceira geração de cefalosporinas, já são 

responsáveis por um número significante de infeções associadas a cuidados de saúde e ao 

aparecimento de infeções na comunidade em todo o mundo (Figura 3) (Cornaglia et al., 2011). 
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Figura 3. Distribuição mundial de diferentes metalo-β-lactamases. (Adaptado de: Cornaglia et al. 2011). 

 

 

1.2.2 O uso de antimicrobianos na produção animal 

 

 Umas partes substanciais da utilização de antibióticos aparecem fora do campo da 

medicina humana, e esta poderá ser a principal causa responsável pelo problema global da 

emergência da RAM. Os antimicrobianos utilizados na pecuária e na agricultura, muitas vezes 

envolvem a promoção do crescimento e profilaxia em massa. (WHO, 2012). 

 Vários agentes patogénicos resistentes podem ser encontrados em produtos 

alimentares, podendo estes causar infeções nos seres humanos, muitas vezes difíceis de 

tratar. Isto deve-se ao facto de que as regulamentações para controlar a utilização de 

antibióticos na produção animal não são consistentes em todo o mundo. Existe uma maior 

quantidade de antibióticos a ser usada em animais do que em tratamento de doenças em 

seres humanos. A maior diferença nesta utilização dos antibióticos é que na produção animal, 

os antibióticos são utilizados extensivamente para prevenir doenças e promover o 

crescimento (WHO, 2012).  

 Tem sido demostrado de uma forma frequente que a utilização de agentes 

antimicrobianos em animais para consumo favorece o desenvolvimento da resistência 

bacteriana, que posteriormente pode ser transmitida aos consumidores. A disseminação 

quase global de agentes patogénicos resistentes remete-nos para a necessidade de 

iniciativas urgentes para minimização de risco de desenvolvimento e propagação da 

resistência bacteriana nos animais destinados a consumo, bem como, no seio das 

comunidades e dos hospitais (WHO, 2012). 

 Grupos de trabalho da Organização Mundial de Saúde (WHO), Organização das 

Nações Unidas para alimentação e agricultura (FAO) e da Organização Mundial de Saude 
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Animal (OIE) têm revisto estas questões extensivamente e proposto ações para serem 

executadas pelas autoridades nacionais e internacionais (WHO, 2000; WHO, 2003; WHO, 

2004; WHO, 2007). No entanto continuam a existir algumas lacunas. São necessárias mais 

informações sobre a prevalência da RAM em bactérias de origem animal e o seu impacto na 

saúde humana, tais como: (i) quantidade de antibióticos usados e (ii) classes de antibióticos 

utilizados (WHO, 2012). 

 A legislação necessária para a aprovação de medicamentos para o uso veterinário e 

para controlar a sua utilização, necessita de ser reforçada ou reformulada em muitos países. 

A capacidade de implementar intervenções é variada e o potencial impacto das intervenções 

específicas em diferentes contextos é amplamente desconhecido (WHO, 2012). 

 Vários países e agências internacionais, reconhecendo a crise de saúde pública 

associada à RAM, tomaram medidas para iniciar o seu combate através de estratégias 

aplicadas em setores relevantes. Várias resoluções da Assembleia Mundial de Saúde têm 

alertado, para ações específicas relacionadas com a RAM (WHO, 2012). A WHO publicou em 

2001 a sua estratégia para conter a RAM a nível global, que consiste no uso de 

antimicrobianos apropriadas a resistências emergentes nos seguintes pontos: (i) pacientes e 

comunidade; (ii) prescritores e distribuidores; (iii) hospitais; (iv) animais de consumo; (v) 

governos nacionais e sistemas de saúde; (vi) desenvolvimento de medicação e vacinas; (vii) 

promoção farmacêutica e (viii) aspetos internacionais da contenção de resistência 

antimicrobiana (GWHO, 2001). 

 No Dia Mundial da Saúde de 2011 a WHO, convidou os países a aderirem a um pacote 

de politicas contendo os seguintes seis pontos: (i) comprometer-se com um plano nacional 

financiado abrangente que seja responsável e envolva a sociedade civil; (ii) reforçar a 

vigilância e a capacidade laboratorial; (iii) assegurar o acesso ininterrupto aos medicamentos 

essenciais de qualidade garantida; (iv) regular e promover a utilização racional de 

medicamentos na criação de animais e para garantir o cuidado adequado do doente; (v) 

melhorar a prevenção e o controlo de infeções; (vi) fomentar a inovação, pesquisa e 

desenvolvimento de novas ferramentas (GWHO, 2011). 
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1.3 A mortalidade em Portugal, a resistência aos antimicrobianos e a campanha 

nacional de precauções básicas de controlo de infeção 

 

 Segundo o inquérito de prevalência de infeção hospitalar e de uso de antimicrobianos 

do ECDC 2013-2016, o consumo hospitalar de antimicrobianos em Portugal é indicado como 

sendo superior à média Europeia (EARS-Net, 2017). 

 Apresentando Portugal uma elevada e crescente taxa de resistência bacteriana aos 

antimicrobianos, tal como é referido nos dados de vigilância epidemiológica da “European 

Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS)-Net”, a taxa de infeção hospitalar em 

Portugal é superior à média europeia, prevendo-se o seu aumento, tendo por base os 

consecutivos inquéritos de prevalência de infeção hospitalar realizados em Portugal a partir 

de 1988 (DGS, 2016). 

 A Campanha Nacional de Precauções Básicas de Controlo de Infeção (PBCI) em 2014 

veio concluir e expandir a Campanha Nacional de Higiene das Mãos (CNHM) à qual Portugal 

tinha aderido oficialmente a 8 de outubro de 2008. A CNHM tinha por objetivo promover a 

prática da higiene das mãos de forma normalizada, sendo que este fator é um contribuinte 

essencial para a diminuição das infeções associadas aos cuidados de saúde e para o controlo 

das resistências dos microrganismos aos antimicrobianos (DGS, 2013; DGS, 2016). 

 Na CNHM foi possível verificar, uma adesão crescente à correta prática de higiene das 

mãos, porém ainda de forma insuficiente, pois a adesão nunca ultrapassou as 95 unidades 

de prestação de cuidados de saúde. Esta tendência foi alterada em 2014 com a 

implementação da PBCI que além da higiene das mãos acrescentava mais nove itens na lista 

de precauções: (i) colocação de doentes; (ii) etiqueta respiratória; (iii) utilização de 

equipamento de proteção individual; (iv) descontaminação do equipamento clinico; (v) controlo 

ambiental; (vi) manuseamento seguro da roupa; (vii) recolha segura de resíduos; (viii) práticas 

seguras na preparação e administração de injetáveis e (ix) exposição a agentes microbianos 

no local de trabalho. Todos estes itens ajudaram a aumentar a taxa de adesão para as 229 

unidades (DGS, 2016). Com a introdução desta campanha a boa prática na higiene das mãos 

dos profissionais de saúde também aumentou consideravelmente, passando dos 66,3% em 

2011 para 73% em 2016, mas encontrando-se ainda abaixo do valor espectável (DGS, 2017). 

 Tendo por base os relatórios da DGS de 2013 e 2014, apesar de ser quase impossível 

separar o número de óbitos, que ocorrem apenas devido à infeção em causa, daqueles que 

podem ocorrer devido a uma doença prévia e que depois evoluem para uma infeção, sendo 

assim quase impossível definir com certeza qual a causa de morte.  Ainda assim é possível 

verificar a relevância da mortalidade associada às infeções hospitalares, pois, num pequeno 

número de casos, a morte pode ser a consequência da infeção, por outro lado, pode não ser 

a causa, mas apenas mais um fator coadjuvante para a morte (DGS, 2013; DGS, 2014). 
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 Também no Relatório Global de Vigilância, publicado pela Organização Mundial de 

Saúde, no ano de 2014, em que tiveram em consideração vários estudos de infeções por 

E.coli resistente às cefalosporinas de terceira geração, incluindo produtoras de ESBLs, foi 

possível verificar um aumento significativo da mortalidade atribuída a essa bactéria. Assim 

como no caso das infeções originadas por Klebsiella pneumoniae, resistentes à terceira 

geração de cefalosporinas, em que também se verificou um significativo aumento da 

mortalidade dos doentes com infeções causadas por estirpes desta espécie e resistentes às 

cefalosporinas (WHO, 2014). 

