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RESUMO 

 

As enterobactérias são microrganismos envolvidos com infecções bacterianas adquiridas 

na comunidade e nos ambientes dos cuidados com a saúde. O tratamento das infecções 

bacterianas na maioria das vezes é realizado com a utilização de antibióticos e uma das 

maiores classes de antimicrobianos é a dos β-lactâmicos. Entre os principais mecanismos 

de resistência aos antimicrobianos β-lactâmicos observa-se: alteração do alvo 
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antimicrobiano; alteração da permeabilidade ao β-lactâmico; bombas de e-fluxo e a 

presença de mecanismos enzimáticos que destroem o β-lactâmico totalmente ou 

parcialmente com desenvolvimento de uma via metabólica alternativa. Essas enzimas são 

conhecidas como beta-lactamases e são codificadas por genes específicos. Dessa forma, o 

objetivo deste estudo foi o de correlacionar o perfil de resistência das enterobactérias, 

utilizando metodologias fenotípicas e identificar 14 genes que codificam as enzimas beta-

lactamases: genes blaOXA; blaIMP; blaNDM; blaSME; blaDHA; blaCMY, blaTEM, 

blaKPC, blaSPM, blaCTX-M, blaVIM, blaSIM, blaGIM e blaSHV. As metodologias 

fenotípicas utilizadas foram o Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos por disco-

difusão (antibiograma), e testes complementares para detecção dos mecanismos de 

resistência das beta-lactamases (ESBL, MBL, AmpC e Carbapenemase). A metodologia 

molecular utilizada foi a PCR em Tempo Real, utilizando o sistema Sybr Green. Entre os 

resultados fenotípicos encontrados nas bactérias observou-se que 74,28% foram 

resistentes a ampicilina, 34,28% foram resistentes a aztreonam, 62,85% foram resistentes 

a amoxicilina associado ao clavalunato, 51,42% foram resistentes a ceftazidima, 41,42% 

foram resistentes cefoxitina, 54,28% foram resistentes a cefazolina, 44,28% foram 

resistentes a cefepime, 41,42% foram rsistentes a ceftriaxona, 8,57% foram resistentes a 

cefuroxima, 35,71% foram resistentes a imipenem e 41,42% foram resistentes a 

piperacilina associada tazobactam. Entre o total de amostras, o mecanismo de resistência 

que apresentou maior expressão foi o ESBL (17,14%). Os genes estudados que foram 

detectados em um maior número de gêneros foram o blaGIM e o blaSIM (66,66% das 

amostras). O gene amplificado em menor número de amostras foi o blaVIM (16,66%). 

Conclui-se que apesar de haver baixa correlação entre as metodologias analisadas, os 

níveis de resistência a antimicrobianos em enterobactérias são altos e preocupantes e uma 

maneira de minimizar a acelerada emergência de resistência é desnvolver e aprimorar 

técnicas de diagnósticos com alta eficiência e rapidez.  

Palavras-chaves: β-lactâmicos, Enterobactérias, Genes, Plasmídio e Resistência. 

ABSTRACT 

 

Enterobacteria are microorganisms involved with bacteria and the health of women with 

care. Treatment of bacterial infections is most often done with the use of antibiotics and 

one of the major classes of antimicrobials is one of the β-lactams. Among the main 

mechanisms of resistance to the observational β-lactam antibiotics: alteration of the 

antimicrobial target; alteration of β-lactam permeability; Flow pumps and the entry of 

enzymatic signals that destroy the β-lactate totally or with the development of an 
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alternative metabolic pathway. These enzymes are known as beta-lactamases and are 

encoded by specific genes. Thus, the objective of this study was to correlate the 

resistance profile of enterobacteria, using phenotype methodologies and identifying 14 

genes that encode as beta-lactamase enzymes: blaOXA genes; blaIMP; blaNDM; 

blaSME; blaDHA; blaCMY, blaTEM, blaKPC, blaSPM, blaCTX-M, blaVIM, blaSIM, 

blaGim and blaSHV. The phenotypic methodologies used were the Antimicrobial 

Sensitivity Test for Disk-Diffusion (antibiogram), and complementary tests for the 

detection of resistance mechanisms of beta-lactamases (ESBL, MBL, AmpC and 

Carbapenemase). The molecular methodology used was Real Time PCR using the Sybr 

Green system. Among the results found in the tests it was observed that 74.28% were 

resistant to ampicillin, 34.28% were resistant to aztreonam, 62.85% were resistant to 

amoxicillin associated with clavalunate, 51.42% were resistant to ceftazidime, 41 , 42% 

were resistant to cefoxitin, 54.28% were resistant to cefazolin, 44.28% were resistant to 

cefepime, 41.42% were resistant to cefuroxime, 8.57% were resistant to cefuroxime, 

35.71% were resistant an imipenem and 41.42% were resistant to piperacillin associated 

with tazobactam. Among the total samples, the mechanism of resistance that presented 

the highest expression was ESBL (17.14%). The genes studied that were detected in a 

greater number of genera were blaGIM and blaSIM (66.66% of the samples). The gene 

that was amplified in a smaller number of samples was blaVIM (16.66%). It is concluded 

that although there is a low correlation between the methodologies analyzed, the levels of 

antimicrobial resistance in enterobacteria are high and worrying, and a way to minimize 

the accelerated emergence of resistance includes the development or improvement of 

techniques that generate diagnoses with high efficiency and speed. 

Keywords: β-lactams, Enterobacteria, Genes, Plasmid and Resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A família Enterobacteriaceae é a maior e mais heterogênea coleção de bacilos 

Gram-negativos de importância médica. Mais de 40 gêneros e centenas de espécies e 

subespécies foram descritas. Esses gêneros foram classificados com base nas 

propriedades bioquímicas estrutura antigênica, hibridização DNA-DNA e 

sequenciamento do rRNA 16S. Apesar da complexidade dessa família (Murray et al. 

2017). 

Esses microrganismos estão amplamente distribuídos na natureza e são 

encontrados em solo, água, vegetais, no trato intestinal de seres humanos e animais 

vertebrados (Winn et al. 2008; Junior 2014). As Enterobacteriaceae representam o 

principal grupo de bactérias isolado nas amostras clínicas e estão associados a uma 

grande variedade de infecções comunitárias e hospitalares (Coque et al. 2008; Oliveira 

2013).   

Infecções causadas por bactérias gram-negativas resistentes a múltiplas drogas, 

constituem um sério problema de saúde pública, devido à escassez de opções de 

tratamento dessas infecções (Ozsurekci et al. 2017).  Os antibióticos desempenham um 

papel fundamental no sucesso de algumas práticas médicas. Infelizmente eles tendem a 

perder a sua eficácia ao longo do tempo, devido ao surgimento e disseminação de 

resistência entre os patógenos bacterianos (Rossoline et al. 2014).  

Os Beta-lactâmicos representa a classe de antimicrobianos mais utilizados 

clinicamente (Murray et al. 2017). Eles são preferidos por causa de sua eficácia e 

segurança clínica em virtude de sua alta toxicidade seletiva (Chant et al. 2013). A 

resistência aos beta-lactâmicos em Enterobacteriaceae e outros organismos Gram-

negativos, é primariamente mediada por beta-lactamases (Martínez-Martínez e González-

López 2014). Beta-lactamases são enzimas que catalisam a hidrólise do anel beta-

lactâmico, inativando o antimicrobiano e impedindo que ele apresente atividade contra as 

enzimas responsáveis pela síntese da parede celular bacteriana (Rossolini 2005; 

Bertoncheli e Hörner 2008). 

O antibiograma fornece resultados qualitativos ao categorizar as bactérias como 

suscetíveis, resistentes intermediárias ou resistentes. Portanto, é uma ferramenta com 

base no fenótipo de resistência da cepa microbiana testada. No entanto, a inibição do 

crescimento bacteriano não significa a morte bacteriana, o método fenotípico não 
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consegue distinguir entre os efeitos bactericidas e/ou bacteriostáticos (Balouiri et al. 

2016).  

O Diagnóstico molecular é outro método de identificação da resistência 

bacteriana, que pode ser aplicado. A técnica molecular realizada através de ácidos 

nucleicos, embora precise de avanços, pode permitir que um paciente receba o resultado 

do exame rapidamente, em um período de quatro horas; podendo dessa forma, iniciar a 

antibioticoterapia mais adequada. Isto pode tanto melhorar os resultados do tratamento 

para o paciente como também reduzir as prescrições antimicrobianas empíricas, 

diminuindo a duração e o custo do tratamento antimicrobiano. Assim, as tecnologias com 

o diagnóstico de ácido nucléico têm o potencial de reduzir a seleção de nova resistência, 

bem como diminuir o potencial de resistência existente (Tuite et al. 2014). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Bactérias 

Os organismos procariotos são agrupados em dois domínios: Bacteria e 

Archaebactéria. As principais diferenças entre eles estão na composição química, na 

atividade e no ambiente em que se desenvolvem (Tortora et al. 2013; Pimentel et al. 

2016).  

As bactérias apresentam uma estrutura relativamente simples. Elas são 

classificadas como procariotos — organismos simples, unicelulares que não apresentam 

membrana nuclear, mitocôndria, complexo de Golgi, ou retículo endoplasmático — que 

se reproduzem por divisão assexuada. O tamanho (1 a 20 μm ou maior), a forma (esferas, 

bastões e espirais) e o arranjo espacial (células isoladas, cadeias, aglomerados) das 

células são usados para a classificação preliminar das bactérias e as propriedades 

fenotípicas e genotípicas formam a base para a classificação definitiva (Murrey et al. 

2014).  

As espécies bacterianas são diferenciadas pela morfologia, pela composição 

química, pelas necessidades nutricionais, pelas atividades bioquímicas e pela fonte de 

energia (Tortora et al. 2012). A composição química da parede celular das bactérias é 

constituída principalmente por peptideoglicano, que lhes dá forma, confere força e 

rigidez. (Dunlap 2010; Tortora et al. 2012; Pimentel et al. 2016). 

O peptideoglicano é um polissacarídeo composto por dois derivados de açúcares – 

N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurâmico – além de alguns aminoácidos, incluindo 

l-alanina, d-alanina, ácido d-glutâmico e ou l-lisina ou uma molécula estruturalmente 

similar, ácido diaminopimélico (DAP). Esses componentes estão associados para originar 

uma estrutura repetitiva chamada de tetrapeptídeoglicano (Madigan et al. 2016). A 

composição do peptideoglicano de uma parede celular bacteriana está representada na 

Figura 1. 
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Figura 1 – Composição e estrutura química do peptideoglicano 

 
     Fonte: Extraído de (Levinson 2016) 

 

As bactérias que apresentam paredes rígidas e espessas podem ser subdivididas 

em bactérias de vida livre e bactérias que não são de vida livre. Os organismos de vida 

livre podem ainda ser subdivididos, de acordo com a morfologia e a reação tintorial em 

uma variedade de cocos e bacilos Gram-positivos e Gram-negativos, com diferentes 

exigências em relação ao oxigênio e à capacidade de formação de esporos. Existem ainda 

as bactérias que apresentam paredes delgadas e flexíveis (espiroquetas) e as desprovidas 

de parede celular (micoplasmas), elas formam unidades distintas. Utilizando esses 

critérios, juntamente com diferentes reações bioquímicas, muitas bactérias podem ser 

prontamente classificadas em gêneros e espécies distintos (Levinson 2016).  

O cromossomo de uma bactéria típica como a Escherichia coli é uma única 

molécula circular de ácido desoxirribonucleico (DNA), dupla-fita, contendo 

aproximadamente 5 milhões de pares de base (ou 5.000 kilobases [kb] pareadas) e 

comprimento aproximado de 1,3mm (Ex:., cerca de 1.000 vezes o diâmetro da célula). Os 

menores cromossomos bacterianos (dos micoplasmas) têm ¼ deste tamanho. 

Comparativamente os seres humanos apresentam duas cópias de 23 cromossomos que 

representam 2,9 × 10
9
 pares de base com 990 mm de comprimento. As bactérias possuem 

ribossomos menores, o ribossomo de 70S (Murrey et al. 2014). 

 

 

2.1.1. Bactérias Gram-negativas 

   

Algumas espécies bacterianas são divididas em dois grupos, denominados Gram-

positivos e Gram-negativos, sendo a distinção laboratorial entre elas feita através da 
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reação de coloração de Gram, seguida de observação ao microscópio (Figura 2). As 

diferenças presentes na estrutura de parede celular correspondem à essência do processo 

de coloração (Madigan et al. 2010).  

 

 

Figura 2: Coloração de Gram 

 

Fonte: Extraído de (Tortora et al. 2012) 

 

A parede celular das bactérias Gram-positivas é normalmente muito espessa 

(Madigan et al. 2010), consistindo de peptideoglicano e ácidos teicóicos (Dunlap 2010; 

Tortora et al. 2013; Pimentel et al. 2016). Enquanto que a parede celular de Gram-

negativos é uma estrutura em multicamadas (Madigan et al. 2010) elas possuem 

peptideoglicano e uma membrana externa composta de lipopolissacarídeos, lipoproteínas 

e fosfolipídios (Dunlap 2010; Tortora et al. 2013; Pimentel et al. 2016).  

Em bactérias Gram-negativas, como por exemplo, Escherichia coli, somente 

cerca de 10% da parede celular é constituída por peptideoglicano. Em bactérias gram-

negativas, a ligação cruzada do peptideoglicano é formada de uma ligação peptídica entre 

o grupo amino do DAP de uma cadeia de glicano e o grupo carboxil da d-alanina 

terminal da cadeia de glicano adjacente. Os lipídeos e os polissacarídeos estão ligados à 

membrana externa, formando um complexo importante denominado de camada 

lipopolissacarídica ou simplesmente LPS (Madigan et al. 2016). Uma representação da 

parede celular de bactérias gram-negativas pode ser observada na Figura 3. 
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Figura 3 – Parede celular das bactérias Gram-negativas  

 

Fonte: Madigan et al. 2016 

 

Na coloração de Gram, as bactérias gram-positivas coram-se em púrpura enquanto 

as bactérias gram-negativas coram-se em cor-de-rosa. Essa diferença baseia-se na 

capacidade de bactérias gram-positivas reterem o complexo cristal violeta-iodo na 

presença de um solvente de lipídeos, geralmente o álcool-acetona. As bactérias gram-

negativas, pelo fato de apresentarem uma membrana externa contendo lipídeos e 

peptideoglicano delgado, não fixam o corante púrpura quando tratadas com álcool-

acetona e coram-se em cor-de-rosa quando expostas a um corante vermelho, como a 

safranina (Levinson 2016). 

Segundo a ANVISA (2017), os Bacilos Gram-negativos (BGN) são considerados  

oportunistas e podem ser classificados em dois grandes grupos:  

 

 Os Bacilos Gram-negativos não fermentadores de glicose (BGN-NF), que são 

frequentemente evidentes em processos infecciosos, particularmente em infecções 

do trato respiratório. Correspondem principalmente a cepas de Pseudomonas spp., 

apresentando capacidade de sobrevivência em água e outros ambientes, 

contribuem para infecções do trato respiratório pelo fato de possivelmente 

estarem presentes nos aparelhos de ventilação mecânica que necessitam de água 

para seu funcionamento.  
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 Os Bacilos Gram-negativos fermentadores de glicose (BGNF): as enterobactérias, 

que se relacionam com grande maioria das infecções em unidades de terapia 

intensiva, particularmente infecções respiratórias e urinárias. Os principais 

patógenos que fazem parte deste grupo incluem Enterobacter spp., E. coli, 

Klebsiella spp., Serratia spp. Citrobacter spp., Proteus spp., dentre outros. 

 

 

2.1.1.1.Enterobactérias 

 

As enterobactérias são bactérias que possuem exigências nutricionais simples, são 

fermentadoras da glicose, reduzem o nitrato a nitrito, não formam esporos, podem ser 

móveis ou imóveis, crescem em condições aeróbias ou anaeróbias, são catalase positivas 

e citocromo-oxidase negativas (Costa 2017).  