 

1.4 Carbapenemos  

 

 Os carbapenemos diferem dos restantes β-lactâmicos dado que não apresentam um 

átomo de enxofre no anel anexo ao anel β-lactâmico, mas apresentam uma ligação 

insaturada, possuem também hidroxietil com configuração trans em vez de aminoacil com 

configuração cis (Sousa, 2006). 

Os carbapenemos demonstram um espectro antimicrobiano global mais amplo in vitro 

do que as penicilinas, cefalosporinas e inibidores β-lactâmicos/β-lactamases. De um modo 

geral, imipenemo, panipenemo e doripenemo são antibióticos bastante eficientes no combate 

a bactérias gram posivitas. Por outro lado, meropenemo, biapenemo, ertapenemo e 

doripenemo são ligeiramente mais eficazes contra bacterias gram negativas (Bassetti et al., 

2009).  

 Os carbapenemos podem também ser combinados com outros antimicrobianos de 

modo a permitir um tratamento mais eficiente de infeções mais graves. As terapias de 

combinação são um tema que tem levantado o interesse de vários investigadores nos últimos 

anos. Isto deve-se ao facto de que os microrganismos multirresistentes que apareceram na 

última década requereram o tratamento com mais do que um antibiótico (Cha, 2008; Drusano 

et al., 2009). A lista das combinações de antibióticos que na última década têm sido testados 

in vitro é extensa. Algumas das combinações demonstram efeitos positivos, como o aumento 

do espectro de ação ou ainda terem um efeito aditivo uma sobre a outra. Porém também 

observamos efeitos adversos, como por exemplo o aumento da resistência a um dos 

compostos antimicrobianos (Poirel et al., 2015; Soudeiha et al., 2017). 

 Existem várias revisões detalhadas da farmacologia dos carbapenemos clinicamente 

disponíveis. Estes carbapenemos apresentam uma baixa biodisponibilidade quando 

administrados pela via oral e não conseguem ultrapassar a membrana gastrointestinal, assim, 

devem ser administrados de forma intravenosa e nos casos do imipenemo e do ertapenemo 

podem também ser administrados de forma intramuscular (Zhanel et al., 2007). Como 

acontece com outros β-lactâmicos, todos os carbapenemos são eliminados pela urina.  
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 Os carbapenemos exibem propriedades farmacológicas únicas, sendo tipicamente 

usados para tratamento de infeções bacterianas mais graves e é comum serem combinados 

com antibióticos cujo o alvo são infeções nosocomiais (Török et al., 2017). 

 

1.5 Outros grupos de antibióticos testados 

 A revisão bibliográfica sobre os restantes grupos de antibióticos estudados no presente 

trabalho, baseou-se na segunda edição do livro “Infectious Diseases & Microbiology” 

compilado por Török e os seus colaboradores e publicado em 2017 pela Universidade de 

Oxford. 

 

1.5.1 Penicilinas 

 

 Como referido anteriormente no ponto 1.1.2 desta revisão (Resistência aos 

antibióticos), a penicilina foi descoberta por Alexander Fleming em 1928, mas a sua 

comercialização para tratamento/ prevenção de infeções apenas se deu no final dos anos 40. 

As penicilinas atuais dividem-se em 6 grupos distintos: (i) benzilpenicilina; (ii) penicilinas 

absorvidas oralmente; (iii) penicilina anti-estafilocócica; (iv) penicilinas de espectro alargado, 

como por exemplo amoxicilina; (v) penicilinas antipseudomonas, como por exemplo a 

piperacilina; (vi) penicilinas resistentes a β-lactamases; sendo estes quase na sua maioria 

derivados semissintéticos do ácido 6-aminopenicílico (Gallagher e MacDougall, 2015; Török 

et al., 2017). 

 Todas as penincilinas apresentam um núcleo comum R-C9H11N2O4S, no qual R é uma 

cadeia lateral variável que diferencia as penicilinas umas das outras. A principal caraterística 

estrutural das penicilinas é o anel β-lactâmico de quatro membros, que é essencial para a 

atividade antibacteriana da penicilina. Esta atividade baseia-se na inibição da síntese da 

parede celular, ao ligarem-se às proteínas de ligação as penicilinas impedem assim a 

transpeptidação dos peptidoglicanos (Nathawani e Wood, 1993; Török et al., 2017). 

 Apresentam ainda vários usos clínico: (i) a benzilpenicilina é usada em infeções 

causadas por Streptococcus; (ii) as aminopenicilinas são usadas em infeções do trato 

respiratório e urinário, bem como endocardites e meningites; (iii) as penicilinas de espectro 

alargado  são geralmente usadas em infeções causadas por bactérias gram-negativas 

multirresistentes, geralmente em combinação com aminoglicosídeos; (iv) a 

fenoximetilpenicilina também é usada profilaticamente para prevenir a febre reumática 

recorrente e infeções por Pneumococcus (Török et al., 2017). 

 As penicilinas diferem acentuadamente nos seus níveis de absorção oral, podendo 

assim ter valor de absorção entre os 0 e os 75%, apresentam também uma capacidade de 
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ligação a proteínas variada e um metabolismo bastante reduzido. São também rapidamente 

excretadas pelas células dos túbulos renais (Török et al., 2017). 

 

1.5.2 Cefalosporinas 

 

 As cefalosporinas são antibióticos produzidos por fungos do género Acremonium, 

foram descobertas em 1945 por Giuseppe Brotzu (Tansey e Reynolds, 2000) sendo a sua 

comercialização sido iniciada em 1964 (Török et al., 2017). 

 Este grupo de antibióticos é dividido por gerações, sendo que em cada nova geração 

a sua capacidade de combater infeções provocadas por bactérias gram negativas vai 

aumentando, até atingir o seu máximo na quarta e quinta geração. Porém a distribuição dos 

agentes nas gerações não é consensual em todos os países (Gallagher e MacDougall, 2015; 

Török et al., 2017). 

O seu modo de ação implica, tal como nas penicilinas a inibição da síntese da parede 

celular quando se ligam. às proteínas de ligação à penicilina, inibem também a 

transpeptidação dos peptidoglicanos. As cefalosporinas apresentam também atividade 

bactericida e efeito pós-antibiótico significativos na sua ação contra bactérias gram positivas 

(Török et al., 2017).  

As cefalosporinas apresentam vários usos clínicos: (i) as de primeira geração são 

principalmente utilizadas no tratamento de infeções originadas por Staphylococcus e 

Streptococcus na pele e nos tecidos moles; (ii) as cefalosporinas de segunda geração são 

principalmente no tratamente de pneumonias graves adquiridas na comunidade, otites, 

sinusite e doença de Lyme; (iii) no tratamento de infeções do trato respiratório, bem como no 

tratamento de infeções por Pneumococcus resistentes a penincilina, utilizando-se as 

cefalosporinas de quarta geração; (iv) as cefoslosprinas de quarta e quinta geração ainda não 

apresentam um papel claro na medicina atual, mas são efetivas em infeções por bacterias 

gram negativas (Gallagher e MacDougall, 2015; Török et al., 2017). 

A administração das cefalosporinas aos pacientes pode ser feita por via oral ou por 

injeção intravenosa e intramuscular, observando-se a maior biodisponibilidade a nível oral 

onde a absorção chega a níveis na ordem dos 80-95%. Quase nenhum dos antimicrobianos 

deste grupo é metabolizado e a penetração no líquido cefalorraquidiano é muito baixa. A sua 

excreção do organismo é feita maioritariamente nos rins, com a exceção da ceftriaxona e da 

cefoperazona que são excretadas pela bílis (Török et al., 2017). 
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1.5.3 Cefamicinas 

 

 Este grupo é muito similar ao das cefalosporinas e por vezes as cefamicinas são 

classificadas como cefalosporinas, aparecendo entre as de segunda e terceira geração. A 

principal diferença encontra-se no combate a agentes anaeróbios. As cefamicinas têm 

atividade contra muitos anaeróbios do trato gastrointestinal, sendo a cefoxitina 

frequentemente usada para profilaxia cirúrgica em cirurgia abdominal (Gallagher e 

MacDougall, 2015; Török et al., 2017). 

As cefamicinas são principalmente utilizadas em casos de infeções intra-abdominais, 

pélvicas e ginecológicas, podem também ser utilizadas em infeções do pé diabético, infeções 

mistas aeróbicas e anaeróbicas dos tecidos moles (Mascaretti, 2003; Török et al., 2017). 

 

1.5.4 Aminoglicosídeos 

 

 Os aminoglicosídeos consistem em dois ou mais aminoácidos unidos por uma ligação 

glicosídica a uma hexose núcleo. Para se fazer a diferenciação entre os vários 

aminoglicosídeos é observada a ligação ao aminociclitol. Como por exemplo, a estreptomicina 

difere dos outros antibióticos aminoglicosídeos por conter estreptidina em vez de 2-

desoxistreptamina, e o aminociclitol não está em posição central (Benveniste e Davies, 1973). 

A estreptomicina produzida por uma estirpe de Streptomyces griseus, foi o primeiro 

aminoglicosídeo sintetizado e utilizado nos primeiros tratamentos da tuberculose nos anos 40 

do século XX. Nos dias de hoje o grupo dos aminoglicosídeos é extremamente importante na 

luta contra a maioria das bactérias gram negativas e algumas gram positivas (Török et al., 

2017). 

 Os aminoglicosídeos apresentam uma grande variedade de utilizações: (i) terapia 

empírica – este é um tratamento com base na experiência do médico, é realizada antes de 

confirmação final do diagnóstico ou na ausência da compreensão completa da patologia, 

geralmente na suspeita de uma infeção severa por bacterias gram negativas e dependendo 

da condição do paciente pode ser aplicada uma terapia conjunta com β-lactâmicos, 

vancomicina ou com agentes anaeróbios; (ii) terapia específica em casos de Pseudomonas 

spp. ou espécies gram negativas muito resistentes; (iii) profilaxia, prevenção de uma 

determinada infeção (Gallagher e MacDougall, 2015; Török et al., 2017). 

 Este grupo antimicrobiano tem uma absorção oral muto reduzida, assim a sua 

administração é feita de forma intravenosa ou intramuscular, são altamente solúveis e 

apresentam uma capacidade de ligação a proteínas bastante reduzida. Os aminoglicosídeos 

podem ser administrados apenas uma vez ao dia ou em múltiplas doses, embora quando se 

recorre a apenas uma dose diária o risco de toxicidade induzida é menor e os níveis de 
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eficácia são semelhantes, estes antibióticos são excretados na urina sem que ocorra a 

alteração da sua estrutura funcional (Török et al., 2017). 

 

 

1.5.5 Fluoroquinolonas  

 

 As fluoroquinolonas fazem parte do grupo das quinolonas e são as mais utlizadas nos 

dias de hoje, pois apresentam uma amplitude de espectro muito mais alargada do que as 

restantes quinolonas e uma atividade superior (Török et al., 2017). 

 A estrutura química das fluoroquinolonas distingue-se das quinolonas pela adição de 

um átomo de fluor no carbono 6 e de um grupo piperacilina no carbono 7. As fluoroquinolonas 

diferem entre si pela adição de radicais diferente ao terminal azoto e ao grupo piperacilina 

ligado ao carbono 7 (Wolfson e Hooper, 1985). 

 Este grupo de antibióticos é o único que inibe diretamente a síntese e replicação de 

DNA. Ataca diretamente as DNA girases, que são responsáveis pelo superenrolamento da 

cadeia de DNA no caso das gram negativas. Ataca a topoisomerase IV que está envolvida no 

relaxamento da cadeia de DNA e na segregação cromossómica no caso das gram positivas 

(Török et al., 2017). 

 Na sua maioria as quinolonas são utilizadas contra infeções provocadas por bacilos 

gram negativos aeróbios. No caso das fluoroquinolonas estas encontram-se mais ativas 

contra gram negativas não entéricas, Staphylococcus e causas comuns de pneumonias 

atípicas: (i) ciprofloxacina é muito utlizada contra gram negativas, mas tem atividade limitada 

sobre Streptococcus; (ii) levofloxacina é muito utilizada contra gram-positivas, mas também 

consegue afetar alguma atividade das Pseudomonas; (iii) moxifloxacina melhorou a atividade 

contra agentes anaeróbios e Streptococcus, mas perdeu atividade contra Pseudomonas 

aeruginosa tornando-se assim o uso contra esta espécie não viável do ponto de vista clinico; 

(iv) moxifloxacina apresenta grande potencial no tratamento de tuberculose resistente. A sua 

utilização não é aconselhável em pacientes com menos de 18 anos (Török et al., 2017). 

 A sua biodisponibilidade pode variar entre os 50% e os 100%. Quando administradas 

via oral a sua biodisponibilidade pode ser reduzida se ocorrer coadministração de antiácidos 

(Török et al., 2017). 
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1.5.6 Glicilciclinas 

 

 As glicilciclinas são derivações sintéticas das tetraciclinas e a sua função baseia-se 

essencialmente na inibição da síntese proteica. Foram projetados a fim de evitar os 

mecanismos de resistência mediados por efluxo que assolaram a classe das tetraciclinas 

(Sum et al., 1994). 

 Até aos dias de hoje a tigeciclina é a única glicilciclina aprovada para uso médico. A 

sua fórmula química é C29H39N5O8, assim sendo podemos observar que a principal alteração 

na estrutura é a adição de um terminal N-dimetilglicilamido ao carbono 9 da minociclina. A 

tigeciclina apresenta um espectro que engloba atividade contra a maioria das 

Enterobacteriaceae produtoras de ESBL e bactérias resistentes a carbapenemos como 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina, Staphylococcus epidermidis resistente à 

meticilina, Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina e Enterococcus resistente à 

vancomicina (Sum et al., 1994; Zhanel et al., 2004; Sousa, 2006; Kresken et al., 2009). 

 A tigeciclina é um antibiótico bacteriostático destinado a ser administrado por via oral 

ou por via intervenosa no tratamento de pneumonias, endocardites, infeções intra-abdominais, 

infeções de pele e de tecidos moles (Sousa, 2006). 

 

1.5.7 Polimixinas 

 

 As polimixinas são antibióticos polipeptídicos que apresentam uma estrutura cíclica, 

liagada por uma ligação amida a uma cadeia de ácidos gordos. São produzidas naturalmente 

por bactérias gram positivas pertencente à especie Paenibacillus polymyxa. Existem apenas 

dois integrantes deste grupo de antibióticos até ao presente momento, a colistina e a 

polimixina B, ambas utilizadas no combate a infeções provocadas por agentes gram 

negativos. A sua principal função baseia-se na rotura da membrana celular das bactérias 

(Falagas e Kasiakou, 2006; Sousa, 2006; Velkov et al., 2013). 

 Este grupo de antibióticos deve apenas ser administrados em um último recurso, pois 

apresentam valores de neurotoxicidade significativos e nefrotoxicidade embora estes últimos 

sejam menos comuns. Apresentam uma atividade reduzida sobre bacterias gram positivas, 

mas revelam-se bastante úteis contra estirpes multirresistentes de Acinetobacter, 

Pseudomonas e Klebsiela, podendo também ser combinadas com trimetoprim a fim de 

ampliar a sua ação (Gallagher e MacDougall, 2015; Poirel et al., 2017). 

 O mecanismo de ação das polimixinas baseia-se na ligação deste grupo antibacteriano 

aos lipopolissacarídeos da parede celular das bactérias gram negativas permeabilizando-a, 

pode também ocorrer ligação com ribossomas, inibir a respiração bacteriana e a divisão 

celular (Gallagher e MacDougall, 2015; Trimble et al., 2016). 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C29H39N5O8&sort=mw&sort_dir=asc
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1.5.8 Outros  

 

  A fosfomicina é um derivado do ácido fosfónico com uma estrutura química única 

(Finch et al., 2003). Este antibiótico apresenta-se efetivo contra uma grande variedade de 

agentes patogénicos tanto gram positivas como gram negativas, atuando principalmente nas 

fases iniciais da biossíntese dos peptidoglicanos a nível intracelular (Finch et al., 2003; Sousa, 

2006; Gallagher e MacDougall, 2015). 