Todos os membros da família Enterobacteriaceae, por serem gram-negativos, 

contêm endotoxinas em suas paredes celulares. Além disso, várias exotoxinas são 

produzidas por (E. coli e Vibrio cholerae, que secretam exotoxinas, denominadas 

enterotoxinas, que ativam a adenilato-ciclase no interior das células do intestino delgado, 

provocando diarréia) (Levinson 2016). 

A Enterobacteriaceae é uma família de bactérias gram-negativas, que são 

onipresentes e fazem parte da microbiota do trato gastrointestinal de mamíferos. Podem 

ser transmitidas entre humanos e animais (Toombs-Ruane 2017). Esses organismos são 

os principais anaeróbios facultativos do intestino grosso (Levinson 2016). 

Enterobactérias como E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp. e Enterobacter spp. 

são causas comuns de pneumonias nosocomiais, infecções na corrente sanguínea, trato 

urinário, trato gastro-intestinal e regiões intra-abdominais (Mlynarcik 2016; Hamilton et 

al. 2018). 

Embora seja possível realizar uma identificação preliminar dos membros da 

família Enterobacteriaceae com base nas características coloniais e bioquímicas 

encontradas em ágar TSI, uma identificação mais precisa requer uma série de testes 

bioquímicos complementares. Com este fim, são realizadas provas que avaliam as 

características metabólicas dos membros da família Enterobacteriaceae e que compõem 

as clássicas reações IMViC (I, Indol; M, Vermelho de Metila; V, Voges-Proskauer; C, 

Citrato), termo utilizado por sanitaristas e epidemiologistas para referir-se às provas 
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bioquímicas necessárias para detectar contaminação fecal de águas e alimentos (Quinn et 

al. 1994). 

O quadro 1 representa uma chave utilizada por microbiologistas para a 

identificação bioquímica das enterobactérias.  

 

Quadro 1: Características-chave para identificação dos membros da família 

Enterobacteriaceae 

 TSI H2S VM VP IND CIT URE MOT LIS 

E. coli A/A - + - + - - + + 

Shigella Alc/A - + - -/+ - - - - 

Edwarsiella Alc/A + + - + - - + + 

Salmonella Alc/A + + - - + - + + 

Citrobacter Alc/A A/A -/+ + - +/- + +/- + - 

Klebsiella A/A - - + -/+ + + - + 

Enterobacter A/A - - + - + +/- + +/- 

Hafinia Alc/A - -/+ + - - - + + 

Pantoea Alc/A A/A - -/+ -/+ -/+ +- +/- + - 

Serratia Alc/A - -/+ + - + - + + 

Proteus Alc/A + + -/+ +/- +- + + - 

Morganella Alc/A - + - + - + + - 

Providencia Alc/A - +  + + +/- +/- - 

Yersinia Alc/A - + - +/- - +/- - - 

 Fonte: Koneman et al. 2001. Legenda, TSI: Tríplice açúcar com ferro; H2S: Sulfeto de 

hidrogênio; VM: Vermelho de metila; VP: Voges-Proskauer; IND: Indol; CIT: Citrato; 

URE: Uréia; MOT: Motilidade; LIS: Lisina; A:Ácido; Alc: Alcalino 

 

A seguir é exibido um quadro que consta as principais características infecciosas dos 

gêneros bacterianos classificados como Enterobacteriaceae (Quadro 2). 
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Quadro 2: Características dos principais gêneros bacterianos classificados como Enterobacteriaceae 

Gênero 

bacteriano 

Características Autor 

Escherichia spp. Algumas linhagens de Escherichia são patogênicas e estão envolvidas em doenças diarreicas especialmente 

em crianças; essas doenças são um importante problema de saúde pública em países em desenvolvimento. 

Também é uma das principais causas de infecções do trato urinário em mulheres. 

 

Madigan et al. 

2016 

Salmonella spp. Quase todos os membros do gênero são potencialmente patogênicos. Habitantes comuns do trato intestinal 

de animais especialmente ave doméstica e gado. Em condições sanitárias inadequadas, podem contaminar 

alimentos. 

 

Tortora et al. 

2013 

Klebsiella spp.  São comumente encontrados no solo e na água. São capazes de fixar o nitrogênio da atmosfera – vantagem 

nutricional; A espécie K. pneumoniae ocasionalmente causa uma forma grave de pneumonia em humanos. 

 

Tortora et al. 

2013 

Serratia spp. Serratia marcescens é uma espécie diferenciada por sua produção de um pigmento vermelho. Em hospitais, 

o organismo pode ser encontrado em cateteres, soluções salinas de irrigação e outras soluções supostamente 

estéreis. 

 

Tortora et al. 

2013 

Proteus spp.  As colônias de Proteus têm uma aparência distinta de uma série de anéis concêntricos. Esse gênero de 

bactéria está envolvido em muitas infecções do trato urinárioe gastro-intestinal, e em feridas. 

 

Tortora et al. 

2013; 

Hamilton et 

al. 2018  

 

Yersinia spp. Bacilos Gram negativos, anaeróbios facultativos; fermentadores; oxidase negativos. O lipopolissacarídeo 

consiste do antígeno somático O, o polissacarídeo central (antígeno comum) e o lipídio A (endotoxina). 

 

Murray et al. 

2014 

Erwinia spp.  As espécies de Erwinia são principalmente patógenos de plantas; algumas causam a podridão mole. Essas 

espécies produzem enzimas que hidrolisam a pectina entre as células individuais das plantas. 

 

Tortora et al. 

2013 

Enterobacter spp.  Podem causar infecções do trato urinário e infecções hospitalares. Elas são amplamente distribuídas em 

humanos e animais, assim como na água, no esgoto e no solo. 

Murray et al. 

2014 
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Citrobacter spp.  Raros em pacientes imunocompetentes. Elas são mais comuns em infecções adquiridas no hospital, em 

pacientes neonatos e imunocomprometidos. 

 

Tortora et al. 

2013 

Morganella spp.  São raras em pacientes imunocompetentes. Elas são mais comuns em infecções adquiridas no hospital em 

pacientes neonatos e imunocomprometidos. 

 

Tortora et al. 

2013 

Raoultella spp.  É um microrganismo de solo com apenas dois relatos de infecção clínica: um caso de endocardite em uma 

transplantado e outro caso de sepse.  

 

Wang et al. 

2016 

Edwardsiella spp. Edwardsiella ictaluri, uma bactéria Gram-negativa, intracelular, facultativa, é o agente causador da 

septicemia entérica em peixe gato. 

 

Kordon et al. 

2017 

Cedecea spp. Cedecea é uma bactéria gram-negativa, raramente associada à infecção humana. Clark et al. 

2016 

 

Providencia spp. Providencia é um patógeno oportunista tipicamente associado a infecções urinárias e é intrinsecamente 

resistente a uma ampla gama de antibióticos. 

 

Manageiro et 

al, 2015 

Hafnia spp. Hafnia alvei, uma bactéria Gram-negativa, facultativa anaeróbica, em forma de bastonete é uma causa rara 

de infecção em humanos. 

Stanic et al. 

2015 
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2.2. Infecções bacterianas 

As bactérias são encontradas em todas as esferas da vida. Felizmente um 

percentual baixo está associado com infecções em humanos, mas é preocupante que 

alguns gêneros e espécies possam ser agentes etiológicos de doenças infecciosas fatais e 

que as infecções bacterianas não possuam fronteiras (Bush 2014). Todos os anos, milhões 

de pacientes comparecem a unidades emergenciais com infecções bacterianas. Essas 

infecções podem variar em etiologia e gravidade indo desde leves cistites a choques 

sépticos (CDC 2013; Mazer-Amirshahi et al. 2017).  

As doenças infecciosas têm expressivo impacto na morbidade em todo o mundo, 

sendo responsáveis por milhões de mortes anualmente. A maior expressão ocorre entre as 

bactérias que não dispõem de mecanismos eficazes de prevenção e controle. Nos países 

em desenvolvimento, a ausência desse controle representa um constante desafio e reflete 

em limitações de diversas naturezas (Barreto et al. 2011).  

Estudos brasileiros tem mostrado que as principais espécies Gram-negativas 

relacionadas às Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são: Acinetobacter 

baumanii, Enterobacter spp., E. coli, K. pneumoniae e P. aeruginosa (Rossi et al., 2011; 

Gales et al. 2012; Costa 2017). Esses bacilos Gram-negativos estão comumente 

associados às infecções hospitalares em Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) (Gaynes 

et al. 2005; Costa 2017). 

As UTIs são unidades destinadas ao atendimento de pacientes clinicamente 

graves, que necessitam de monitoramento e suporte contínuo de suas funções vitais. É 

considerada uma área crítica, tanto pela instabilidade hemodinâmica dos pacientes 

internados nessas unidades, quanto pelo risco elevado de desenvolvimento de IRAS 

(Oliveira et al. 2012; Ribeiro e Cortina 2016). 

As modernas instituições de assistência à saúde empregam muitos tipos de 

dispositivos invasivos e procedimentos para tratar pacientes e ajudá-los a se recuperarem. 

As infecções podem ser associadas aos dispositivos utilizados em procedimentos 

médicos, como cateteres ou ventiladores. Essas infecções relacionadas às IRAS incluem 

como linha central, infecções sanguíneas, infecções do trato urinário associadas aos 

cateteres e pneumonias associadas aos ventiladores. Infecções também podem ocorrer em 

locais de cirurgias, conhecidos como infecções do local cirúrgico (CDC 2013). Pacientes 

em cuidado crítico também apresentam uma maior predisposição a infecções hospitalares 
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variadas, devido a fatores relacionados ao próprio paciente (estado imunológico, idade 

diagnóstico clínico) (Oliveira 2010; Costa 2017). 

É importante ressaltar que os pacientes em cuidado crítico, estão mais 

predispostos a infecções hospitalares variadas especialmente por organismos 

multirresistentes, devido à natureza complexa dos cuidados nos centros de terapia 

intensiva, intervenções múltiplas e fatores relacionados ao próprio paciente (Oliveira et 

al. 2010; Ribeiro e Cortina 2016). 

As ações da vigilância em saúde buscam de forma integrada e intersetorial, o 

desenvolvimento de estratégias, visando responder com efetividade e eficácia, aos 

problemas de prevenção e controle de doenças infecciosas e outros agravamentos à saúde 

(Regua-Mangia 2015).  

No Brasil, apesar de não haver uma sistematização dos dados, estima-se que 

aproximadamente entre 5% a 15% dos pacientes hospitalizados e entre 25% a 35% dos 

pacientes admitidos em UTIs, adquiram algum tipo de IRAS, sendo esta em geral, a 

quarta causa de mortalidade (Oliveira et al. 2012; Lorenzini et al. 2013; Ribeiro e Cortina 

2016). 

Assim, os profissionais de saúde das emergências hospitalares, devem reconhecer 

os sinais e sintomas de infecções bacterianas e iniciar em tempo, a terapia antibiótica 

adequada a fim de reduzir a morbidade e a mortalidade (Mazer-Amirshahi et al. 2017). 

Kumar et al. (2006), demonstraram que iniciar a terapia antibiótica apropriada dentro de 

uma hora após a apresentação dos sintomas, foi o maior preditor de mortalidade em 

pacientes com sepse. Eles também demonstraram que os pacientes que não receberam os 

antibióticos adequados, tiveram um aumento de cinco vezes na mortalidade.  

Em um passado recente o uso incorreto de antibióticos, contribuiu para o 

surgimento da resistência bacteriana, esse procedimento colabora atualmente para o 

grande desafio de combater o processo infeccioso, no ambiente da saúde. O Centro de 

Controle de Prevenção de Doenças (CDC), estima que no mundo, mais de dois milhões 

de pessoas anualmente estão infectadas com bactérias multirresistentes e destas, 

aproximadamente 23.000 mil morrerão devido ao processo infeccioso (CDC 2013). 

No Brasil este é um problema que cresce tanto em número quanto em 

complexidade, ocasionando perturbações econômico-sociais e representando altos índices 

de morbidade e mortalidade (Rocha et al. 2015). De acordo com Nangino et al. (2012) 

existem evidências de que as taxas de IRAS no Brasil, são mais elevadas que em outros 

países.  
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Uma subanálise do estudo Extended Prevalence of Infection in Intensive Care II 

(EPIC II), que avaliou apenas pacientes incluídos no Brasil, verificou que em 1.235 

pacientes incluídos, cerca de 62% deles apresentavam quadro infeccioso, prevalência esta 

significativamente mais elevada que aquela observada na mesma base de dados em 

outros locais, como Europa e América do Norte. Evidenciou-se também alta prevalência, 

de Gram-negativos quando comparado com outras regiões (principalmente as mais 

desenvolvidas) em conformidade com outros relatos (Nangino 2012; Almeida e Farias 

2014). 

A Associação Médica Brasileira (AMB), o Conselho Federal de Medicina (CFM) 

e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), estimam que uma infecção hospitalar 

acresça em média, de 5 a 10 dias ao período de internação. O CDC de Atlanta (Estados 

Unidos da América) baixa esse número para quatro dias, resultando num gasto adicional 

de U$ 1.800 por paciente. No Brasil estima-se em cinco dias adicionais, por paciente no 

período de internação. Considerando que o Sistema Único de Saúde (SUS), paga 

atualmente R$ 54,453 por Autorização de Internação Hospitalar (AIHs), na região norte 

do Brasil; os gastos são de R$ 239,069 na região nordeste; paga-se R$ 389,643 na região 

sudeste; o valor pago é de R$ 171.842 na região Sul e de R$ 67,136 na região Centro 

Oeste (Figura 4). Os custos com infecções hospitalares atingem R$ 120 milhões por ano. 

Sem diagnóstico e número precisos, alguns especialistas chegam a falar em R$ 5 bilhões 

de gastos por ano no Brasil (CREMESP 2010; Ribeiro e Cortina 2016).  

Outro fator que predispõe a IRAS é a falta de leitos de UTI’s e a inadequação dos 

mesmos como número insuficiente de profissionais, distância inadequada dos leitos, 

baixa disponibilidade e uso inadequado de equipamentos de segurança individuais 

(EPI’s) (ANVISA 2017).  
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Figura 4: Despesas referentes a infecções hospitalares por região no Brasil 

         

Fonte: DATASUS (2014) 

 

2.2.1. Infecções causadas por Enterobactérias 

 

Embora os membros da família Enterobacteriaceae sejam classificados 

taxonomicamente como um conjunto, elas causam uma variedade de doenças por 

diferentes mecanismos patogênicos (Levinson 2016). As enterobactérias são uma grande 

preocupação na América do Sul. Esses microrganismos desempenham papéis importantes 

como agentes etiológicos de IRAS e infecções adquiridas na comunidade (Cuzon et al. 

2013; Bonelli et al. 2014).  

Segundo Levinson (2016), os antígenos de vários membros das Enterobacteriacea 

especialmente Salmonella spp. e Shigella spp., são importantes; eles são utilizados para 

fins de identificação tanto no laboratório clínico quanto em investigações 

epidemiológicas. Os três antígenos de superfície são os seguintes: 1. O antígeno da 

parede celular (também conhecido como antígeno somático, ou antígeno O) que 

corresponde à porção polissacarídica externa do lipopolissacarídeo; 2. O antígeno H que 

se localiza na proteína flagelar; 3. O antígeno polissacarídico capsular, ou K, que é 
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particularmente proeminente em organismos intensamente encapsulados, como 

Klebsiella spp. 

As enterobactérias estão envolvidas em quase todas as infecções adquiridas em 

UTIs (cerca de 99% dos isolamentos de enterobactérias de importância clínica) 

(ANVISA 2004; ANVISA 2007; Ribeiro e Cortina 2016).  O quadro 3 demonstra 

algumas doenças causadas por membros da família Enterobacteriaceae.  

 

Quadro 3 - Doenças causadas por membros da família Enterobacteriacea 

Principal 

patógeno 

 

Doenças representativas Gêneros relacionados de 

menor importância 

Escherichia spp. Infecção do trato urinário, diarréia 

do viajante meningite neonatal  

 

- 

Shigella spp. Disenteria 

 

- 

Salmonella spp. Febre tifóide enterocolite Arizona spp., Citrobacter 

spp., Edwarsiella spp. 