 A fosfomicina pode ser administrada tanto de forma intravenosa como oral, sendo que 

a sua absorção alcança valores na ordem dos 80% na via oral e pouco acima dos 20% a nível 

intravenoso. Este antibiótico não é metabolizado pelo ser humano e é excretado pela urina 

através da filtração glomerular (Finch et al., 2003). 

 Os principais usos clínicos deste antimicrobiano são no tratamento de infeções 

respiratórias e entéricas, apresentando uma grande eficácia nestes tratamentos pois, por 

serem de única administração, diminui-se o risco de aparecimento de resistência por parte 

dos agentes patogénicos (Sousa, 2006). 
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2. Objetivos 

 

Este estudo tem como objetivos principais: (i) determinar a frequência de bacilos gram 

negativos pertencentes à família Enterobacteriaceae, isolados em amostras clínicas 

hospitalares e comunitárias, provenientes dos vários serviços do Centro Hospitalar de Trás-

os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e; (ii) analisar o perfil de suscetibilidade aos antibióticos 

dos isolados e o tratamento a que os indivíduos portadores destes isolados bacterianos foram 

sujeitos. 

 Neste trabalho os objetivos mais específicos são: 

• Determinar os agentes bacterianos da família Enterobacteriaceae mais 

prevalentes na amostra avaliada, identificando assim a espécie mais 

prevalente; 

• Determinar e identificar os grupos de risco (faixa etária e género); 

• Identificar se existem serviços onde possa ocorrer focos de infeção hospitalar; 

• Determinar qual o produto biológico de onde o agente mais prevalente foi 

isolado; 

• Analisar o perfil de suscetibilidade antimicrobiana dos isolados do agente 

bacteriano mais prevalente;  

• Se ocorreu internamento do paciente após o diagnóstico como portador de 

Enterobacteriaceae; 

• Quais os antibióticos administrados aos pacientes; 

• Se ocorreu o óbito do paciente e se este pode ser associado ao isolado 

identificado. 
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3. Material e métodos 

 

3.1 Local de recolha 

 

 O estudo foi realizado no Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar de Trás-

os-Montes e Alto Douro (CHTMAD). O CHTMAD é constituído por 5 unidades de prestação 

de cuidados de saúde: a Unidade Hospitalar de Vila Real, onde está localizada a sede social, 

o Hospital de D.Luiz I, no  Peso da Régua, a Unidade Hospitalar de Chaves, o Hospital de 

Proximidade de Lamego e a Unidade de Cuidados Paliativos de Vila Pouca de Aguiar. 

 O CHTMAD apresenta uma área de influência direta que abrange cerca de 300.000 

habitantes dos referidos municípios. O Centro Hospitalar apresenta várias valências de 

internamento: Medicina Interna, Cardiologia, Neurologia/Cerebrovasculares, Cirurgia Geral, 

Ortopedia, Urologia, Nefrologia, Pneumologia, Doenças Infecciosas, Cirurgia Maxilofacial, 

Cirurgia Plástica, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria/Neonatologia e 

Obstetrícia/Ginecologia. O serviço de urgência é um serviço de urgência médico-cirúrgica, 

abrangendo também especialidades como Anestesia, Radiologia, Cirurgia Geral, Patologia 

Clinica e Imunohemoterapia, em funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana. 

 O Serviço de Patologia Clínica e composto pelos seguintes sectores: Hematologia, 

Imunoquímica (Bioquímica Geral, Imunologia, Alergologia), Serologia Infeciosa e 

Microbiologia. Este serviço funciona 24 horas por dia e presta apoio ao internamento, consulta 

externa, bloco operatório, cirurgia de ambulatório, hospital de dia e serviço de urgência. Os 

principais produtos biológicos enviados para análise microbiológica são amostras de urina, 

expetoração e sangue. 

O laboratório é composto por um quadro de pessoal multidisciplinar do qual fazem 

parte, patologistas clínicos, técnicos superiores de saúde, técnicos de análises clínicas, 

assistentes técnicos e assistentes operacionais. 

 

3.2 Amostragem 

 

Neste estudo foram incluídas todas as amostras provenientes dos vários serviços 

hospitalares, classificadas como: (i) “com necessidade de internamento”; (ii) “caso de alerta” 

entre o dia 01 de janeiro de 2014 e o dia 31 de dezembro de 2017, e nas quais foram utilizadas 

as cartas de identificação de gram negativo (MicroScan Walkaway Siemens) e a respetiva 

carta de sensibilidade aos antibióticos. 

A delimitação temporal da amostragem deve-se ao facto de que anteriormente a 01 de 

Janeiro de 2014 não existirem evidências da presença de ERCs no CHTMAD. 
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Foram incluídas neste trabalho um total de 339 estirpes bacterianas, das quais 338 

pertencentes à família Enterobacteriaceae, identificadas a nível da espécie como 304 

Klebsiella pneumoniae, 19 Escherichia coli, 5 Moraganella morganni, 4 Enterobacter cloacae, 

2 Citrobacter freundii, 1 Klebsiella oxytoca, 2 Klebsiella ozaenae e 1 Serratia mascescens, e 

1 estirpe não Enterobacteriaceae identificada como Pseudomonas aeruginosa, recolhidas 

durante um período de 48 meses (janeiro de 2014 a dezembro de 2017). 

 

3.2.1 Identificação das espécies bacterianas 

 

 Após a receção por parte do laboratório, todas as amostras foram semeadas em meios 

de cultura selecionados de acordo com as normas do serviço de microbiologia, e incubadas 

durante pelo menos 16 horas a 35ºC, numa incubadora sem CO2. A identificação dos isolados 

bacterianos foi efetuada com recurso às caraterísticas morfológicas das colónias, coloração 

de Gram, métodos de identificação bioquímica convencionais e o painel de identificação de 

gram negativo, MicroScan Walkaway. 

 O painel de identificação de gram negativo é um dispositivo de utilização única que foi 

concebido para a identificação ao nível da espécie de bacilos gram negativos aeróbios e 

anaeróbios facultativos e/ou determinação de sensibilidade dos agentes microbianos, com 

base num conjunto de 55 testes a antibióticos e 33 testes bioquímicos. 

 

3.2.2 Avaliação da suscetibilidade aos antibióticos 

 

 Os testes de sensibilidade são obrigatórios para todo e qualquer organismo que possa 

contribuir para um processo infecioso que justifique uma terapia antimicrobiana. Na placa de 

MacConkey agar são isoladas colónias representativas de cada espécie de microrganismo 

que possa desempenhar um papel patogénico no individuo e estas são testadas quanto à sua 

sensibilidade aos antibióticos. O meio MacConkey agar é destinado ao crescimento de 

bactérias gram negativas. Isso ocorre porque ele possui em sua composição duas substâncias 

que inibem o crescimento de bactérias gram-positivas: ácido biliar e cristal violeta. Assim, ele 

favorecerá somente o crescimento de bactérias gram negativas. Este é também o meio 

preferido para isolamento de Enterobactérias e Pseudomonas, permitindo tambem separar os 

microorganismos em fermentadores de lactose ou não fermentadores de lactose, devido a 

uma mudança de cor do meio. Estes testes são então examinados e a concentração mínima 

inibitória (CMI) é determinada. Tradicionalmente as CMI são determinadas usando 

concentrações de antibióticos derivadas de diluições duplas sucessivas, sendo por isso 

determinada a partir da concentração mais baixa em que ocorre inibição do crescimento. Por 
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fim e de modo a facilitar-se a orientação terapêutica é atribuído um critério interpretativo de 

sensibilidade (sensível, intermédio ou resistente). 

 O painel utilizado pelo MicroScan Walkaway utiliza painéis que apresentam 96 

micropoços com um conjunto de antibióticos selecionados, em concentrações variadas, 

desidratados e com meio de cultura. Em todos os painéis existe um poço que contem apenas 

meio de cultura microbiológico chamado poço de controlo, os restantes poços contêm 

quantidades conhecidas de um antibiótico especifico combinado com meio de cultura. A 

suspensão de microrganismo a ser testada deve ser diluída numa solução salina, a uma 

concentração aproximada de 0.5 da escala de McFarland. O aparelho monitoriza o 

crescimento em cada um dos poços do painel durante um intervalo de tempo que pode variar 

entre 16 a 20 horas. No final do tempo de incubação, os valores de CMI são determinados 

para cada antibiótico contido no painel (Figura 4). 

 O resultado de CMI deve ser associado à identificação de um microrganismo de forma 

a determinar uma interpretação de categoria. Um resultado interpretativo (sensível, intermédio 

ou resistente) será assinalado juntamente com uma CMI, de acordo com as interpretações 

definidas pelo CLSI. 

 

 

Figura 4. Painel de MicroScan Walkaway (exemplo de um resultado positivo na identificação de 

Klebsiella pneumoniae) 
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3.2.3 Controlo de qualidade 

 

 No presente estudo foram testadas duas estirpes de referência, uma estirpe de 

Escherichia coli (Specimen 4320) e uma estirpe de Klebsiella pneumoniae (Specimen 4321) 

pertencentes à UK NEQAS International Quality Expertise como controlos de qualidade. 

Também é aconselhável fazer um exame periódico às densidades dos inóculos mediante 

contagem de colónias e para isso é utilizada a estirpe Escherichia coli ATCC 25922, que é 

uma das estirpes de referência da ATCC (American Type Culture Collection). Os resultados 

dos testes só foram aceites quando o resultado do controlo de qualidade se encontrava entre 

os limites aceitáveis, de acordo com os critérios de CLSI (Anexo I). 

 

3.3 Recolha e tratamento dos dados 

 

  Os dados foram recolhidos com os programas SClinico e Clinidata XXI, que são as 

bases de dados principais do CHTMAD. 

 O tratamento dos dados bem como a elaboração de tabelas e gráficos foram 

realizadas recorrendo ao Microsoft Excel. 
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4. Resultados 

 

4.1 Caracterização da população em estudo 

 

 A recolha das amostras foi realizada entre janeiro de 2014 e dezembro de 2017. Foram 

analisadas 339 amostras biológicas provenientes dos vários serviços hospitalares do 

CHTMAD e separadas pela espécie bacteriana (Tabela 2). Com base nesta distribuição, a 

espécie problema foi identificada como sendo Klebsiella pneumoniae, correspondente a 304 

casos. 

 

Tabela 2. Número de estirpes bacterianas destinguidas de acordo com a identificação a nível de 

espécie  

Família Espécie  Nº de casos 

Enterobacteriaceae Citrobacter freundii 2 

Enterobacter cloacae 4 

Escherichia coli 19 

Klebsiella oxytoca 1 

Klebsiella ozaenae 2 

Klebsiella pneumoniae 304 

Morganella morganii 5 

Serratia mascescens 1 

Pseudomonadaceae Pseudomonas aeruginosa 1 

 

Ao analisar a distribuição da espécie problema pelos doentes portadores, observamos 

que 52% (158 amostras) das amostras recolhidas são provenientes de pacientes do sexo 

masculino, enquanto que 48% (146 amostras) são provenientes de pacientes do sexo 

feminino (Tabela 3) tornando assim impossível a criação de um grupo de risco associado ao 

sexo dos pacientes. 
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Tabela 3. Distribuição dos pacientes de acordo com o seu sexo ao longo dos anos 

 

A distribuição das idades dos pacientes em estudo revela que cerca de 64,8% dos 

casos são encontrados nas faixas etárias compreendidas entre os 70 e os 89 anos. Entre os 

0 e os 69 anos temos cerca de 26% dos casos e com idades superiores a 90 anos 

encontramos cerca de 9,2% dos casos estudados. (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Distribuição dos pacientes de acordo com o seu sexo e idade 

Idade Masculino Feminino Total Percentagem 

0 a 9 3 0 3 1 

10 a 19 0 0 0 0 

20 a 29 0 0 0 0 

30 a 39 4 2 6 1.9 

40 a 49 5 5 10 3,3 

50 a 59 12 11 23 7,6 

60 a 69 28 9 37 12,2 

70 a 79 39 39 78 25,7 

80 a 89 59 60 119 39,1 

90 a 99 11 17 28 9,2 

 

 De acordo com a proveniência das amostras quanto aos serviços hospitalares onde 

se encontravam os pacientes, constata-se que a grande maioria dos indivíduos, 33,6% na 

altura da análise encontrava-se no Serviço de Medicina sendo este valor correspondente a 

102 amostras. Seguido dos serviços de: (i) Urgência Geral com aproximadamente 21,7% dos 

casos correspondendo a um conjunto de 66 amostras e (ii) Nefrologia com aproximadamente 

10,2% dos casos, correspondendo a um conjunto de 21 amostras. Os restantes 34,5% das 

amostras, correspondendo a 115 amostras, encontram-se distribuídos pelos restantes 20 

serviços do CHTMAD. 

 As estirpes de Klebsiella pneumoniae isoladas, identificadas e estudadas foram 

obtidas de vários produtos biológicos. As amostras biológicas estudadas revelaram uma 

enorme diversidade: urina (47,7%), secreção brônquica (32,9%), sangue (10,2%) e zaragatoa 

retal (4,3%). No entanto como se pode observar na (Figura 5) outros produtos foram 

Ano Masculino Feminino 

2014 1 2 

2015 21 12 

2016 54 53 

2017 82 79 

Total 158 146 

Percentagem 52 % 48 % 
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recolhidos, com um número inferior de amostras, o que não representa uma forma 

suficientemente expressiva em termos de incidência. 

 

 

Figura 5. Produtos biológicos de onde se isolaram as estirpes bacterianas estudadas 

 

 

4.2 Perfil de suscetibilidade aos antibióticos  

 

 Das 304 estirpes isoladas e identificadas como sendo da especie Klebsiella 

pneumoniae, foram feitos testes de suscetibilidade aos antimicrobianos, tendo em conta as 

diferentes famílias de antibióticos. Assim, todos os resultados baseiam-se nos dados 

disponibilizados pelo CHTAMD e esquematizados na tabela 5 e figura 6. Sendo importante 

salientar que não foram realizados antibiogramas com todos os diferentes antibióticos nas 309 

estirpes isoladas. 

 Na família dos antibióticos β-lactâmicos e derivados da penicilina, verificou-se que a 

espécie bacteriana apresenta resistência intrínseca à ampicilina, bem como resistência 

adquirida a amoxicilina / ácido clavulânico, apresentando um perfil de resistência em todos os 

isolados estudados (100% de resistência), seguidos da piperacilina / tazobactam com 99% de 

resistência. 

 Relativamente às cefalosporinas, a cefotaxima, ceftazidima e cefuroxima as estirpes 

testadas também apresentam 100% de resistência, embora no caso da cefuroxima o número 

de estirpes testadas seja bastante reduzido quando comparamos com o número de estirpes 

testadas para os restantes dois antibioticos. 

 Quantos às quinolonas 86% das estirpes testadas apresentaram resistência à 

levofloxacina e apresentaram também mais de 80% de resistência à ciprofloxacina. 
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 Nos antibióticos aminoglicosídeos, foram efetuados testes em amicacina e 

gentamicina, mas apenas com a amicacina encontramos valores de sensibilidade por parte 

das estirpes superiores a 50%. Nos restantes grupos os resultados foram significativamente 

melhores, no grupo das polimixinas, mais concretamente na colistina encontramos valores de 

sensibilidade por parte das estirpes testadas na ordem dos 98%. Já quando testadas com 

fosfomicina do grupo dos epóxidos fosforados e a tigeciclina do grupo das glicilciclinas as 

estirpes apresentam valores de sensibilidade na ordem dos 80%. 