Klebsiella spp. Pneumonia, infecção do trato 

urinário 

 

- 

Enterobacter spp. 

 

Pneumonia, infecção do trato 

urinário 

 

Hafnia spp. 

Serratia spp. Pneumonia, infecção do trato 

urinário 

 

- 

Proteus spp. Infecção do trato urinário, diarréia 

do viajante meningite neonatal 

 

Providencia spp., Morganella 

spp. 

Yersinia spp. Peste enterocolite adenite 

mesentérica 

 

- 

Fonte: Adaptado de Levinson (2016) 

 

2.3. Epidemiologia de Infecções no Brasil  

 

O Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à 

Assistência à Saúde – PNPCIRAS (2016-2020), estabelece metas e ações estratégicas 

para a redução a nível nacional da incidência das IRAS, as quais são pactuadas com as 

Coordenações Estaduais e Distrital de Controle de Infecção (CECIH). Esse programa foi 

elaborado com o apoio técnico da Comissão Nacional de Prevenção e Controle de IRAS 
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– CNCIRAS e da Câmara Técnica de Resistência Microbiana – CATREM. O 

PNPCIRAS ainda estabelece metas e ações para ampliação e fortalecimento do Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica das IRAS.  Entre seus objetivos específicos está a 

prevenção e controle da disseminação da resistência microbiana em serviços de saúde e o 

Boletim de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde de 2016, apresenta 

alguns dados demonstrados nas figuras (5 a 8) (ANVISA 2017). 

Todos os dados epidemiológicos a seguir, foram apresentados no Boletim 

Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde nº 16, que realizou uma 

avaliação dos indicadores nacionais das IRAS e Resistência microbiana do ano de 2016. 

Trata-se do boletim mais recente fornecido pela ANVISA (2017). 

A Figura 5 apresenta uma distribuição dos microrganismos notificados como 

agentes etiológicos de Infecções primárias da corrente sanguínea laboratorial (IPCSL) 

associada a cateter venoso central (CVC) em pacientes hospitalizados em UTIs adulto no 

Brasil em 2016. Os mesmos dados referentes as UTIs pediátricas e neonatais podem ser 

observadas no anexo  (figuras 17 e 21).  

Figura 5: Distribuição dos microrganismos notificados como agentes etiológicos de 

IPCSL associada a CVC em pacientes hospitalizados em UTI adulto. Brasil, 2016 

 
Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA (2016) 
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A Figura 6 apresenta uma distribuição geográfica dos principais micro-

organismos notificados como agentes etiológicos de IPCSL, associados à CVC, em 

pacientes hospitalizados em UTI adulto. Os mesmos dados referentes as UTIs pediátricas 

e neonatais podem ser observadas no anexo (figuras 18 e 22).  
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Figura 6: Distribuição dos principais microrganismos notificados como agentes 

etiológicos de IPCSL associada à CVC em pacientes hospitalizados em UTI adulto, 

por região geográfica (n: 16.949). Brasil, 2016 

 
Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA (2016) 

 

A figura 7 apresenta as porcentagens dos fenótipos de resistência entre os bacilos 

Gram-negativos mais frequentemente notificados como agentes etiológicos de IPCSL, 

associada a CVC, em pacientes hospitalizados em UTI adulto, no Brasil em 2016. Os 

mesmos dados referentes as UTIs pediátricas e neonatais podem ser observadas no anexo  

(figuras 19 e 23). 
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Figura 7: Porcentagens dos fenótipos de resistência entre os bacilos Gram-negativos 

mais frequentemente notificados como agentes etiológicos de IPCSL associada a 

CVC em pacientes hospitalizados em UTI adulto. Brasil, 2016 

 
Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA (2016) 

 

A Figura 8 demonstra uma comparação, no período de 2012-2016, das 

porcentagens de resistência entre os bacilos Gram-negativos, mais frequentemente 

notificados como agentes etiológicos de IPCSL, associados a CVC, em pacientes 

hospitalizados em UTI adulto, no Brasil. Os mesmos dados referentes as UTIs pediátricas 

e neonatais podem ser observadas no anexo (Figuras 20 e 24). 
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Figura 8: Comparação das (%) de resistência entre os BGN mais frequentemente 

notificados como agentes etiológicos de IPCSL associada a CVC em pacientes 

hospitalizados em UTI adulto, Brasil (2012-2016)  

 
Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA (2016) 

 

A ANVISA (2017) informa que a análise dos resultados apresentados deve ser 

feita com ressalvas, diante das possíveis limitações e vieses entre os quais destacam-se: A 

subnotificação; a não utilização ou aplicação inadequada dos critérios diagnósticos 

nacionais de IRAS por alguns serviços de saúde; falhas nos métodos de vigilância; 

ausência de vigilância pós-alta; acesso inadequado a laboratório de microbiologia entre 

outros.  

Segundo a RDC 36/2013, a notificação deve ser realizada até 15º dia útil do mês 

de vigência, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela ANVISA 

(ANVISA 2013).  

Assim como tem ocorrido nos anos anteriores, foi observado um número elevado 

de hospitais que apresentaram taxas zeradas de infecção em todos os tipos de UTI, o que 

pode indicar, por exemplo, a subnotificação, falhas nos métodos de vigilância realizados 

ou na análise laboratorial. Uma dificuldade muito relatada pelos hospitais notificantes e 

que tem forte repercussão na qualidade dos dados notificados é a dificuldade de acesso a 

laboratório de microbiologia ou a frequente falta de insumos para a realização das 

análises laboratoriais (ANVISA 2017).  
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2.4. Terapia antimicrobiana  

 

O uso de antibióticos começou com a descoberta da penicilina por Alexander 

Fleming em 1928 e a "Era de ouro” resultou no desenvolvimento de um grande 

número de antibióticos sintéticos que foram eficientes controlando infecções 

bacterianas patogênicas e fornecendo tratamento para milhões de pessoas em todo o 

mundo (Pontes et al. 2018). Os antimicrobianos são substâncias naturais 

(antibióticos) ou sintéticas (quimioterápicos) que agem sobre microrganismos 

inibindo o seu crescimento ou causando a sua destruição (Mota et al. 2010). 

O mecanismo de ação ideal possui máxima toxicidade seletiva, ou seja, atinge 

apenas o micro-organismo invasor e não causa dano ao hospedeiro. O grau de 

toxicidade seletiva  dos  antibióticos  é  determinado  pelo  seu  mecanismo de  ação 

na parede celular, na  síntese  de proteínas ou na síntese de ácidos nucléicos 

(Brigantini et al. 2016). 

Existem quatro locais principais na célula bacteriana que a diferem o 

suficiente da célula humana, de modo que podem atuar como a base de ação de 

fármacos clinicamente efetivos: parede celular, ribossomos, ácidos nucleicos e 

membrana celular. Antibióticos de amplo espectro são ativos contra vários gêneros de 

microrganismos enquanto os antibióticos de pequeno espectro são ativos contra um 

ou poucos gêneros (Levinson 2016). 

Os antibióticos não apenas salvam a vida dos pacientes, mas também 

desempenham um papel fundamental na obtenção de grandes avanços na medicina e 

cirurgia. Eles previnem ou tratam com sucesso as infecções que podem ocorrer em 

pacientes que estão recebendo tratamentos quimioterápicos; pacientes com doenças 

crônicas, como diabetes, doença renal em estágio terminal, artrite reumatoides ou 

pacientes que passaram por cirurgias complexas, como transplantes de órgãos, 

substituições de articulações ou cirurgia cardíaca (Rossoline 2014) 

Os antibióticos também ajudaram a prolongar a expectativa de vida, alterando 

o resultado de infecções bacterianas. Em 1920, nos EUA a expectativa de vida das 

pessoas era de apenas 56,4 anos; atualmente, o tempo médio de vida dos EUA é de 

quase 80 anos.  Os antibióticos tiveram efeitos benéficos semelhantes em todo o 

mundo. Nos países em desenvolvimento, onde o saneamento ainda é precário, os 

antibióticos diminuem a morbidade e a mortalidade causadas por doenças 

relacionadas à pobreza (Ventola 2015).  
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2.5.  Antimicrobianos e sítios de ação  

 

Segundo Mota et al. (2010) e Medeiros et al. (2007), dentre os vários grupos de 

antimicrobianos e seus respectivos espectros de ação contra as bactérias, ressalta-se que 

os β-lactâmicos são o maior grupo.  

Os antibióticos β-lactâmicos incluem o grupo das Penicilinas (naturais e semi-

sintéticas), Cefalosporinas (primeira à quarta geração), Carbapenêmicos, 

Monobactâmicos e associações com inibidores da beta-lactamase. A principal 

característica de tal grupo é a presença do grupamento químico heterocíclico azetidinona 

denominado anel β-lactâmico (figura 9) (Mota et al. 2010).   

 

Figura 9: Anel β-lactâmico 

 
        Fonte: Azevedo (2014) 

 

Os β-lactâmicos não são homogêneos, isto é, apesar de todos possuírem o anel β-

lactâmico, a sua estrutura química não é igual, podendo conter diferentes tipos de cadeias 

lineares, diferenciando assim as suas características, espectros de ação e resistências às 

beta-lactamases (Azevedo 2014) conforme é demonstrado na figura 10 (Willian 1999). 
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Figura 10: Subfamílias dos antibióticos beta-lactâmicos 

 
Fonte: Willian (1999) 

 

 

De acordo com Auto & Constant (2008) e Mota et al. (2010) são exemplos de 

antimicrobianos β-lactâmicos:  

 Penicilinas: Penicilina G (Benzil-penicilina)- (penicilina cristalina, procaína e 

benzatina Penicilina V);  

 Penicilinas semi-sintéticas (Oxacilina e Meticilina);  

 Aminopenicilinas (Ampicilina e Amoxicilina); 

  Carboxipenicilinas (Carbenicilina e Ticarcilina);  

 Ureidopenicilinas (Piperacilina);  

 Carbapenêmicos (Imipenem, Meropenem e Ertapenem);  

 Monobactâmicos (Aztreonam);  

 Inibidores da beta-lactamase (Ácido Clavulânico/amoxicilina, Tazobactam/ 

piperacilina, Sulbactam/ampicilina);  

 Cefalosporinas:  

o Primeira geração (Cefalexina, Cefadroxil, Cefalotina, Cefazolina e 

outros); 

o Segunda geração (Cefoxitina, Cefuroxime, Cefaclor e outros); 

o Terceira geração (Ceftriaxone, Cefotaxime e outros); 

o Quarta geração (Cefepima, cefpiroma e outros). 

 

 

2.6.  Mecanismos de ação dos β-lactâmicos  

 

O mecanismo de ação resulta na inibição da síntese da parede celular bacteriana, 

através do bloqueio da transpeptidação do composto peptidoglicano, resultando em ação 
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bactericida. Os β-lactâmicos têm ação variada contra bactérias gram-negativas, gram-

positivas, anaeróbias e aeróbias de acordo com os seus subgrupos (Mota et al. 2010). 

Os antibióticos β-lactâmicos são agentes bactericidas que interrompem a 

formação da parede celular bacteriana, como resultado de uma ligação covalente 

essencial à proteína ligadora de penicilina, do inglês Penicillin binding Protein (PBPs), 

enzimas que estão envolvidas nas etapas terminais das ligações cruzadas do 

peptideoglicano em bactérias classificadas como gram-negativas ou gram-positivas. Toda 

espécie bacteriana tem seu próprio conjunto distintivo de PBPs esses receptores podem 

variar de três a oito proteínas por espécie (Bush e Bradford 2016).  

A inibição da transpeptidação do peptidoglicano bacteriano pela penicilina foi 

descrito mecanicamente em um clássico artigo de Tipper e Strominger (1965), que 

observaram uma semelhança estrutural da penicilina G com o terminal D-Ala-D-Ala do 

dipeptídeo do peptideoglicano nascente em uma célula bacteriana em divisão. É 

conhecido que este mecanismo envolve a ligação da penicilina, ou outro β-lactâmico, a 

um sítio ativo encontrado em todos os PBPs funcionais (Bush e Bradford 2016).  

As PBPs apresentam atividades de carboxipeptidases e transpeptidases e possuem 

função essencial nas fases finais da síntese de peptideoglicano. No passo final da síntese 

as transpeptidases clivam a D-alanina terminal das cadeias peptídicas liberando a energia 

que é utilizada para estabelecer as ligações cruzadas entre as cadeias das fitas vizinhas. 

Como os antibióticos β-lactâmicos utilizam como substrato essas transpeptidases, 

inibindo-as, essas ligações cruzadas não se realizam (Figura 11). Como o interior da 

bactéria é hiperosmótico, os organismos com parede celular deficitária ficam 

intumescidos levando à lise bacteriana. O efeito bactericida dos antibióticos β-lactâmicos 

também se deve a inativação de um inibidor de enzimas autolíticas na parede celular 

(Rang et al. 2007).   
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Figura 11: Representação de uma camada única de peptideoglicano mostrando o 

local de ação dos β-lactâmicos. 

 

 

                                            Fonte: Rang et al. (2007) 

 

2.6.1. Estrutura dos antimicrobianos β-lactâmicos 

De acordo com o CLSI (2017), os antibióticos que devem ser utilizados para 

testes de sensibilidade antimicrobiana por disco-difusão, para enterobactérias, são: 

ampicilina, amoxicilina associada com clavulanato, aztreonam, cefazolina, cefepime, 

cefoxitina, cefuroxima, ceftazidima, ceftriaxona, imipenm e piperacilina associada ao 

tazobactam. 

O quadro 4 demonstra as estruturas químicas dos antimicrobianos (antibióticos e 

inibidores de beta-lactamases), classificados como β-lactâmicos utilizados para 

enterobactérias no teste de sensibilidade antimicrobiana por disco-difusão - estruturas 

químicas extraídas de (Bush & Bradford 2016). 
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Quadro 4: Antibióticos e Inibidores de beta-lactamases utilizados no teste de 

sensibilidade antimicrobiana por disco-difusão para Enterobactérias 

 

 

Amoxilina 

 

 

 

Ampicilina 

 

Aztreonam 

 

Cefazolina Cefepime 

 

Cefoxitina 

Ceftazidima 
Ceftriaxona 

Cefuroxime 

 

Imipenem Piperacilina  

 

Clavulanato 

 

Tazobactam 

  

Fonte: Estruturas químicas extraídas de (Bush e Bradford 2016) 
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2.7.  Resistência antimicrobiana 

 

Segundo Pontes et al. (2018), a resistência aos antibióticos é a capacidade de uma 

bactéria sobreviver e replicar na presença de drogas que atuam para inibir ou matá-los. O 

uso inadequado e em larga escala de antibióticos em ambientes de saúde em todo o 

mundo, tanto para as infecções adquiridas na comunidade como para as associadas aos 

cuidados da saúde (IACS), contribuíram para o surgimento de bactérias resistentes a 

múltiplas drogas (MDR), com opções terapêuticas limitadas.  

O problema da resistência antimicrobiana (RAM) foi reconhecido pela 

Organização Mundial da Saúde e pelas Nações Unidas em uma Assembléia Geral em 

2016 (Silva et al. 2017). Segundo Magiorakos et al. (2011), foram definidas três 

categorias para resistência adquirida, para bactérias multirresistente (MDR), 

extensivamente resistente (XDR) e pan-resistentes (PDR). O MDR foi definido como não 

susceptibilidade adquirida a pelo menos um agente em três ou mais categorias 

antimicrobianas, o XDR foi definido como não susceptibilidade a pelo menos um agente 

em todas as categorias de antimicrobianos com menos dois ou menos (ou seja, isolados 

bacterianos permanecem suscetíveis a apenas um ou duas categorias) e PDR foi definida 

como não susceptibilidade a todos os agentes em todas as categorias antimicrobianas. 

Cinco estratégias-chave para combater a RAM foram definidas, incluindo: 

compreensão da RAM através de uma comunicação eficaz educação e treinamento; 

desenvolvimento de novos medicamentos e ferramentas de diagnóstico e 

desenvolvimento dos casos econômicos para um investimento sustentável que considere 

as necessidades de todos países (Silva et al. 2017). 

Os antibióticos compreendem entre 30% e 50% dos gastos com drogas em 

hospitais. Após muitas décadas de sucesso com a terapia antibiótica, há o confronto com 

um panorama preocupante: uma acelerada evolução de resistência antibiótica por 

importantes patógenos humanos (Heggendornn et al. 2016). 

Os principais antibióticos utilizados na prática clínica são produzidos por 

bactérias e fungos. As actinobactérias (ou actinomicetos) são bactérias Gram-positivas do 

solo entre o seu principal representante tem-se o gênero Streptomyces spp., que produz 

antibióticos como a estreptomicina, eritromicina, vancomicina, rifampicina, daptomicina 

e cloranfenicol. Dentre os fungos produtores de antibióticos, os principais representantes 

são Penicillium spp., produtor de penicilina e Cephalosporium spp., produtor de 

cefalosporina. Todavia, nos últimos 50 anos, o desenvolvimento de novos 
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antimicrobianos baseou-se essencialmente em mudanças estruturais daquelas moléculas 

que já haviam sido descobertas (Lima 2013). 

Infelizmente os antibióticos tendem a perder a sua eficácia ao longo do tempo, 

devido à emergência e disseminação da resistência entre os patógenos bacterianos. 

Nenhuma classe de antibiótico resistiu a esse fenômeno de resistência (Rossoline 2014).  

A seleção de espécies bacterianas cada vez mais resistentes aos antimicrobianos é 

resultado de uma multiplicidade de fatores, que incluem o uso inadequado dessas drogas, 

o uso extensivo como agentes promotores do crescimento na alimentação animal e a 

facilidade de deslocamento (local, nacional e internacional), gerando uma interface para 

bactérias resistentes a antimicrobianos atravessarem barreiras geográficas (Lima 2013). 

Na saúde animal, os antimicrobianos são utilizados não apenas para tratar animais 

doentes, mas também são amplamente utilizados em animais saudáveis para prevenir 

doenças e em muitos países, para promover o crescimento através da administração de 

massa para rebanhos. Além disso, os antimicrobianos são comumente usados na 

agricultura, na criação de peixes comerciais e frutos do mar. É consenso que o uso 

indiscriminado de antibióticos tem favorecido a pressão seletiva, mostrando como 

resultado a seleção e predominância de espécies bacterianas cada vez mais resistentes, 

sendo que a intensidade do uso influencia diretamente na intensidade desse fenômeno 

(ANVISA 2017). 

A resistência bacteriana especialmente aos antimicrobianos comumente utilizados 

limita as opções de tratamento - o que pode prolongar a gravidade ou a duração das 

doenças (Toombs-Ruane 2017). O uso excessivo de antibióticos tem contribuído para a 

resistência aos fármacos; o que representa um grande desafio nos ambientes de cuidados 

com a saúde (Mazer-Amirshahi 2017).  

De particular preocupação são as bactérias gram-negativas, resistentes a múltiplos 

fármacos e que causam IRAS severas, resistentes à maioria dos antibióticos atualmente 

aprovados. Embora novos agentes antimicrobianos não estejam sendo desenvolvidos tão 

rápidos, como nas décadas anteriores, novas abordagens para o tratamento das doenças 

infecciosas ainda estão surgindo. Isto se refere a novos agentes antibacterianos que foram 

descritos nas mais recentes reuniões internacionais de doenças infecciosas, com foco nos 

compostos de investigação que estão em testes clínicos. Parece haver um número 

surpreendente de potenciais agentes úteis no desenvolvimento, proporcionando alguma 

esperança para o futuro (Bush e Pucci 2011).  
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Outras estratégias para o combate aos microrganismos resistentes são a 

caracterização gênica e o bloqueio da expressão de toxinas, e agentes químicos que 

bloqueem a toxina (Hayes & Kedzieska 2016; Garland et al. 2017). 

 

2.8. Mecanismos de resistência bacteriana 

 

2.8.1. Resistência natural ou intrínseca  

A resistência intrínseca está associada à capacidade inata de todos ou quase todos 

os procariontes para resistir a drogas específicas; independentemente de condições 

adversas, como pressão seletiva de drogas. A resistência intrínseca ocorre naturalmente 

nos genomas bacterianos e é importante considerar na escolha dos tratamentos clínicos os 

(Pontes et al. 2018). 

A resistência é resultado do estado fisiológico do microrganismo e pode ser 

transmitida verticalmente às células filhas, comandado por genes cromossômicos, os 

quais determinam na célula bacteriana a ausência de receptores para a ação dos 

antimicrobianos ou a existência de estruturas e mecanismos que impedem a ação de 

drogas (Macedo e Falcão 2011; Ribeiro e Cortina 2016).  

 

2.8.2. Resistência adquirida e Resistência induzida  

A resistência adquirida reflete uma verdadeira mudança na composição genética 

da bactéria, tornando resistente um microrganismo até então sensível ao antimicrobiano 

utilizado. Esse tipo de resistência é o mais importante e pode ser associado a fatores 

genéticos adquiridos por mecanismos que alteram o cromossomo ou que afetam 

elementos extra-cromossômicos, formados por segmentos de DNA denominados 

plasmídios (Couto et al. 2009; Coura 2013; Ribeiro e Cortina 2016).  

A resistência pode surgir devido ao fenômeno da mutação espontânea, sendo em 

geral simples e pode ser transmitida verticalmente para suas descendentes (Coura 2013). 

A mutação, com mudança genotípica funcional ou fenotípica, é um fenômeno raro 

mesmo entre as bactérias. O surgimento de mutantes resistentes a um determinado 

antibiótico ocorre na proporção de 1 para cada 100 milhões a 1 para cada 10 bilhões de 

células que se reproduzem (Macedo e Falcão 2011). 

A resistência induzida é um fenômeno genético e resulta da liberação de genes 

responsáveis por uma determinada característica da célula que estavam reprimidos por 
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um outro gene produtor de uma substância repressora, a liberação induzida é reversível 

com a retirada do fármaco (Coura 2013; Ribeiro e Cortina 2016).  

 

 

2.8.3. Resistência transferível (transformação, transdução, conjugação e 

transformação) 

 

 Segundo Coura (2013), a transferência de genes se dá por intermédio de quatro 

mecanismos principais: transformação, transdução, conjugação e transposição.  

Transformação: consiste na transferência do próprio DNA de uma célula para 

outra. Na natureza, bactérias em processo de morte podem liberar seu DNA, o qual pode 

ser captado por células receptoras. Em laboratório, um pesquisador pode extrair DNA de 

um tipo bacteriano e introduzir em bactérias geneticamente distintas (Levinson 2016).   

Transdução: consiste na transferência de material genético de uma bactéria para 

outra por meio de bacteriófagos, que utilizam o DNA bacteriano para sua própria 

multiplicação e nesse processo, podem incorporar ao genoma fragmentos contendo genes 

de resistência (Macedo e Falcão 2011; Ribeiro e Cortina 2016).  

Conjugação: corresponde ao "acasalamento" de duas células bacterianas 

( evinson 2016), é a transferência de material genético de uma célula bacteriana viável 

para outra, por contato físico ou por uma organela denominada fimbria sexual e costuma 

ser observada entre os bacilos  ram-negativos.  á  a transferência pelo contato célula a 

célula é observada entre os cocos Gram-positivos (Macedo e Falcão 2011; Ribeiro e 

Cortina 2016).  

Tranposição: é a transferência de genes de um plasmídeo para outro, para o 

cromossomo ou para um bacteriófago, bem como do cromossomo para plasmídeos, 

dentro de uma célula (Coura 2013).  

 

2.9.  Mecanismos de inativação dos β-lactâmicos  

 

A resistência aos antibióticos pode ser desenvolvida de variadas formas, mas no 

caso dos β-lactâmicos, as bactérias conseguem evitar os seus efeitos devido a quatro 

mecanismos principais: Alteração do alvo antimicrobiano, devido à perda total da 

afinidade ou a sua simples redução; redução da quantidade de β-lactâmico que consegue 
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atingir o alvo, por redução da sua entrada, devido a alterações na permeabilidade; 

mutações nos canais de porina ou aumento da expulsão causado pelo bombeamento por 

um transportador de efluxo; presença de mecanismos enzimáticos que destroem total ou 

parcialmente o β-lactâmico e desenvolvimento de uma via metabólica alternativa 

envolvendo precursores  (Fernandes et al. 2013; Azevedo 2014), representados na Figura 

12: 

 

 

Figura 12: Imagem ilustrativa das principais resistências desenvolvidas pelas 

bactérias aos antibióticos 

 

Fonte: Disponível em 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/

modulo3/mec_animacao.htm 

 

2.10. Beta-lactamases  

As enzimas beta-lactamases, que inativam os antibióticos β-lactâmicos, são uma 

das principais causas de resistência a este conjunto de agentes antibacterianos. O número 

de beta-lactamases naturais excede 1.300, tornando estas enzimas uma das mais 

numerosas famílias de enzimas que foram estudadas em detalhe. O impacto clínico 

dessas enzimas é particularmente crítico por causa da dependência de cefalosporinas e 

carbapenêmicos para o tratamento de infecções graves, especialmente em ambientes de 

saúde. No entanto, é o uso de antibióticos que tem impulsionado a evolução de patógenos 

produtores de beta-lactamases ao ponto em que múltiplos genes codificadores de beta-

lactamases serem produzidos em um único organismo, juntamente com determinantes de 

resistência para muitas outras classes antimicrobianas (Bush 2013). 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo3/mec_animacao.htm
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo3/mec_animacao.htm
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A classificação molecular das beta-lactamases foi iniciada em 1980, após as 

sequências de aminoácidos de quatro beta-lactamases, serem determinadas através do 

sequenciamento de proteínas (Bush 2013). 

Segundo Ambler (1980) a classificação das beta-lactamases se baseia em suas 

estruturas moleculares estando divididas em quatro classes, denominadas de A a D, no 

qual A: englobam as serino-beta-lactamases; B: englobam as metalo-beta-lactamases, 

dependentes de íons de zinco; C: englobam as beta-lactamases cromossômicas do tipo 

AmpC e D: englobam as oxacilinases.  

 Anos mais tarde uma nova classificação incluiu novas beta-lactamases. Ela foi 

proposta por Bush, Jacob e Medeiros e relacionou o perfil dos substratos e dos inibidores 

com a estrutura molecular das enzimas (Bush et al. 1995), tal como demonstra o Quadro 

5:   
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Quadro 5: Descrição resumida da classificação de beta-lactamases proposta por Bush et al. (2010).  

Grupo segundo 

Bush-Jacoby 

(2009) 

Classe 

Molecular 

(subclasse) 

Substrato 

 

 

Ação de 

inibidores 

de ESBL 

Características Exemplo de enzimas 

1 C Cefalosporinas Não Melhor hidrólise de cefalosporinas 

do que de benzilpenicilinas; 

hidrolisa cefamicina. 

 

E. coli AmpC, CMY-2, 

FOX-1, MIR-1, 

P99, ACT-1. 

1 E 

 

 

C 

 

 

Cefalosporinas 

 

 

Não 

 

 

Hidrólise aumentada de  ceftazidima 

frequentemente outras oxiimino-β-

lactâmicos. 

 

GCI, CMY-37 

2ª 

 

A 

 

Penicilinas 

 

Sim 

 

Maior hidrólise de benzilpenicilinas  do que 

cefalosporinas. 

 

PCI 

2b A Penicilinas e 

cefalosporinas de 

menor espectro 

Sim Hidrólise similar 

de benzilpenicilinas 

e cefalosporinas. 

 

TEM-1,TEM-2, 

SHV-1 

2be A Cefalosporinas de 

espectro estendido 

e monobactâmicos 

Sim Hidrólise aumentada de oxiimino-β-lactâmicos 

(cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, 

cefepime, aztreonam). 

 

TEM-3, SHV-2, 

CTX-M-15, 

PER-1, VEB-1 

2br 

 

A 

 

Penicilinas 

 

Não 

 

Resistência a ácido clavulânico, sulbactam e 

tazobactam. 

 

TEM-30, SHV-10 
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2ber A Cefalosporinas de 

espectro estendido 

e monobactâmicos 

Não Hidrólise aumentada de oxiimino-β-lactâmicos 

combinadas com a resistência a ácido 

clavulânico, sulbactam e tazobactam. 

 

TEM-50 

2c A Carbenicilinas Sim Hidrólise aumentada de carbenicilina. 

 

PSE-1, CARB-3 

2ce A Carbenicilinas, 

Cefepime 

Sim Hidrólise aumentada de carbenicilina, cefepime 

e cefpiroma. 

 

RTG-4 

2d D Cloxacilina Variável Hidrólise aumentada de cloxacilina ou oxacilina. 

 

OXA-1, OXA-10 

2de D Cefalosporinas de 

espectro estendido 

Variável Hidrólise de cloxacilina ou oxacilina e 

oxiimino-β-lactâmicos. 

 

OXA-11, OXA-15 

2df 

 

D 

 

Carbapenemas 

 

Variável 

 

Hidrólise de cloxacilina ou oxacilinase e 

carbapenemas. 

 

OXA-23, OXA-48 

2e A Cefalosporinas de 

espectro estendido 

Sim Hidrólise de cefalosporinas, inibida por ácido 

clavulânico mas não por aztreonam. 

 

CepA 

2f 

 

A 

 

Carbapenemase 

 

Variável 

 

Hidrólise aumentada de carbapenemas  

oxiimino-β-lactâmicos, cefamicinas. 

 

KPC-2, IMI-1, SME-1 

3a  B (B1) Carbapenemase Não Hidrólise de amplo-espectro incluindo 

carbapenemas mas não monobactâmicos. 

IMP-1, VIM-1, 

CcrA, IND-1 

3a B (B3)    L1, CAU-1, GOB-1, FEZ-1 

3b B (B2) Carbapenemase Não Hidrólise preferencial de carbapenemas CphA, Sfh-1 
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Para obter visão geral revisada das 1.886 variantes de beta-lactamases conhecidas 

atualmente Brandt et al. (2017) analisaram sequências de aminoácidos  e realizaram, de 

acordo com a classificação de Ambler, uma rede de similaridade de sequencias 

representada na Figura 13. 

 

 

Figura 13: Rede de similariedade de sequências baseadas nos aminoácidos de 1494 

variantes de beta-lactamases de acordo com classificação de Ambler (1980) 

 

Cada ponto representa uma única sequência de proteína. As conexões entre proteínas 

representam uma semelhança mínima (Fonte: adaptado de Brandt et al. 2017). 

 

Uma das classes das beta-lactamases são as carbapenemases, elas hidrolisam 

penicilinas e cefalosporinas na maioria dos casos e em vários graus carbapenêmicos e 

monobactâmicos (BrCAST 2015). As carbapenemases são uma fonte de preocupação, 

pois podem conferir resistência a praticamente todos os β-lactâmicos. Cepas produtoras 

de carbapenemases frequentemente possuem mecanismos de resistência a uma ampla 

gama de agentes antimicrobianos e infecções por Enterobacteriaceae produtoras de 
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carbapenemase estão associadas a altas taxas de mortalidade (Bratu et al. 2005; Souli et 

al. 2010; BrCAST 2015). 

A grande maioria das carbapenemases são enzimas adquiridas, codificadas por 

genes contidos em elementos transponíveis, localizados em plasmídios (BrCAST 2015). 

São expressas em vários níveis e diferem significativamente tanto em relação às 

características bioquímicas quanto em relação à sua atividade contra beta-lactâmicos 

específicos. O nível de expressão, as propriedades das beta-lactamases e a associação 

frequente com outros mecanismos de resistência (outras beta-lactamases, efluxo e / ou 

permeabilidade alterada) resultam numa gama de fenótipos de resistência observados 

entre isolados produtores de carbapenemase (Queenan e Bush 2007; Falcone et al. 2009; 

BrCAST 2015).   