 Para terminar, quando testámos antibióticos do grupo dos carbapenemos observamos 

resistências por partes das estirpes em estudo que variam entre os 50% e os 95%. Mesmo o 

Imipinemo sendo o carbapenemo que apresenta maior número de casos de sensibilidade, 

não consegue aproximar-se da amicacina. 

 

Tabela 5. Antibióticos testados e valores de suscetibilidade da Klebsiella pneumoniae  

Grupos de antibioticos  Antibióticos Sensivel Intermédio Resistente 

Aminoglicosídeos Amicacina 154 112 28 

Gentamicina 124 9 160 

β-lactâmicos e derivados da 
penicilina 

Amoxicilina 0 0 31 

Amoxicilina/ác. Clavulânico 0 0 289 

Ampicilina 0 0 287 

Piperacilina/Tazobactame 1 2 291 

Carbapenemos Ertapenemo 2 13 281 

Imipenemo 34 122 148 

Meropenemo 26 75 203 

Cefalosporinas Cefotaxima 0 0 288 

Cefoxitina 39 51 195 

Ceftazidima 0 0 290 

Ceftriaxona 0 0 3 

Cefuroxima 0 0 195 

Epóxidos fosforados  Fosfomicina 226 0 57 
Glicilciclinas Tigeciclina 169 22 27 
Polimixinas Colistina 233 1 4 
Quinolonas Ciprofloxacina 41 8 245 

Levofloxacina 36 0 221 

Sulfonamida+ 
Diaminopirimidina  

Cotrimoxazol 
(Sulfametoxazol+ 
Trimetoprim) 55 3 218 
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Figura 6. Antibióticos testados e percentagem de suscetibilidade   

 

 

4.3 Internamento e suspeita de infeção hospitalar  

 

 Após a avaliação dos perfis de suscetibilidade apresentados pelas estirpes de 

Klebsiella pneumoniae determinou-se que as 304 amostras inicialmente estudadas eram 

referentes a um universo de 255 pacientes. Assim, constatou-se que em algumas situações 

ocorreu a passagem do paciente por múltiplos serviços do CHTMAD durante o mesmo 

período de internamento, chegando em alguns casos a internamentos com mais de 190 dias, 

em outros casos ocorreram múltiplos episódios de internamento ao longo dos quatro anos em 

estudo. 

 De salientar que dos 255 pacientes identificados como infetados por Klebsiella 

pneumoniae, 41 não foram internados no decurso da identificação da espécie bacteriana. Nos 

214 casos onde ocorreu o internamento do paciente, existem suspeitas de que a bactéria foi 

contraída numa possível infeção hospitalar em 170 casos. Em todos estes casos os pacientes 

apresentaram uma de duas situações: (i) internamentos de 1 semana ou mais (mesmo não 

existindo um período mínimo de incubação conhecido para as bactérias da espécie Klebsiella 

pneumoniae quando no organismo humano) ou (ii) múltiplos episódios de internamento. Nos 

restantes 44 casos, o agente bacteriano foi possivelmente adquirido na comunidade, pois são 

pacientes que se apresentaram no serviço de urgência, sem episódios prévios registados no 

CHTMAD, não existindo informação se os pacientes estiveram internados em outros centros 

hospitalares ou unidades de cuidados de saúde em datas anteriores ás do internamento no 

CHTMAD. 
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 Nos doentes internados conseguimos ainda ter acesso ao tempo de internamento nos 

serviços do CHTMAD e determinar em média quanto tempo cada paciente esteve internado. 

Assim entre os 214 pacientes obtivemos um total de 7803 dias de internamentos, o que se 

traduz aproximadamente em média em 36 dias de internamento por doente. 

 

4.4 Antibióticos administrados aos pacientes internados 

 

 A partir dos dados cedidos pelo CHTMAD nos 214 casos de internamento, observamos 

que 19 dos 20 antibióticos foram administrados na terapêutica dos pacientes. Sendo que 15 

desses antibióticos apenas foram administrados em 20% dos casos ou menos. Assim e tendo 

com base a tabela 6 observamos que os 4 antibióticos com uma percentagem de aplicação 

em 24% dos casos ou superior são: (i) Piperacilina/Tazobactame com uma aplicação na 

ordem dos 59%; (ii) Amoxicilina/Ác. Clavulânico com uma aplicação de aproximadamente 

33%; (iii) Meropenemo com uma taxa de aplicação na ordem dos 29%; (iv) Ceftriaxona em 

24% dos casos em estudo. 
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Tabela 6. Percentagem de pacientes em que os antibióticos testados foram aplicados  

Grupos de antibióticos  Antibióticos 
Nº de pacientes no 

qual o tratamento foi 
aplicado 

Percentagem de 
aplicação sobre os 

214 pacientes 

Aminoglicosídeos 
Amicacina 37 17,3 

Gentamicina 40 18,7 

β-lactâmicos e derivados 
da penicilina 

Amoxicilina 2 1 

Amoxicilina/ác. Clavulânico 70 32,7 

Ampicilina 10 4,8 

Piperacilina/Tazobactame 127 59,3 

Carbapenemos Ertapenemo 3 1,4 

Imipenemo 15 2,4 

Meropenemo 61 28,5 

Cefalosporinas Cefotaxima 4 1,9 

Cefoxitina 22 10,3 

Ceftazidima 30 14 

Ceftriaxona 52 24,3 

Cefuroxima 12 5,6 

Epóxidos fosforados  Fosfomicina 14 6,5 

Glicilciclinas Tigeciclina 16 7,5 

Polimixinas Colistina 32 15 

Quinolonas Ciprofloxacina 42 20 

Levofloxacina 26 12,2 

Sulfonamida+ 
Diaminopirimidina  

Cotrimoxazol 
(Sulfametoxazol+ 
Trimetoprim) 

0 0 

 

 

4.5 Mortalidade 

 

 Após a análise de todos os isolados e cruzando essa informação com os registos de 

internamento, concluiu-se que dos 255 pacientes deste estudo, 123 acabaram por falecer. 

Sendo que 90 desses óbitos ocorreram durante o período de internamento, podendo estas 

mortes estarem ou não relacionadas com as infeções bacterianas, mas serão, contudo, um 

co-fator de morbilidade. 

 Analisando a mortalidade de uma forma mais detalhada observamos que a 

percentagem de homens e mulheres que faleceu, vai de encontro à percentagem previamente 

determinada na caraterização da população em estudo. Assim podemos observar que dos 90 

casos, 52% correspondem a pacientes do género masculino (47 casualidades) e os restantes 

48% é correspondente ao género feminino (46), como é possível confirmar pela tabela 7. 
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 Da mesma forma foi feita a análise ao intervalo de idades entre os quais ocorreram o 

maior número de fatalidades e ficou comprovado que mais uma vez o intervalo compreendido 

dos 70 anos aos 89 anos corresponde a cerca de 74,4% do total de pacientes que faleceram. 

No intervalo compreendido entre os 0 e os 69 anos temos cerca de 14,4% das casualidades 

e por fim na faixa dos 90 aos 99 anos temos os restantes 11,1%. 