A redução da sensibilidade aos carbapenêmicos em Enterobacteriaceae pode 

também ser causada por beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) ou por enzimas 

AmpC, quando coexiste diminuição da permeabilidade devido à alteração ou redução da 

expressão de porinas (Doumith et al. 2009). As ESBLs são enzimas capazes de hidrolisar 

a maioria das penicilinas e cefalosporinas, incluindo compostos oximino-β-lactâmicos 

(cefuroxima, cefalosporinas de terceira e quarta gerações e aztreonam), mas não 

hidrolizam cefamicinas ou carbapenêmicos. A maioria das ESBLs pertence à classe A de 

Ambler e sua atividade é diminuída por inibidores de beta-lactamase (ácido clavulânico, 

sulbactam e tazobactam) (Bush et al. 1995; BrCAST 2015).  

Beta-lactamases AmpC, mediadas por plasmídios (pMACBLs), em 

Enterobacteriaceae, codificam resistência a terceira geração de cefalosporinas e estas 

podem mediar a resistência aos carbapenêmicos quando associadas à perda de porina 

(Rocha et al. 2016).  

As beta-lactamases AmpC presentes em E. coli, podem ser codificados por genes 

localizados em cromossomo ou plasmídeos. A maioria das cepas de E. coli expressa a 

enzima codificada pelo cromossomo em um nível muito baixo devido à ausência do 

regulador do gene ampR. Mas mutações na região do promotor / atenuador de ampC 

podem resultar no aumento da expressão de AmpC e resistência aos β-lactâmicos. Os 

genes localizados no plasmídeo que codificam pMACBLs em E. coli, são frequentemente 

expressos e conferem resistência a muitos β-lactâmicos, consequentemente a detecção 

dessas enzimas no laboratório de microbiologia clínica possui importância 

epidemiológica (Rocha et al. 2016). 
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2.11. Genes codificantes de beta-lactamases 

 Neste trabalho serão abordados os seguintes genes codificantes de beta-

lactamses: blaKPC, blaSPM, blaSIM, blaVIM, blaSHV, blaCTX-M, blaGIM, blaOXA, 

blaIMP, blaNDM, blaSME blaDHA, blaCMY, blaTEM e suas informações estão 

indicadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Genes codificantes das beta-lactamases deste estudo 

Gene Descrição do 

gene 

Tipo de 

gene 

Árvore de grupos 

taxonômicos 

Exemplo de Localização e Sequência 

blaKPC Carbapenemase 

classe A 

Codificador 

de proteína 

 

Plasmídio pKP048 (K. pneumoniae) 

 

 

blaOXA  Oxacilinase  Codificador 

de proteína 

 

Plasmídio pABIR (Acinetobacter baumanii) 

 

 

 

blaIMP Metalo-beta-

lactamase 

Codificador 

de proteína 

 

Plasmídio pEl1573 (Enterobacter cloacae) 
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blaNDM Metalo-beta-

lactamase 

Codificador 

de proteína 

 

Plasmídio pNDM10505 (Escherichia coli) 

 

 
 

blaDHA Beta-lactamase 

ampC 

Codificador 

de proteína 

 

Plasmídio pNDM-1saitama01(Klebsiella pneumoniae) 

 

 
 

blaCMY Beta-lactamase 

ampC 

Codificador 

de proteína 

 

Plasmídio pSH111_166 (Salmonella enterica) 
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blaTEM Beta-lactamase 

classe A 

Codificador 

de proteína 

 

Plasmídio  pNDM-HK (Escherichia coli) 

 

 

blaSHV Beta-lactamase Codificador 

de proteína 

 

Plasmídio pKPC-LK30 (Klebsiella pneumoniae) 

 

 

blaVIM Metalo-beta-

lactamase 

Codificador 

de proteína 

 

Plasmídio pCY-VIM (Enterobacter cloacae) 
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blaCTX Beta-lactamase Codificador 

de proteína 

 

Plasmídio pEG356 (Shigella sonnei) 

 

 

blaGIM Metalo-beta-

lactamase 

Codificador 

de proteína 

Única 

 

 

Plasmídio sem nome (Enterobacter cloacae – cepa M15) 

 

 

Legenda: Os dados referentes aos genes blaSME , blaSPM e blaSIM não foram encontrados no GenBank.  Fonte: GenBank 2018 
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As metalo-beta-lactamases da Classe B, como SIM-1, são capazes de hidrolisar quase 

todos os β-lactâmicos incluindo carbapenêmicos, mas não agem sobre os 

monobactâmicos e eles podem ser inativados por quelantes metálicos como o EDTA, mas 

não podem ser quelados por sulbactâmicos e tazobactâmicos, por sua vez, efetivos contra 

a classe A (Sun et al. 2016).  

Segundo Jacomé et al. (2016), as enzimas SPM são metalo-beta-lactamases. No 

Brasil, a metalo-beta-lactamase mais comumente envolvida em infecções relacionada à 

assistência a saúde (IRAS) é a São Paulo metalo-beta-lactamases (SPM-1), cujo gene 

blaSPM-1 é responsável por sua síntese e está associado com um único clone de P. 

aeruginosa (SP / ST 277), disseminado em todo o Brasil.  

Diferente das demais, a enzima SME é codificada por genes cromossomais e as 

proteínas traduzidas hidrolisam um amplo espectro de substratos, incluindo penicilinas, 

algumas cefalosporinas, aztreonam e carbapenêmicos. Os genes blaSME foram 

encontrados em ilhas genômicas de profagos dentro do cromossoma de S. marcescens 

(Martínez-Martínez e González-López 2014). 

 

2.12.  Métodos de detecção de resistência antimicrobiana  

 

2.12.1.   Métodos fenotípicos de detecção de resistência aos antimicrobianos 

 

Os métodos de teste de susceptibilidade antimicrobiana são divididos em tipos 

baseados no princípio aplicado em cada sistema. Incluem: Difusão (Kirby-Bauer e 

Stokes) e Diluição (Método E-Test). Os métodos Kirby-Bauer e Stokes são usualmente 

utilizados para testes de susceptibilidade antimicrobiana. O método de Kirby-Bauer foi 

padronizado originalmente por Bauer (o assim chamado método de Kirby-Bauer). Este 

método está bem documentado e as zonas padrão de inibição foram determinadas para 

valores susceptíveis e resistentes (Lekshmi 2012). Uma representação do método Kirby-

Bauer e Stokes (antibiograma) pode ser observada na Figura 14: 
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Figura 14: Teste de sensibilidade ao antimicrobiano 

 
                                  Fonte: Levinson (2016) 

 

Discos impregnados com antibióticos variados de diferentes concentrações, são 

posicionados na superfície de uma placa de meio sólido (Agar Müller Hunton), que foi 

inoculada com organismo isolado do paciente. Após a incubação a 35 ºC por 18 horas, 

período em que o antibiótico se difunde a partir do disco, determina-se o diâmetro da 

zona de inibição (Levinson 2016). O diâmetro do halo é comparado com padrões 

definidos pelo CLSI, a fim de determinar a sensibilidade do organismo ao fármaco (CLSI 

2017).  

 

2.12.2.   Métodos Moleculares  

 

2.12.2.1. Reação em cadeia da Polimerase – PCR 

 

A frase "Reação em cadeia da Polimerase" (PCR) foi utilizada primeiramente a 

mais de 30 anos em um artigo que descrevia um novo modelo de amplificação de DNA. 

A primeira aplicação da PCR foi inviável devido ao uso do conhecido fragmento 

termolábil para amplificação, que necessitava ser adicionado à reação após cada etapa de 

desnaturação. A inovação crucial que ativou o uso rotineiro da PCR foi a aplicação de 

uma polimerase termoestável, isolada de Thermus aquaticus. Isso propiciou, junto com a 

habilidade dos ciclos da PCR e componentes químicos, transmitir todo o reconhecimento 
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da PCR, como uma escolha para uma amplificação enzimática específica de DNA in 

vitro (Kralik 2017).  

Nota-se que os conceitos gerais da PCR, que incluem iniciadores, Taq DNA 

polimerase, nucleotídeos, íons específicos, molde de DNA e a ciclagem; compreendendo 

as etapas da Desnaturação do DNA, Anelamento dos iniciadores e Extensão; não 

mudaram desde 1985. A invenção da PCR impulsionou as pesquisas em várias áreas da 

biologia e sua tecnologia tem contribuído significativamente para o frequente nível de 

conhecimento humano em várias esferas das pesquisas (Kralik 2017). 

 

 

2.12.2.2. PCR em tempo real 

 

Embora a PCR tenha revolucionado a detecção de ácidos nucleicos, sua aplicação 

à análise quantitativa geralmente não é recomendada porque a PCR convencional só pode 

medir a concentração final de amplicons. Uma sequência alvo é amplificada 

exponencialmente durante a reação de PCR; contudo, na realidade a concentração do 

ponto final não é proporcional à concentração inicial de DNA molde devido a algumas 

limitações inerentes e os vieses da PCR. Contrariamente à PCR convencional, o qPCR 

pode monitorar o progresso da amplificação do DNA em tempo real e visualizar a fase de 

amplificação exponencial (Kim 2013). 

Na PCR em tempo real (qPCR), a fluorescência é medida após cada ciclo e a 

intensidade do sinal fluorescente reflete a quantidade momentânea de amplicons de DNA 

na amostra naquele momento específico. Nos ciclos iniciais, a fluorescência é muito 

baixa para ser distinguível do background. No entanto, o ponto em que a intensidade de 

fluorescência aumenta acima do nível detectável, corresponde proporcionalmente ao 

número inicial de moléculas de DNA molde na amostra. Este ponto é chamado de ciclo 

de quantificação e permite a determinação da quantidade absoluta de DNA alvo na 

amostra, de acordo com a curva de calibração construída de amostras padrões diluídas em 

série (geralmente diluições decimais), com concentrações conhecidas ou números de 

cópias. Além disso, o qPCR também pode fornecer resultados semi-quantitativos sem 

padrões, mas com controles utilizados como material de referência. Neste caso, os 

resultados observados podem ser expressos como múltiplos superiores ou inferiores com 

referência ao controle (Kralik 2017).  
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Existem várias químicas de detecção disponíveis que envolvem diversas 

moléculas fluorescentes, incluindo corantes não específicos de ligação à DNA, sondas de 

hidrólise, sondas de hibridização, sondas de luz, moléculas beacons, iniciadores sunrises 

e iniciadores scorpions. Embora cada método de detecção tenha características únicas em 

todos os métodos, o nível de sinal de fluorescência reflete a quantidade acumulativa de 

amplicons alvo (Kim 2013). 

 

2.12.2.3. Sistema Sybr Green 

 

SYBR Green I é um corante que se liga ao sulco menor do DNA de cadeia dupla 

(dsDNA) de uma maneira independente da sequência, emitindo fluorescência 1000 vezes 

maior do que quando não está ligado. O sinal de fluorescência aumenta à medida que 

mais amplicons se acumulam durante a ciclagem, o que permite o monitoramento em 

tempo real do aumento da concentração de amplicons. Uma preocupação notável com o 

ensaio SYBR Green I é a natureza de ligação não específica do corante, o que pode causar 

resultados falso-positivos, indicando que a especificidade deste ensaio é determinada 

pelos oligonucleotídeos direto e reverso (Kim 2013).  

Por conseguinte para uma análise confiável, a amplificação por PCR não 

específica deve ser evitada. A especificidade de amplificação pode ser verificada por uma 

análise da curva de fusão que diferencia os fragmentos de DNA com base na diferença 

das temperaturas de fusão (Tm) em picos de fusão separados. A presença de amplicons 

indesejáveis pode assim ser claramente visualizada. Contudo, contrariamente aos estudos 

de cultura pura, a leitura da curva de fusão está ligada apenas à especificidade de 

amplificação nos estudos de sistemas de culturas misturadas em que diferentes 

populações microbianas, que carregam sequências alvo variadas, são susceptíveis de 

existir, especialmente quando se utiliza um conjunto de iniciadores específicos de grupo 

que não visa uma população, mas um grupo taxonômico ou funcional (Kim 2013).  

Isto novamente destaca a importância da especificidade do iniciador para 

quantificação confiável. Apesar de tais limitações, o SYBR Green I ainda é amplamente 

utilizado devido às suas aplicações, baixo custo, simplicidade e flexibilidade em 

comparação à outras opções (Kim 2013). 
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3. JUSTIFICATIVA 

Devido à alta versatilidade das enzimas e aos muitos isolados clínicos que 

abrigam mais de uma beta-lactamase, as técnicas de PCR, são geralmente aplicadas para 

estudos epidemiológicos. Este ensaio fornece uma ferramenta rápida, sensível específica 

e útil para o reconhecimento e a identificação desses importantes genes de resistência. A 

PCR quantitativa em tempo real (qPCR) é uma PCR padrão com a vantagem de detectar 

a quantidade de DNA formada após cada ciclo com corantes fluorescentes ou com sondas 

oligonucleotídicas marcadas fluorescentemente (Bialvaei et al., 2016).  

Desde que a PCR é capaz de amplificar um fragmento específico de DNA, isso 

tem sido utilizado no diagnóstico de patógenos. Com o aumento da quantidade de dados 

sequenciais disponíveis, é literalmente possível desenhar ensaios de qPCR para cada 

micro-organismo (grupos e subgrupos de micro-organismos) de interesse. A principal 

vantagem da qPCR é que ela fornece uma alta e rápida taxa de transferência de detecção 

e quantificação das sequências de DNA alvo em diferentes matrizes. O baixo tempo de 

amplificação é facilitado pela simultânea amplificação e visualização dos novos 

amplicons formados (Kralik, 2017).  

Além disso, a qPCR é segura ao evitar contaminação cruzada, pois nenhuma 

manipulação das amostras é necessária após a amplificação. Os ensaios de qPCR não são 

utilizados somente para detecção, mas também pode determinar a presença de genes 

específicos e alelos, tipos de cepas e isolados, perfis de resistência antimicrobiana, 

produção de toxinas e etc. Entretanto, a simples presença de genes responsáveis por 

componentes de resistência antimicrobiana ou produção de toxinas não significam 

automaticamente sua expressão ou produção. Desta forma, embora os testes do tipo 

qPCR sejam rápidos, seus resultados devem ser correlacionados com testes fenotípicos e 

bioquímicos ou pode ser analisada a expressão dos genes de resistência (Kralik, 2017). 

Desde seu surgimento, o qPCR modernizou o campo do diagnóstico molecular e a 

técnica está sendo utilizada em um número de aplicações que se expandem rapidamente. 

As técnicas de diagnóstico molecular em particular o qPCR, demonstraram ser métodos 

precisos e rápidos para a detecção de genes bla KPC, bla OXA-48 e bla NDM-1. Esse 

método provavelmente diminuirá o tempo para detecção de carbapenemases 

especialmente no caso de bla OXA-48, de um tempo de 48 horas para quatro horas. Além 

disso, é uma ferramenta importante para acompanhar surto de doenças, a fim de isolar 

rapidamente os pacientes colonizados (Bialvaei et al., 2016). 
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Os estudos biotecnológicos, aplicados ao desenvolvimento de novos métodos 

moleculares, tendem a colaborar com o surgimento de diagnósticos mais rápidos, 

sensíveis, específicos e reprodutíveis. Seguindo esse raciocínio, o presente estudo, tende 

a colaborar com o aprimoramento das metodologias disponíveis para a detecção de 

bactérias resistentes aos β-lactâmicos. A caracterização de uma metodologia monoplex, 

para diagnosticar bactérias resistentes aos β-lactâmicos, gera um mecanismo de repasse 

de conhecimentos para os envolvidos no estudo e para a comunidade geral, quando o 

mesmo for divulgado em revista científica indexada da área de concentração do projeto. 

Este estudo almeja beneficiar a sociedade gerando um produto, que é a 

padronização de diagnóstico biotecnológico, favorecendo os pacientes, com diagnósticos 

precisos e rápidos, diminuindo o tempo de espera para iniciar a antibioticoterapia e 

auxiliando também na prescrição do tratamento. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral 

Definir o perfil de resistência das enterobactérias, utilizando metodologias 

fenotípica e genotípica, caracterizando os genes que codificam resistência às beta-

lactamases: blaSPM, blaSIM, blaVIM, blaKPC, blaSHV, blaCTX-M, blaGIM, blaOXA, 

blaIMP, blaNDM, blaSME blaDHA, blaCMY, blaTEM.  