 

Tabela 7. Distribuição dos óbitos de acordo com o seu sexo e idade durante o internamento 

Idade Masculino Feminino Total Percentagem 

0 a 9 0 0 0 0 

10 a 19 0 0 0 0 

20 a 29 0 0 0 0 

30 a 39 0 0 0 0 

40 a 49 1 0 1 1,1 

50 a 59 1 2 3 3,3 

60 a 69 5 4 9 10 

70 a 79 17 11 28 31,1 

80 a 89 20 19 39 43,3 

90 a 99 3 7 10 11,1 

 

4.6 Antibióticos administrados aos pacientes que faleceram  

 

 Dos dados cedidos pelo CHTMAD, também foi possível retirar a terapêutica 

administrada ao grupo de pacientes que faleceram durante o período de internamento em 

estudo. Assim observamos que apenas 5 antibióticos foram administrados em mais de 20% 

dos casos, sendo eles: (i) Piperacilina/Tazobactame estando presentem em 70% dos casos; 

(ii) Amoxicilina/ Ác. Clavulânico em cerca de 34% dos casos; (iii) Meropenemo também em 

cerca de 34% dos casos; (iv) a Ciprofloxacina foi administrada em cerca de 24% dos 

falecimentos; (v) Ceftriaxona com uma presença de aproximadamente 23% nos casos 

estudados; como podemos comprovar pela tabela 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Tabela 8. Percentagem de pacientes que faleceram em que os antibióticos testados foram aplicados 

Grupos de antibióticos  Antibióticos 
Nº de pacientes no 
qual o tratamento 

foi aplicado 

Percentagem 
de aplicação 
sobre os 90 

óbitos 

Aminoglicosídeos 
Amicacina 15 16,7 

Gentamicina 16 17,8 

β-lactâmicos e derivados da 
penicilina 

Amoxicilina 1 1,1 

Amoxicilina/ác. Clavulânico 31 34,4 

Ampicilina 5 5,6 

Piperacilina/Tazobactame 63 70 

Carbapenemos Ertapenemo 3 3,3 

Imipenemo 6 6,7 

Meropenemo 31 34,4 

Cefalosporinas Cefotaxima 2 2,2 

Cefoxitina 12 13,3 

Ceftazidima 10 11,1 

Ceftriaxona 21 23,3 

Cefuroxima 7 7,8 

Epóxidos fosforados  Fosfomicina 4 4,4 

Glicilciclinas Tigeciclina 4 4,4 

Polimixinas Colistina 15 16,7 

Quinolonas Ciprofloxacina 22 24,4 

Levofloxacina 9 10 

Sulfonamida+ 
Diaminopirimidina  

Cotrimoxazol 
(Sulfametoxazol+ 
Trimetoprim) 

0 0 
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5. Discussão dos resultados 

 

 Uma análise detalhada dos resultados obtidos, permite evidenciar de imediato, o 

elevado número de estirpes referentes a apenas uma espécie bacteriana, sendo que 

aproximadamente 90% dos isolados de Enterobacteriaceae pertencem à espécie Klebsiella 

pneumoniae. De forma semelhante, é possível constatar um elevado crescimento no número 

de casos, quando se comparam os valores de 2014 com os de 2015 observamos um 

crescimento em 2015 na ordem dos 1000%, de 224% entre 2015 e 2016 e de 50% entre 2016 

e 2017. 

 Quando tentamos determinar um grupo de risco associado ao género dos pacientes, 

é possível observar que, a espécie bacteriana afeta de forma semelhante elementos do sexo 

masculino como do sexo feminino. Relativamente à idade, é possível determinar um intervalo 

de prevalência da infeção bacteriana, estando presente de uma forma mais significativa entre 

os 70 e os 89 anos abrangendo aproximadamente 65% das amostras no estudo, o que 

corresponde a um conjunto de 197 amostras biológicas. Os restantes 107 produtos temos que 

79 correspondem a faixa etária dos 0 aos 69 anos correspondendo a 26% dos casos e as 

restantes 28 amostras são representantes de 9% dos casos e correspondem á faixa etária 

dos 90 aos 99 anos. Podemos então afirmar que é possível determinar um grupo de risco com 

base unicamente na idade dos pacientes de onde provieram as amostras, assim sendo o 

maior foco de infeção é em pacientes de ambos os sexos com uma idade compreendida entre 

os 70 e 89 anos. 

 A fim de identificar um possível foco de infeção hospitalar avaliou-se a proveniência 

do material biológico e separou-se de acordo com o serviço de origem. Desta forma, foi 

possível identificar quais os serviços com maior número de ocorrência. Esses serviços são os 

de Medicina, com 33.6% das amostras, a Urgência com 21.7% das amostras e por fim a 

Nefrologia com cerca de 10,2% das amostras. Os restantes 34.5 % encontram-se distribuídos 

por todos os outros serviços do CHTMAD. Assim, foi possível identificar o serviço de Medicina 

como sendo um possível foco de infeções hospitalares causadas pela Klebsiella pneumoniae. 

 Após a determinação da bactéria problema, do grupo de risco e do possível foco de 

infeção hospitalar passou-se para a avaliação da suscetibilidade da bactéria aos grupos de 

antibióticos mais utilizados no CHTMAD. Assim os testes in vitro revelaram grande resistência 

das estirpes de Klebsiella pneumoniae a antibióticos dos grupos: (i) β-lactâmicos; (ii) 

Penicelinas; (iii) Cefalospirinas; (iv) Quinilonas e (v) Aminoglicosídeos. Sendo cerca de 50% 

das estirpes resistentes aos referidos antibioticos. Foi possível também observar que 

relativamente aos antibióticos dos grupos: (i) Polimixinas; (ii) Epóxidos fosforados; (iii) 

Gicilciclinas; as estirpes de Klebsiella pneumoniae apresentam taxas de sensibilidade aos 

antibióticos elevadas, sendo superior a 80% nos casos estudados, chegado muito próximo 
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dos 100% no caso da colistina. Quando comparamos todos estes dados com os dados que 

foram obtidos nos perfis de suscetibilidade aos carbapenemos podemos observar que estas 

estirpes bacterianas também apresentam uma elevada resistência ao tratamento com este 

grupo de antibióticos, de uso hospitalar exclusivo, sendo os valores de resistência variáveis 

entre os 50% e os 95%. 

 Após a avaliação dos perfis de suscetibilidade foi possível determinar que as 304 

estirpes inicialmente estudadas foram isoladas de 255 pacientes, dos quais 214 foram 

internados. Deste total te 214 pacientes existem suspeitas de que em 170 casos a infeção 

tenha ocorrido no decurso do internamento hospitalar. Estas suspeitas devem-se a dois 

fatores: (i) os pacientes apresentaram múltiplos episódios de internamento nos 4 anos em 

estudo; (ii) os pacientes apresentaram um quadro de internamento prolongado podendo 

alguns chegar aos 6 meses. Nos restantes casos, não sendo possível averiguar se o paciente 

esteve internado em outro centro hospitalar ou unidade prestadora de serviços de saúde, 

admite-se que o agente microbiano foi adquirido na comunidade em que o paciente se 

encontrava inserido.  

 De seguida fez-se o levantamento da medicação administrada aos pacientes e 

observou-se que os antibióticos que foram administrados no maior número de casos foram: 

(i) Piperacilina/Tazobactame em 127 casos, abrangendo cerca de 59% do total de pacientes 

internados; (ii) Amoxicilina/Ác. Clavulânico que foi aplicado em 70 casos, correspondentes a 

33% do total de pacientes; (iii) Meropenemo aplicado em 61 casos, correspondendo assim a 

29% dos pacientes tratados; (iv) Ceftriaxona administrado em 52 casos, correspondendo a 

24% dos pacientes. Os restantes 16 antibióticos testados apresentaram uma taxa de 

aplicação inferior a 20% dos casos. 

 Após a determinação do número de pacientes internados, o diagnostico da infeção por 

Klebsiella pneumoniae e a identificação dos tratamentos antimicrobianos que foram aplicados 

na maioria dos casos fez-se a avaliação do número de óbitos. Dos 214 pacientes que foram 

internados 90 acabaram por falecer durante este período. Embora este elevado número de 

obitos tenha ocorrido, não é possivel afirmar se estas mortes estavam ou não relacionadas 

com as infeções bacterianas, pois os pacientes apresentavam outras patologias associadas. 

Assim, nestes casos, podemos indicar que a infeção bacteriana é um cofator de morbilidade. 

 De forma semelhante à análise realizada para determinar o grupo de risco procedeu-

se á distribuição dos pacientes que faleceram por sexo e idade. Assim os óbitos observados 

distribuíram-se por 52% de homens e 48% de mulheres. Da mesma forma procedeu-se a uma 

análise da idade a que o falecimento ocorreu. Mais uma vez observa-se que a faixa dos 70 

aos 89 anos é a que apresenta uma percentagem maior de casualidades com cerca de 74,4% 

das casualidades. Na faixa entre os 0 e os 69 anos temos cerca de 14,4% das casualidades, 

sendo que entre os 0 e os 39 o número de óbitos é 0. Já na faixa dos 90 aos 99 anos 
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encontram-se os restantes 11,1% das mortes. Assim, de forma semelhante ao que ocorreu 

na determinação do grupo de risco, podemos afirmar que o grupo onde ocorreu o maior 

número de fatalidades foi a faixa dos 70 aos 89 anos de forma independente do gênero. 