 

4.2. Objetivos específicos 

1. Realizar antibiograma para definir padrões fenotípicos de resistência antimicrobiana 

das enterobactérias; 

2. Realizar o levantamento bibliográfico de genes relacionados com a resistência 

fenotípica encontrada nas amostras testadas; 

3. Definir o perfil fenotípico de resistência das Enterobactérias estudadas; 

4. Caracterizar os genes que codificam resistência aos β-lactâmicos: blaSPM, blaSIM, 

blaVIM, blaKPC, blaSHV, blaCTX-M, blaGIM, blaOXA, blaIMP, blaNDM, blaSME 

blaDHA, blaCMY, blaTEM, nas enterobactérias estudadas; 

5. Correlacionar os dados de resistência encontrados nos testes fenotípicos e moleculares; 

6. Caracterizar o perfil plasmidial dos isolados de Enterobactérias. 

7. Realizar testes estatísticos de Correlação de Pearson e Regressão linear para comparar 

a eficiência das técnicas de detecção antimicrobianas fenotípicas e moleculares e 

determinar equação preditiva dos valores relacionados. 
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5. METODOLOGIA 

A metodologia inicial deste estudo consistiu no isolamento de cepas bacterianas, 

classificadas como enterobactérias com possíveis perfis de resistência aos 

antimicrobianos beta-lactâmicos. Todo o material bacteriano utilizado foi de repositório 

do Laboratório de Anaeróbios, Fenotipagem e Biologia Molecular da UFG, e por isso, 

não foi submetido ao comitê de ética em pesquisa. 

5.1. Amostras Clínicas 

Foi adquirido um total de 70 amostras bacterianas entre enterobactérias de 

diversos gêneros, sendo parte das amostras de origem clínica, oriundas de mucosas de 

tonsilas e córneas humanas, útero e bexigas de animais e outra parte isoladas de 

equipamentos respiratórios de UTIs – em específico, Reanimadores manuais (RM) e 

ambiente de um hospital veterinário, conforme identificação na Tabela 2.  

Os gêneros bacterianos estudados foram: K. pneumoniae, P. mirabilis, C. freundii, 

M. morgani, Providencia spp., E. aerogenes, E. agglomerans, R. terrigenes, E. coli, E. 

blatteae, E. ictaluri, C. neteri, E. persicina, P. rustigiani, S. paratyphia, Y. ruckeri, S. 

marcecens, S. typhi e H. alvei. 

A coleta das amostras de tonsilas humanas foi realizada no Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Goiás (UFG). As amostras de córneas humanas são 

originárias do Serviço de verificação de óbitos (SVO), do Hospital Hugol e do Banco de 

olhos da UFG. As amostras de bexiga e útero animal foram obtidas de uma cadela 

internada no hospital veterinário Dog Center de Goiânia, Goiás. Entre as amostras 

ambientais, houve amostras provenientes de reanimadores manuais de UTI e UCIs de um 

hospital público do estado do Tocantins e de diversos ambientes de um hospital 

veterinário de Goiânia.   
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Tabela 2 - Identificação das bactérias isoladas e seus respectivos locais de 

coleta 

Numeração Identificação Local de coleta 

1 Serratia marcecens Reanimador manual UTI Humana 

2 Serratia marcecens Reanimador manual UTI Humana 

3 Serratia marcecens Reanimador manual UTI Humana 

4 Serratia marcecens Reanimador manual UTI Humana 

5 Proteus mirabilis Reanimador manual UTI Humana 

6 Proteus mirabilis Reanimador manual UTI Humana 

7 Proteus mirabilis Reanimador manual UTI Humana 

8 Klebsiella spp.  Córnea Humana 

9 Citrobacter freundii Córnea Humana 

10 Raoultella terrigena Córnea Humana 

11 Providencia spp. Córnea Humana 

12 Enterobacter aerogenes Córnea Humana 

13 Enterobacter agglomerans Córnea Humana 

14 Morganella morganii Córnea Humana 

15 Enterobacter aerogenes Córnea Humana 

16 Enterobacter aerogenes Córnea Humana 

17 Enterobacter aerogenes Córnea Humana 

18 Enterobacter aerogenes Córnea Humana 

19 Citrobacter freundii Córnea Humana 

20 Morganella morganii Córnea Humana 

21 Enterobacter agglomerans Córnea Humana 

22 Enterobacter agglomerans Córnea Humana 

23 Enterobacter agglomerans Córnea Humana 

24 Hafnia alvei Córnea Humana 

25 Salmonella spp. Córnea Humana 

26 Klebsiella spp. Córnea Humana 

27 Yersinia spp. Tonsilas Humana 

28 Enterobacter agglomerans Tonsilas Humana 

29 Hafnia alvei Tonsilas Humana 

30 Klebsiella spp. Tonsilas Humana 

31 Enterobacter aerogenes Tonsilas Humana 

32 Escherichia blattae Ambiente Hospital Veterinário 

33 Edwardsiella ictaluri Ambiente Hospital Veterinário 

34 Cedecea neteri Ambiente Hospital Veterinário 

35 Erwinia persicina Ambiente Hospital Veterinário 

36 Providencia rustigiani Ambiente Hospital Veterinário 

37 Cedecea notori Ambiente Hospital Veterinário 

38 Salmonella paratyphia Ambiente Hospital Veterinário 

39 Yersinia ruckeri Ambiente Hospital Veterinário 

40 Salmonella spp. Ambiente Hospital Veterinário 

41 Citrobacter freundii Córnea Humana 

42 Enterobacter aerogenes Ambiente Hospital Veterinário 

43 Enterobacter aerogenes Ambiente Hospital Veterinário 

44 Serratia marcecens Córnea Humana 

45 Escherichia coli Ambiente Hospital Veterinário 
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46 Escherichia coli Ambiente Hospital Veterinário 

47 Enterobacter aerogenes Ambiente Hospital Veterinário 

48 Enterobacter aerogenes Ambiente Hospital Veterinário 

49 Enterobacter aerogenes Ambiente Hospital Veterinário 

50 Enterobacter aerogenes Ambiente Hospital Veterinário 

51 Salmonella typhi Ambiente Hospital Veterinário 

52 Enterobacter agglomerans Ambiente Hospital Veterinário 

53 Hafnia alvei Ambiente Hospital Veterinário 

54 Serratia marcecens Córnea Humana 

55 Salmonella typhi Ambiente Hospital Veterinário 

56 Klebsiella spp. Bexiga animal 

57 Klebsiella spp. Bexiga animal 

58 Klebsiella spp. Bexiga animal 

59 Klebsiella spp. Bexiga animal 

60 Escherichia coli Útero animal 

61 Escherichia coli Útero animal 

62 Escherichia coli Útero animal 

63 Escherichia coli Útero animal 

64 Escherichia coli Útero animal 

65 Escherichia coli Útero animal 

66 Escherichia coli Útero animal 

67 Escherichia coli Útero animal 

68 Escherichia coli Útero animal 

69 Escherichia coli Útero animal 

70 Proteus mirabilis Córnea Humana 

5.2.Ativação bacteriana 

Todas amostras bacterianas encontravam-se congeladas em caldo soja 

tripticaseína (TSB) suplementado com glicerol (10%). Para a ativação as amostras 

foram descongeladas e semeadas em em ágar MacConkey. A semeadura foi realizada 

através da técnica de esgotamento utilizando alça bacteriológica. Para a obtenção de 

colônias puras isoladas, as placas foram incubadas em estufa de 37ºC por 24 horas. 

5.3.Repiques bacterianos 

Após o crescimento no meio seletivo, verificou-se o isolamento de colônias 

puras. As amostras das quais foram obtidas colônias isoladas foram então repicadas 

em ágar nutriente para a obtenção de quantidade em massa de bactérias, oriundas de 

uma mesma unidade formadora de colônia enquanto para as que não se obteve o 
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isolamento, o processo de semeadura por esgotamento foi repetido. As placas de ágar 

nutriente foram incubadas em estufa de 37ºC por 24 horas.  

5.4.Antibiograma  

O antibiograma foi realizado segundo metodologia de Kirby e Bauer, no qual 

inicialmente as bactérias semeadas em ágar nutriente foram transferidas, 

individualmente com uso de alça bacteriológica, para solução salina 0,9 %, com 

turvação compatível com o grau 0,5 da escala Mc Farland (1x10
6
 UFC/mL).  Em 

seguida, utilizaram-se swabs embebidos na solução formada para cobrir 

completamente a superfície de placas com ágar Müller-Hinton com a amostra a ser 

testada. O swab foi passado em toda a superfície da placa em três direções (seguindo 

angulações de 60º para cada mudança de direção).  

Posteriormente foram colocados discos comerciais de antibióticos utilizando-

se pinças que foram previamente flambadas a cada troca de antibiótico. Os grupos de 

antibióticos utilizados seguiram os critérios estabelecidos pelo The Clinical e 

Laboratory Standards Institute (CLSI), de acordo com cada gênero bacteriano e estão 

determinados na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Grupos de antimicrobianos determinados para o teste de 

susceptibilidade aos antimicrobianos 

 

 

Antibióticos 

 

Concentração 

Categoria Interpretativa a intervalos do diâmetro 

de inibição 

Sensível Intermédiário Resistente 

Ampicilina 10 μg ≥ 17 14-16 ≤ 13 

Amoxilina + 

clavulanato 

20/10 μg ≥ 18 14-17 ≤ 13 

Aztreonam 30 μg ≥ 21 18-20 ≤ 17 

Cefazolina 30 μg ≥ 15 - ≤ 14 

Cefepime 30 μg ≥ 25 19-24 ≤ 18 

Cefoxitina 30 μg ≥ 18 15-17 ≤ 14 

Cefuroxime 30 μg ≥ 18 15-17 ≤ 14 

Ceftazidima 30 μg ≥ 21 18-20 ≤ 17 

Ceftriaxona 30 μg ≥ 23 20-22 ≤ 19 

Imipenem 10 μg ≥ 23 20-22 ≤ 19 
Piperaciclina + 

Tazobactam 

100/10μg ≥ 21 18-20 ≤ 17 
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Por fim as placas foram incubadas em estufa de 37ºC, por 24 horas. Após o 

tempo de incubação, foi feita a leitura das placas de antibiograma, utilizando-se 

paquímetro para medir o diâmetro dos halos de inibição do crescimento formados. A 

medida do halo de resistência foi feita em milímetros e a interpretação de resistência 

ou sensibilidade obedeceu aos critérios estabelecidos pelo CLSI (2017). 

 

5.5. Teste fenotípico para detecção de Beta-lactamases de espectro estendido 

 

O teste de para triagem de ESBLs foi realizado preparando-se inicialmente 

soluções para cada cada amostra, compatíveis com o grau 0,5 da escala de Mc 

Farland (1x10
6
 UFC/mL), transferindo-se massa bacteriana para 5mL de salina 0,9%. 

Em seguida, placas de ágar Müller-Hinton foram semeadas em toda a superfície 

utilizando-se swabs embebidos nas soluções preparadas.  Foi colocado no centro da 

placa um disco de amoxicilina com ácido clavulânico (10 μg) e distante 30 mm(de 

centro a centro) dos outros discos de beta-lactâmicos: ceftazidima (10 μg), 

ceftriaxona (30 μg) e aztreonam (30 μg). As placas foram incubadas em estufa 

bacteriológica à 37ºC durante 24 horas. O aumento do diâmetro do halo de inibição 

ou o aparecimento de zonas fantasma, distroção do halo ao redor do disco beta-

lactâmico  foram observadas após o tempo de incubação, pois indicam a presença de 

uma amostra produtora de ESBL. 

 

5.6.Teste fenotípico para detecção de Carbapenemases 

Um inóculo da cepa E. coli ATCC 25922 correspondente a 0,5 da escala de 

McFarland foi preparado por meio do método de crescimento ou da suspensão direta 

da colônia.  A E. coli ATCC 25922  foi semeada em toda a superfície de uma placa de 

ágar Müeller-Hinton utilizando-se swab. Em seguida, no centro da placa, foi colocado 

um disco de imipenem (10 µg). Com auxílio de uma alça, foram feitas separadamente 

estrias de 3 amostras teste do centro do disco de beta-lactâmico até a periferia da 

placa de Petri, sem encostar no disco de beta-lactâmico. Da  mesma maneira uma 

cepa de K. pneumoniae ATCC 700603 foi semeada em estria como controle negativo, 

formando ao final uma cruz de estrias.  As placas foram incubadas em estuda de 37ºC 

durante 24 horas. Após o tempo de incubação, foi observado o crescimento da E. 
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coli ATCC 25922 no halo de inibição do imipenem (distorção do halo de inibição). A 

amostra de E. coli ATCC 25922 é sensível ao imipenem e este crescimento só é 

possível quando a amostra teste produz uma enzima que foi capaz de inativar o 

imipenem.  

 

5.7.Teste fenotípico para detecção de Ampicilinases  

 

As amostras para o teste de triagem para metalo-beta-lactamases foram 

preparadas conforme descritas no item 3.5. No centro de cada placa um disco de 

cefoxitina (30 μg) foi colocado. Em seguida um disco de ceftriaxona (30 μg) foi colocado 

a 2 cm de distância (centro a centro) do disco de cefoxitina e um disco de ceftazidima (30 

μg) também foi colocado a 2 cm do disco de cefoxitina. A amostra quando induzida por 

algum antibiótico beta-lactâmico normalmente produz quantidades elevadas de AmpC. É 

considerada produtora de AmpC, quando há formação de um achatamento do halo da 

ceftriaxona ou ceftazidima ou de ambos, pois a enzima produzida irá inibir estes 

antibióticos, permitindo a ampliação do crescimento bacteriano. 

 

5.8.Teste fenotípico para detecção de Metalo-beta-lactamases 

 

As amostras para o teste de triagem para metalo-beta-lactamases foram 

preparadas conforme descritas no item 3.5. No centro de cada placa um disco de papel 

impregnado com 3 µl de uma solução de 2-ácido mercaptopropiônico (2-MPA) foi 

colocado. O 2-MPA é um agente quelante. Em seguida um disco de imipenem (10 μg) foi 

colocado a 2 cm de distância (centro a centro) do disco de 2-MPA e um disco de 

ceftazidima (30 μg) também foi colocado a 2 cm do disco de MPA. Em amostras 

produtoras de metalo-beta-lactamases, observa-se uma distorção do halo de inibição, com 

a ampliação da zona de inibição de crescimento da amostra bacteriana.  
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5.9.Levantamento bibliográfico de resistências bacterianas aos antimicrobianos 

beta-lactâmicos  

Foi realizado um levantamento bibliográfico de dados referentes aos genes 

codificantes de beta-lactamases empregados no estudo, bem como sua relação com os 

antimicrobianos beta-lactâmicos e as espécies bacterianas mais frequentemente relatadas 

que apresentaram resistências relacionadas aos genes do estudo. Foram considerados 

como critérios de inclusão ao levantamento bibliográfico: trabalhos publicados nos 

últimos 10 anos em revistas científicas com Estratos Qualis acima de B5, disponíveis nas 

plataformas de pesquisa CAPES e Pubmed, com conteúdo pertinente ao estudo.  

Tal conteúdo incluiu pesquisas realizadas em bactérias Gram-negativas, 

portadoras de pelo menos um dos genes estudados, cujos estudos foram feitos em clínica 

humana, animal ou ambiental. Foram considerados critérios de não-inclusão as pesquisas, 

ou parte das pesquisas, que utilizaram os genes deste estudo sem caracterização 

específica do estudo do gene. Foram considerados critérios de exclusão as pesquisas 

realizadas em bactérias que não são Gram-negativas.  A partir dos dados do levantamento 

bibliográfico prosseguiu-se com as investigações fenotípicas, através da metodologia de 

antibiograma para analisar as resistências fenotípicas e subsequentes análises moleculares 

via qPCR. 

 

5.10. Extração de DNA plasmidial  

 

Para cada bactéria, foi feita a extração de DNA plasmidial segundo o manual do 

kit de extração FLEXIPREP da Pharmacia®, no qual foi inoculado um clone da bactéria 

teste contendo o plasmídio de interesse em 5 mL de água peptonada e incubado à 37ºC, 

por 24 horas, sob agitação de 150 rpm. Uma alíquota de 1,5 mL foi centrifugada a 13.000 

rpm em tubos de plástico de 1,5 mL, por 30 segundos, o processo foi repetido três vezes. 

O sedimento foi ressuspenso em 200 μ  de solução I (Tris-HCl pH 7,5 100mM; 

EDTA 10mM; RNAse I 400/mL) homogenizado e adicionados 200 μ  de solução II 

(NaOH 0,2M; SDS 1%). O material foi misturado por inversão do tubo durante cinco 

minutos e adicionados 200 μ  de solução III (Acetato de sódio 3M; Ácido acético 2M), 

homogeneizado suavemente por inversão durante cinco minutos e centrifugado a 13.000 

rpm, por cinco minutos. 
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O sedimento, correspondente ao DNA cromossomal foi descartado e o 

sobrenadante contendo o DNA plasmidial foi transferido para outro tubo. O DNA foi 

precipitado pela adição de 420 μ  de isopropanol, posteriormente, foi homogeneizado em 

vórtex e colocado em repouso por 10 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, foi 

centrifugado por 10 minutos a 13.000 rpm, sendo o sobrenadante desprezado e o 

precipitado deixado secar à temperatura ambiente.  

O precipitado foi ressuspenso em 50 μ  de água destilada estéril, visualizado em 

gel de agarose 1% (p/v) corado com brometo de etídio e analisado por eletroforese. 

 

5.11. Quantificação de DNA  

Após execução do protocolo de extração de DNA plasmidial, as amostras foram 

mantidas congeladas para quantificação do material genético e demais análises. A etapa 

de quantificação foi realizada através do aparelho Nanodrop com software compatível. A 

quantificação foi realizada individualmente e utilizou água miliQ estéril como blank 

(branco) para uma adequada calibração entre a quantificação de cada amostra. As 

amostras cujas quantidades de material genético foram consideradas insuficientes tiveram 

sua extração repetida e requantificada pela mesma metodologia.  
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5.12. Reação em cadeia da Polimerase (PCR convencional) 

Foi realizada PCR convencional, para a padronização dos oligonucleotídeos e 

reagentes. As condições da reação para cada amostra, considerando um volume final de 

50 mL, serão: 0,5 μ  de Taq DNA polimerase (2,5 unidades); 5 μ  de tampão de PCR 

10X (MgCl
2
) (1,5 mM); 2 μ  (2,5 mM) de dNTP (desoxirribonucleotídeo 5’-trifosfatado 

– dATP, dCTP, d TP e dTTP); 1μ  de cada par de oligonucleotídeo (10 pmol cada); 

33,5 μ  de água ultrapura mili-Q e 0,5μ  do DNA genômico (50 ng). 

As condições de amplificação foram: Desnaturação inicial à 94ºC por cinco 

minutos, seguida de 40 ciclos de desnaturação à 94ºC por um minuto, anelamento a 45 ºC 

por um minuto e extensão à 72ºC por um minuto, seguidos de extensão final à 72ºC por 

sete minutos. As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose por 60 

minutos, posteriormente foram coradas com intercalante de DNA (brometo de etídeo) e 

visualizadas através de transiluminador com luz ultra-violeta. Os oligonucleotídeos que 

foram utilizados para amplificação dos genes de resistência, rastreados pelo antibiograma 

estão descritos na tabela 4.  
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Tabela 4. Oligonucleotídeos utilizados para amplificação dos genes de resistência à β-lactâmicos deste estudo 
Identificação do 

gene 

Sequência gênica do 5’ para o 3’ Temperatura 

de 

anelamento 

Quantidade de 

bases 

Acesso no 

GenBank 

Tamanho do fragmento 

amplificado 

blaOXA Sense: GGCAGCGGGTTCCCTTGTC 49,7 19 FN396876.1 171pb 
Reverso: CGATAATGGGCTGCAGCGG 

 

49,7 19 

blaIMP Sense: CCAGCGTACGGCCCACAGA 49,6 19 NG035455.1 138pb 

Reverso: GGTGATGGCTGTTGCGGCA 

 

50,3 19 

blaNDM Sense: CGGCCGCGTGCTGGTG 49,8 16 JN711113.1 182pb 
Reverso: GGCATAAGTCGCAATCCCCG 

 

50,2 20 

blaSME Sense: GGCGGCTGCTGTTTTAGAGAGG 50,9 25 KJ188748.1 184pb 
Reverso: TGCAGCAGAAGCCATATCACCTAAT 

 

50,3 22 

blaDHA Sense: GCGGGCGAATTGCTGCAT 49,8 18 NG041043.1 183pb 
Reverso: TGGGTGCCGGGGTAGCG 

 

50,1 17 

blaCMY Sense: GGATTAGGCTGGGAGATGCTGAA 50,1 23 NG041279.1 158pb 
Reverso: CCAGTGGAGCCCGTTTTATGC 

 

49,6 21 

blaTEM Sense: TCCGTGTCGCCCTTATTCCC 49,6 20 KJ923009 165pb 
Reverso: CCTTGAGAGTTTTCGCCCCG 

 

49,6 20 

blaSHV Sense: GGCAGCGGGTTCCCTTGTC 49,7 19 FN396876.1 171pb 
 Reverso: CGATAATGGGCTGCAGCGG 

 

49,7 19 

blaVIM Sense: GTTATGCCGCACCCACCCC 50,3 19 NG036099.1 194 pb 
 Reverso: ACCAAACACCATCGGCAATCTG 

 

49,7 22 

blaSPM 
 

Sense: CGAAAATGCTTGATGGGACCG 50,3 21 DQ145284.1 147pb 

Reverso: CACCCGTGCCGTCCAAATG 

 

49,7 19 

blaCTX 

 

Sense: CTGAGCTTAGCGCGGCCG 50,1 18 FJ815279.1 

 

189pb 

Reverso: AATGGCGGTGTTTAACGTCGG 

 

50,0 21 

blaGIM 
 

Sense: CGGTGGTAACGGCGCAGTG 50,2 19 JX566711.1 149pb 
Reverso: TGCCCTGCTGCGTAACATCG 

 

50,2 20 

blaKPC Sense: GGCGGCTCCATCGGTGTG 49,5 18 AF297554.1 155pb 
Reverso: GTGTCCAGCAAGCCGGCCT 

 

50,4 19 

blaSIM Sense: GCACCACCGGCAAGCGC 50,8 17 EF125010.1 156pb 
Reverso: TGTCCTGGCTGGCGAACGA 50,0 19 
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5.13. PCR em Tempo Real (qPCR) 

Para o protocolo de PCR em Tempo Real desenvolvido neste trabalho, foram 

utilizados iniciadores específicos construídos com base nas sequências depositadas no 

GenBank (tabela 4, página 58), posteriormente, foi aplicada a tecnologia de PCR em 

Tempo Real na plataforma BioRad IQ5. As reações foram preparadas utilizando 

metodologia do kit para PCR em Tempo Real do tipo Syber Green da LGC 

Biotecnologia, adicionando os iniciadores específicos para amplificação de cada gene. 

Para o controle endógeno da reação foi amplificado o gene da RNaseP. As condições de 

ciclagem da técnica de PCR em Tempo Real foram padronizadas considerando a 

temperatura dos oligonucleotídeos e o tamanho dos fragmentos a serem amplificados. A 

ciclagem utilizadada foi: 

 Ciclo 1 (1X): 

Passo 1: 95 °C por 02:00 

 

 Ciclo 2 (40X): 

Passo 1: 95 °C por 00:15 

Passo 2: 60 ºC por 01:00 

Passo 3: 72 °C por 03:00  

 

 Ciclo 3 (61X): 

Passo1: 65 °C - 95°C por 00:30 

Aumento da temperatura do ponto de ajuste após o ciclo 2 em 0,5 °C 

 

 

5.13.1. Controle negativo e controle interno 

 

 Foi utilizado como controle negativo, a adição de água no lugar do DNA e como 

controle interno da reação o gene da enzima RNAse P humana. As condições da reação 

de termociclagem foram as mesmas previamente descritas para as amostras (item 4.13). 
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5.14. Análises bioestatísticas 

 

5.14.1. Correlação linear de Pearson 

 

Foi realizado o cálculo de correlação linear de Pearson segundo orientações de 

Callegari-Jacques (2005) entre as taxas de detecção fenotípica e molecular, através do 

Excel - editor de planilhas da Microsoft, para comparar a eficiência entre as 

metodologias. 

 

5.14.2. Regressão linear  

 

Foi realizado o teste estatístico de regressão linear segundo orientações de 

Callegari-Jacques (2005), através do Excel - editor de planilhas da Microsoft, para 

comparar os resultados obtidos no formato monoplex.  
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6. RESULTADOS 

 

As enterobactérias deste estudo foram isoladas de amostras coletadas em quatro 

tipos de origem diferentes.  Entre o total de isolados bacterianos, 40 % são de clínica 

humana, 20% de clínica animal, 10% de ambiente de hospital humano e 30% de 

ambiente de hospital veterinário. Fenotipicamente, através do método de antibiograma, 

quatro bactérias exibiram o maior índice de resistência (90,9%), sendo apenas uma de 

origem clínica humana e três de ambiente de hospital veterinário. Outros dados 

bioestatísticos e os perfis de resistência fenotípicos e moleculares frent aos 

antimicrobianos, entre as bactérias aqui pesquisadas, estão determinados a seguir.   

 

6.1. Resistência fenotípica – Antibiograma  

 

Após a interpretação dos resultados do antibiograma, utilizando os critérios do 

CLSI (2017), foi construída uma tabela (tabela 5) que descreve os dados de resistências 

fenotípicas encontradas.  

Tabela 5: Perfil de resistência fenotípica de enterobactérias frente aos 

antimicrobianos classificados como β-lactâmicos 

 

Numeração Identificação Resistência antimicrobiana fenotípica 

1 Serratia marcecens CAZ, CRO, IMP, CPM, PPT 

2 Serratia marcecens CAZ, CRO, IMP, CPM, PPT 

3 Serratia marcecens CAZ, CRO, IMP, CPM, PPT 

4 Serratia marcecens CAZ, CRO, IMP, CPM, PPT 

5 Proteus mirabilis AMP, CAZ, CFO, CRO, IMP, CPM, 

PPT 

6 Proteus mirabilis AMP, CAZ, CFO, CRO, IMP, CPM, 

PPT 

7 Proteus mirabilis AMP, CAZ, CRO, CFO, IMP, CPM, 

PPT 

8 Klebsiella spp.  AMP 

9 Citrobacter freundii AMP 

10 Raoultella terrigena AMP 

11 Providencia spp. CRX, CFZ, CIP,  CFO,  AMP 

12 Enterobacter aerogenes CRX, CAZ, CRO, CFZ, CFO, ATM, 

AMC, CPM, AMP 

13 Enterobacter aglomerans - 

14 Morganella morganii CRX, CFZ, IMP, CPM 

15 Enterobacter aerogenes AMC 

16 Enterobacter aerogenes CFZ, AMP 

17 Enterobacter aerogenes AMP 

18 Enterobacter aerogenes CFZ, IMP 
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19 Citrobacter freundii CFZ, CFO, AMC 

20 Morganella morganii CRX, CFZ, AMC, AMP 

21 Enterobacter agglomerans CAZ, CFZ, CFO, ATM 

22 Enterobacter agglomerans  - 

23 Enterobacter agglomerans AMP 

24 Hafnia alvei CRX, CAZ, PPT, CFZ, IMP, CFO, 

ATM, AMC, AMP 

25 Salmonella spp. CRX, CAZ, CRO, PPT, CFZ, ATM, 

AMC, CPM, AMP 

26 Klebsiella spp. AMP 

27 Yersinia spp. CFZ 

28 Enterobacter agglomerans CFZ 

29 Hafnia alvei IMP, CFZ 

30 Klebsiella spp. CFZ 

31 Enterobacter aerogenes AMP, CFO, CFZ 

32 Escherichia blattae ATM, CAZ, CFO, CPM 

33 Edwardsiella ictaluri CFO, CPM, ATM, CAZ, AMC, CFZ, 

AMP 

34 Cedecea neteri CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CFZ, CRO, , IMP,  

35 Erwinia persicina CFO, CPM, ATM, CAZ, AMC, CFZ, 

AMP 

36 Providencia rustigiani CFZ, AMP, CPM, ATM, CAZ, AMC, 

CRO 

37 Cedecea neteri CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CFZ, AMP 

38 Salmonella paratyphia CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CFZ, AMP 

39 Yersinia ruckeri CFO, AMC, CFZ, AMP, CPM, CRO 

40 Salmonella spp. CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, CFZ, 

CRO, AMP 

41 Citrobacter freundii CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CFZ, CRO, AMP, IMP 

42 Enterobacter aerogenes CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CRO, AMP 

43 Enterobacter aerogenes CFO, AMC, CRO, AMP 

44 Serratia marcecens CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CRO, IPM, AMP 

45 Escherichia coli CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, CRO, 

IMP, AMP 

46 Escherichia coli CPM, ATM, CAZ, PPT, CFZ, CRO, 

AMP  

47 Enterobacter aerogenes CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CFZ, CRO, AMP 

48 Enterobacter aerogenes CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CFZ, CRO, AMP 

49 Enterobacter aerogenes CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CFZ, CRO, IPM, AMP 

50 Enterobacter aerogenes CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CFZ, CRO, AMP 
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51 Salmonella typhi CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, CFZ, 

CRO, IPM, AMP 

52 Enterobacter agglomerans CFO, CPM, ATM, CAZ, PPT, AMC, 

CFZ, CRO, IMP, AMP 

53 Hafnia alvei CFO, ATM, AMC, CFZ, CRO, AMP, 

CPM, CAZ, PPT 

54 Serratia marcecens CFO, CPM, AMC, CFZ, CRO, IMP, 

AMP 

55 Salmonella typhi CFO, CPM, AMC, CFZ, CRO, IMP, 

AMP 

56 Klebsiella spp. AMC, AMP, CFZ, CAZ, IMP, PPT  

57 Klebsiella spp. AMC, AMP, CFZ, CAZ, IMP, PPT 

58 Klebsiella spp. AMC, AMP, CFZ, CAZ, IMP, PPT 

59 Klebsiella spp. AMC, AMP, CFZ, CAZ, IMP, PPT 

60 Escherichia coli AMC, AMP 

61 Escherichia coli AMC, AMP 

62 Escherichia coli AMC, AMP 

63 Escherichia coli AMC, AMP 

64 Escherichia coli AMC, AMP 

65 Escherichia coli AMC, AMP 

66 Escherichia coli AMC, AMP 

67 Escherichia coli AMC, AMP 

68 Escherichia coli AMC, AMP 

69 Escherichia coli AMC, AMP 

70 Proteus mirabilis IMP, CAZ, CRO, CPM, CFO 

Legenda: AMP – Ampicilina; ATM – Aztreonam; AMC – Amoxicilina + Clavalunato; 

CAZ – Ceftazidima; CFO – Cefoxitina; CFZ – Cefazolina; CPM – Cefepime; CRX – 

Ceftriaxona; CRO – Cefuroxima; IMP – Imipenem; PPT – Piperacilina + Tazobactam. 

 

Entre todas as resistências fenotípicas encontradas, os gêneros E. aerogenes, E. 

agglomerans, C. freundii e C. neteri, se destacam exibindo a maior taxa de resistência, 

sendo resistentes para 10 dos 11 antibióticos testados (90,9%). Porém duas amostras do 

gênero E. agglomerans foram sensíveis a todos os antibióticos testados.    