 Por fim fez-se a avaliação dos antibióticos administrados aos pacientes que faleceram. 

De uma forma semelhante à análise previamente feita aos antibióticos administrados aos 

pacientes internados observa-se que, os mesmos quatro antibióticos foram os mais 

administrados aos pacientes que vieram a falecer: (i) Piperacilina/Tazobactame (70%); (ii) 

Amoxicilina/ Ác. Clavulânico (34%); (iii) Meropenemo (34%); (iv) Ciprofolxacina (24%). 
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6. Conclusões 

  

 Após a análise de todos os dados recolhidos, podemos confirmar que os objetivos 

inicialmente propostos foram cumpridos quase na sua totalidade, exceção feita à segunda 

parte do último objetivo no qual foi proposto identificar se a causa de morte do paciente era 

devida ou não à existência do elemento bacteriano no seu organismo. 

 As principais elações retiradas deste estudo foram:  

• A existência muito elevada de infeções provocadas pela espécie Klebsiella 

pneumoniae, no CHTMAD, com um crescimento bastante acentuado nos últimos 

4 anos;  

• A existência de um grupo de risco na faixa etária dos 70 aos 89 anos transversal 

ao género;  

• Identificação da existência de um possível foco de infeção no serviço de Medicina, 

devido ao grande número de internados que se encontram nesse serviço; 

• Determinação de um possível foco de infeção na comunidade, devido a uma 

percentagem elevada das estirpes isoladas serem diretamente provenientes do 

serviço de urgência;  

• A avaliação do perfil de suscetibilidade aos antibióticos revela que as estirpes de 

Klebsiella pneumonia são resistentes à grande maioria dos antibióticos, exceção 

feita aos grupos das polimixinas, epóxidos fosforados e gicilciclinas onde a 

sensibilidade dos elementos bacterianos ultrapassa os 80%; 

• Observou-se que cerca de 84% dos casos avaliados como portadores da 

enterobactéria em estudo foram internados ou já se encontravam internados 

aquando do diagnóstico, e que cerca de 79% desses casos apresentam grande 

probabilidade de terem sido contraídos em ambiente hospitalar; 

• A terapêutica administrada aos pacientes consistiu na maioria dos casos em 

Piperacilina/Tazobactame, Amoxicilina/Ác.Clavulânico, Meropenemo e 

Ceftriaxona, que se revelaram pouco eficazes in vitro, porém não é possível indicar 

se foi feita administração errada ou não, devido ao facto de não ter sido possível 

avaliar se estes antibióticos foram administrados de forma preventiva ou após os 

resultados laboratoriais terem sido obtidos, nos testes in vitro também não é 

possível avaliar se ocorre efeito aditivo nos antibióticos; 

• A ocorrência de óbito em cerca de 42% dos pacientes internados, embora nos seja 

impossível determinar se a bactéria foi diretamente responsável pelos óbitos 

podemos ainda assim afirmar que se trata de um fator de morbilidade. 
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 Adicionalmente tentou-se retirar algumas elações sobre os óbitos, a fim de se tentar 

fazer algumas comparações entre estes e os internamentos. Assim, tendo como base os 

dados retirados dos óbitos é possível admitir:  

• De uma forma semelhantes aos internamentos os óbitos também ocorrem de forma 

mais predominante na faixa etária dos 70 aos 89 anos, sendo independentes do 

género; 

• Quando comparamos os antibióticos administrados aos pacientes internados 

observamos que, os mesmos antibióticos continuam a ser os mais administrados, 

sendo importante salientar que na maioria dos pacientes a infeção encontra-se 

associada a doenças crónicas prolongadas do foro oncológico, cardíaco e 

respiratório. 
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7. Perspetivas futuras 

  

 Como perspetivas futuras seria interessante e vantajoso realizar estudos de biologia 

molecular utilizando os marcadores genéticos já descritos para as estirpes de Klebsiella 

pneumoniae produtoras de carbapenemases, aplicadas às estirpes isoladas e estudadas no 

presente estudo. Esta avaliação permitiria determinar estirpes mais ou menos resistentes e 

uma determinação mais eficaz e específica da respetiva medicação a aplicar aos pacientes 

portadores dessas estirpes. 

 Seria também vantajoso fazer-se um estudo no qual se conseguisse comparar a 

medicação administrada ao paciente antes e depois da análise laboratorial do produto 

biológico. Afim de terminar se a medicação preventiva foi a mais adequada ou se a medicação 

foi alterada após a avaliação laboratorial. 

 Por fim também seria de interesse realizar um estudo no qual se conseguisse 

determinar se a estirpe bacteriana em estudo é efetivamente responsável pelo falecimento do 

paciente ou é apenas na realidade um fator de morbilidade. 
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Anexo I 
 
Quadro 1. Valores de referência de Escherichia coli (Specimen 4320) 
 
Agente CMI (mg/L) Resultados 

  EUCAST CLSI 

Amicacina 2 - 4 S S 
Amoxicilina > 32 R R 
Amoxicilina – Acido clavulanico 32 R R 
Ampicilina >32 R R 
Cefotaxima 0.5 S S 
Ceftazidima 0.5 - 1 S S 
Ceftriaxona 0.25 S S 
Ciprofloxacina >4 R R 
Colistina 4 R R 
Ertapenemo 0.03 S S 
Gentamicina 1 S S 
Imipenemo 0.12 S S 
Levofloxacin - R* 
Meropenemo 0.03 S S 
Ofloxacina - R* 
Piperacilina - Tazobactam 8 S S 
Tobramicina 0.5 S S 

 
*Resultados no consenso dos participantes, uma vez que não existe nenhum resultado de 
laboratório de referência disponível para essa combinação de organismos/antibióticos. 
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Quadro 2. Valores de referencia de Klebsiella pneumonia (Specimen 4321) 
 
Agente CMI (mg/L) Resultados 

  EUCAST CLSI 

Amicacina 16 I S 
Amoxicilina >32 R R 
Amoxicilina – Acido clavulanico 64 - 128 R R 
Ampicilina 32 - 64 R R 
Cefotaxima 2 - 4 I/R I/R 
Ceftazidima 1 S S 
Ceftriaxona 1 S S 
Ciprofloxacina 4 - 8 R R 
Colistina 32 R - 
Ertapenemo 2 - 4 R R 
Gentamicina 16 - 32 R R 
Imipenemo 0.5 - 1 S S 
Levofloxacin - R* 
Meropenemo 0.5 S S 
Ofloxacina - R* 
Piperacilina - Tazobactam >64 R R 
Tobramicina 16 - 32 R R 

 
*Resultados no consenso dos participantes, uma vez que não existe nenhum resultado de 
laboratório de referência disponível para essa combinação de organismos/antibióticos. 
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Quadro 3. Valores de referencia de Escherichia coli ATCC 25922 

 
Antibiótico Código CMI (mg/L) 

Amicacina AN < 2 – 4 
Amoxicilina–Ácido clavulânico AMC < 2 – 8 
Ampicilina AM < 2 – 8 
Cefalotina CF 4 – 16 
Cefepima FEP < 1 
Cefotaxima CTX < 1 
Ceftazidima CAZ < 1 
Cefuroxima CXM 2 - 8 
Ciprofloxacina CIP < 0.25 
Ertapenemo ETP < 0.5 
Gentamicina GM < 1 
Levofloxacina LEV < 0.25 
Meropenemo MEM < 0.25 
Nitrofurantoína FT < 16 
Norfloxacina NOR < 0.5 
Piperacilina-Tazobactam TZP < 4 
Tetracilina TE < 1 – 2 
Tigeciclina TGC < 0.5 
Tobramicina TM < 1 
Trimetoprim-Sulfametoxazole SXT < 20 
   
ESBL* ESB Negativo 

 
*Não é antibiótico, é mecanismo de resistência, pela presença de B-lacatamases de espectro 
alargado detetado pelo perfil de resistência a alguns antibióticos  
 