 

 

6.2.Testes de resistência fenotípica complementares para detecção do mecanismo de 

resistência das beta-lactamases 

 

Após a realização de todos os quatro testes fenotípicos complementares (AmpC, 

Carbapenemase ESBL e MBL),  para detecção do mecanismo de resistência das beta-

lactamases, a interpretação dos dados foi realizada pelos critérios estabelecidos pelo 

BrCAST (2015) e os resultados estão determinados por gênero bacteriano na tabela 6 e 

figuras ilustrativas representativas dos testes, estão nos anexos (Figura 16).  
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Tabela 6: Dados absolutos dos testes fenotípicos complementares (AmpC, 

Carbapenemase ESBL e MBL) por gênero bacteriano, para detecção dos 

mecanismos de resistências da Enterobactérias testadas neste estudo  

  

Gênero bacteriano AmpC Carbapenemase ESBL MBL 

Enterobacter aglomerans 0 0 1 0 

Salmonella paratyphia 0 0 1 0 

Escherichia coli 0 0 1 0 

Enterobacter aerogenes 0 0 1 0 

Yersinia ruckeri 1 0 1 1 

Providencia rustigiani 0 0 1 0 

Escherichia blattae 0 0 0 0 

Salmonella typhi 0 0 1 0 

Hafnia alvei 0 0 0 0 

Klebsiella spp. 1 0 0 0 

Cedecea neteri 0 0 1 0 

Raoultella terrigena 0 0 0 0 

Citrobacter freundii 0 0 0 0 

Proteus mirabilis 0 0 0 0 

Morganella morganii 1 0 1 0 

Edwardsiella ictaluri 0 0 1 0 

Serratia marcecens 0 0 1 0 

Erwinia persicina 0 0 1 0 

 

Entre o total de amostras, o mecanismo de resistência que apresentou maior 

expressão foi o ESBL (17,14%), enquanto os demais foram: AmpC (4,2%), MBL (1,4%) 

e Carbapenemase (0%). O gênero Y. ruckeri, foi o que apresentou maior número de 

mecanismos (ESBL, MBL e AmpC). Os gêneros que não apresentaram nenhum dos 

mecanismos foram: E. blattae, H. alvei, R. terrigena e C. freundii. 
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6.3.Levantamento bibliográfico 

Foi realizado um levantamento bibliográfico para determinar quais as resistências 

fenotípicas encontradas neste estudo, que possuem genes descritos na literatura, 

codificantes da enzima betalactamase. A partir da compilação dos dados do levantamento 

bibliográfico realizado, obedecendo aos critérios de inclusão, não-inclusão e exclusão 

que foram  pré-determinados, foi gerada uma tabela (tabela 7), que relaciona os 14 genes 

estudados neste trabalho e os 11 antibióticos determinados pelo CLSI (2017), com a 

finalidade de investigar por métodos moleculares a resistência antimicrobiana em 

enterobactérias. 
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Tabela 7: Levantamento bibliográfico referente às resistências fenotípicas das betalactamases frente aos genes de resistência 

correspondente. 

 

Legenda: O sinal (+) indica correlação na literatura do gene codificante da beta-lactamase correspondente da coluna, com o antibiótico 

correspondente na linha horizontal. Enquanto o sinal (-) indica ausência de correlação na literatura de gene e antibiótico.   

 

 

 

 

Antimicrobianos  

Beta-lactâmicos 

 

 

Genes codificantes de enzimas beta-lactamases 

blaOXA blaIMP blaNDM blaSME blaDHA blaCMY blaTEM blaKPC blaSPM blaCTX-M blaVIM blaSIM  blaGIM blaSHV 

Ampicilina - - - + - + - + + - - + - - 

Aztreonam + - + - - - + + + + + + - + 

Amoxicilina + 

Clavanulato 

- - + - - + + - - + - - - + 

Ceftazidima + + + - - - + + + + + + - + 

Cefoxitina - - + - - + + - + + - - - - 

Cefazolina - - - - - - - + - - - - - - 

Cefepime + + - - - - + + + + + + - - 

Ceftriaxona - - - - - + + + - + - - - + 

Cefuroxima - - - - - - - + - + + - - + 

Imipenem + + - + - - - + + - + + + - 

Piperaciclina + 

Tazobactam 

- - - - - + + + + + + + - + 
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6.4. Extração de DNA plasmidial 

 Foram realizadas extrações dos DNAs plasmidiais das bactérias deste estudo 

conforme orientações do manual do kit de extração Flexiprep da PHARMACIA®, em 

seguida foram realizadas eletroforeses em gel de agarose para verificação do tamanho 

dos plasmídeos encontrados. Os dados obtidos encontram-se na tabela 8: 

Tabela 8: Tamanho dos fragmentos de DNA obtidos após a Extração de DNA 

plasmidial 

Espécie bacteriana Tamanho do fragmento 

 de DNA extraído (kb) 

Enterobacter agglomerans ≥ 10.0 kb 

Salmonella paratyphia ≥ 10.0 kb 

Escherichia coli ≥ 10.0 kb 

Enterobacter aerogenes ≥ 10.0 kb 

Yersinia ruckeri ≥ 10.0 kb 

Providencia rustigiani ≥ 10.0 kb 

Escherichia blattae ≥ 10.0 kb 

Salmonella typhi ≥ 10.0 kb 

Hafnia alvei ≥ 10.0 kb 

Klebsiella spp. ≥ 10.0 kb 

Cedecea neteri ≥ 10.0 kb 

Raoultella terrigena ≥ 10.0 kb 

Citrobacter freundii ≥ 10.0 kb 

Proteus mirabilis ≥ 10.0 kb 

Morganella morganii ≥ 10.0 kb 

Edwardsiella ictaluri ≥ 10.0 kb 

Serratia marcecens ≥ 10.0 kb / 1.0 kb / 0.9 kb 

Erwinia persicina ≥ 10.0 kb 

  

A espécie S. marcecens apresentou 3 bandas na eletroforese, o que pode 

caracterizar a presença de mais de um plasmídio nesse representante. As demais bactérias 

exibiram apenas 1 plasmídio de 10 kb.   
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6.5.Genes detectados pela qPCR  

 

A partir dos resultados obtidos nos testes clássicos de fenotipagem, foram 

realizados experimentos de qPCR, utilizando a variante Sybr Green, para amplificação de 

genes plasmidiais, que codificam resistência aos antimicrobianos da classe dos β-

lactâmicos. Uma tabela (tabela 9) com a detecção dos 14 genes codificantes de beta-

lactamases foi gerada relacionando os genes e os gêneros bacterianos deste estudo.  
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Tabela 9: Identificação de genes codificantes para a enzima beta-lactamase, encontrados em Enterobacteriaceas deste estudo 

 

 

 

 

Gênero bacteriano blaCMY blaSHV blaCTX-M blaDHA blaNDM blaOXA blaIMP blaTEM blaGIM blaSIM blaSPM blaSME blaVIM blaKPC 

Raoultella terrigena - - - + + + - + + + - + - + 

Morganella morganii - + + + - + + + - + + - + - 

Escherichia blattae + + + + + - - - + - + - - - 

Edwarsiella ictaluri + - + + + - + + + + - - - + 

Cedecea neteri + + - + + + + + - + + + - + 

Erwinia persicina + + - - - + - - + + - - + - 

Providencia rustigiani + - + - - - - - - - - - + - 

Salmonella paratyphia - + - - - + + + + + + - - + 

Yersinia ruckeri + - + - + - - + + + - + - + 

Citrobacter freundii - + + + + + + + + + - + - - 

Escherichia coli - - + - - + + + + - + + - - 

Enterobacter aerogenes + + + + + + + + + + + + - + 

Enterobacter aglomerans - - + + + - + - + - - - - - 

Hafnia alvei - - - + - - - - + - - - - - 

Serratia marcecens - - - - - + - - - + - - - - 

Salmonella typhi + - - + + - - - - - - - - - 

Klebsiella spp. + - - - - - - - - + + - - - 

Proteus mirabilis - - - - - - - + - - - - - - 
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Entre os genes codificantes de beta-lactamases estudados neste trabalho, os que 

foram detectados em um maior número de espécies bacterianas foram o blaGIM e o 

blaSIM, estes dois foram ampificados no DNA plasmidial de 12 espécies bacterianas 

(66,66%). Em contrapartida, o gene que foi amplificado em um menor número de 

espécies bacterianas foi o blaVIM, que esteve presente em três espécies bacterianas aqui 

estudadas (16,66%).  

O gene blaTEM foi encontrado em 11 espécies bacterianas; blaCMY, blaCTX-M, 

blaNDM e blaOXA foram encontrados em 10 espécies bacterianas (55,55%); blaIMP em 

9 espécies bacterianas (50%), blaSHV e blaSPM em 8 espécies bacterianas (44,44%), 

blaKPC em 7 espécies bacterianas (38,88%), blaSME em 6 espécies bacterianas 

(33,33%) dentre as enterobactérias estudadas.  

 

6.6.  Determinação do Potencial de resistência através da metodologia molecular 

 

A partir da identificação dos genes codificantes de beta-lactamases entre os 

gêneros de enterobatérias deste estudo, e a associação desses dados com a tabela gerada 

pelo levantamento bibliográfico, foi possível determinar o potencial de resistência através 

da metodologia molecular das bactérias, conforme exemplificado:  

 

 O gênero S. marcecens, apresentou em seu genótipo, a presença dos genes 

blaOXA e blaSIM (conforme observado na tabela 10);   

 

 De acordo com a tabela 9, o gene blaOXA apresenta correlação com os 

antibióticos aztreonam, ceftazidima, cefepime e imipenem e o gene blaSIMm 

apresenta correlação com os antibióticos ampicilina, aztreonam, ceftazidima, 

cefepime, imipenem e piperaciclina + tazobactam; 

 

 

Desta forma, a partir dessas duas informações, sugere-se que o gênero 

exemplificado, S. marcecens, apresenta potencial para ser resistente aos antimicrobianos, 

ampicilina, aztreonam, ceftazidima, cefepime imipenem e piperaciclina + tazobactam.  
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A Partir dos resultados de amplificação dos genes de resistência, uma tabela 

(tabela 10) foi gerada, correlacionando os resultados da fenotipagem com os obtidos na 

amplificação dos genes de resistência, abrangendo todos os gêneros bacterianos aqui 

estudados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

Tabela 10: Perfil genotípico de resistência antimicrobiana encontrado em enterobactérias deste estudo  

Gênero bacteriano Genes Antibióticos 

Raoultella terrigena blaDHA,blaNDM,  

blaOXA, blaTEM,   

blaGIM, blaSIM   

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefazolina, Cefepime Cefoxitina, 

Cefuroxime Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 

Morganella morganii blaSPM, blaSIM,  

blaVIM,  blaSHV,  

blaCTX-M, blaOXA,  

blaIMP, blaDHA,   

blaTEM 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefazolina, Cefepime Cefoxitina, 

Cefuroxime Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 

Escherichia blattae blaSPM, blaSHV,  

blaCTX-M,blaGIM,  

blaNDM, blaDHA,  

blaCMY, blaTEM 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefepime Cefoxitina, Cefuroxime 

Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 

Edwarsiella ictaluri  blaSIM,blaKPC,  

blaCTX-M, blaGIM,  

blaIMP, blaNDM,  

blaDHA, blaCMY,  

blaTEM 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefazolina, Cefepime Cefoxitina, 

Cefuroxime Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem,  Piperacilina + Tazobactam 

Cedecea neteri blaSPM, blaSIM,  

blaKPC, blaSHV,  

blaOXA, blaIMP,  

blaNDM, blaSME  

blaDHA, blaCMY,  

blaTEM 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefazolina, Cefepime Cefoxitina, 

Cefuroxime Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 
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Erwinia persicina blaSIM, blaVIM,  

blaSHV, blaGIM,  

blaOXA,  blaCMY 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefepime Cefoxitina, Cefuroxime 

Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 

Providencia rustigiani blaVIM,blaCTX-M,  

blaCMY 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefepime Cefoxitina, Cefuroxime 

Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 

Salmonella paratyphia blaSPM, blaSIM,  

blaKPC, blaSHV,  

blaGIM, blaOXA,  

blaIMP, blaTEM 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefazolina, Cefepime Cefoxitina, 

Cefuroxime Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 

Yersinia ruckeri blaSIM, blaKPC,  

blaCTX-M, blaGIM, 

 blaNDM, blaSME   

blaCMY, blaTEM 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefazolina, Cefepime Cefoxitina, 

Cefuroxime Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 

Citrobacter freundii blaSIM, blaSHV,  

blaCTX-M, blaGIM,  

blaOXA, blaIMP,  

blaNDM, blaSME  

blaDHA,  blaTEM 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefepime Cefoxitina, Cefuroxime 

Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem,  Piperacilina + Tazobactam 

Escherichia coli blaSPM,blaCTX-M, 

blaGIM, blaOXA,  

blaIMP, blaSME,  

blaTEM 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefepime Cefoxitina, Cefuroxime 

Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 

Enterobacter aerogenes blaSPM, blaSIM,  

blaKPC, blaSHV,  

blaCTX-M, blaGIM,  

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefazolina, Cefepime Cefoxitina, 

Cefuroxime Ceftazidima, Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 
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blaOXA, blaIMP,  

blaNDM, blaSME  

blaDHA, blaCMY,  

blaTEM 

 

Enterobacter agglomerans blaCTX-M, blaGIM,  

blaIMP, blaNDM,   

blaDHA  

 

Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefepime Cefoxitina, Cefuroxime Ceftazidima, 

Ceftriaxona, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 

Hafnia alvei  blaGIM, blaDHA 

 

Cefoxitina, Imipenem  

Serratia marcecens 

 

 blaSIM, blaOXA Ampicilina, Aztreonam, Cefepime,  Ceftazidima,  Imipenem e Piperacilina + Tazobactam 

Salmonella typhi blaNDM,  blaDHA,  

blaCMY 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefoxitina, Cefuroxime Ceftazidima,  

Piperacilina + Tazobactam 

Klebsiella spp. blaSPM, blaSIM,  

blaCMY 

 

Ampicilina, Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefepime Cefoxitina, Cefuroxime 

Ceftazidima, Imipenem, Piperacilina + Tazobactam 

Proteus mirabilis blaTEM Amoxilina + Clavanulato, Aztreonam, Cefepime Cefoxitina, Cefuroxime Ceftazidima, 

Piperacilina + Tazobactam 
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6.7.Comparação entre as metodologias para perfis MDR, XDR e PDR  

Ao analisar os Perfis de detecção antimicrobiana pelos métodos fenotípicos e 

moleculares nos gêneros bacteriano deste estudo, foi gerada uma tabela (tabela 11) 

comparando os perfis fenotípicos MDR, XDR e PDR obtidos e os que os dados 

moleculares sugerem como potencial resistência apresentada pelos isolados.  

 

Tabela 11: Perfis de resistência em enterobactérias  

 

Numeração Identificação Resistência 

antimicrobiana 

fenotípica 

 

Perfil 

Fenotípico 

Perfil Molecular 

1 Serratia 

marcecens 

CAZ, CRO, IMP, 

CPM, PPT 

 

XDR XDR 

2 Serratia 

marcecens 

CAZ, CRO, IMP, 

CPM, PPT 

 

XDR XDR 

3 Serratia 

marcecens 

CAZ, CRO, IMP, 

CPM, PPT 

 

XDR XDR 

4 Serratia 

marcecens 

CAZ, CRO, IMP, 

CPM, PPT 

 

XDR XDR 

5 Proteus mirabilis AMP, CAZ, 

CFO, CRO, IMP, 

CPM, PPT 

 

XDR XDR 

6 Proteus mirabilis AMP, CAZ, 

CFO, CRO, IMP, 

CPM, PPT 

 

XDR XDR 

7 Proteus mirabilis AMP, CAZ, 

CRO, CFO, IMP, 

CPM, PPT 

 

XDR XDR 

8 Klebsiella spp.  AMP 

 

MDR XDR 

9 Citrobacter 

freundii 

AMP 

 

 

MDR XDR 

10 Raoultella 

terrigena 

 

AMP MDR PDR 

11 Providencia spp. 

 

CRX, CFZ, CFO, 

AMC, AMP 

 

XDR XDR 
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12 Enterobacter 

aerogenes 

CRX, CAZ, 

CRO, CFZ, CFO, 

ATM, AMC, 

CPM, AMP 

 

XDR PDR 

13 Enterobacter 

agglomerans 

- 

 

 

S XDR 

14 Morganella 

morganii 

CRX, CFZ, IMP, 

CPM 

 

XDR PDR 

15 Enterobacter 

aerogenes 

AMC 

 

 

MDR PDR 

16 Enterobacter 

aerogenes 

 

CFZ, AMP XDR PDR 

17 Enterobacter 

aerogenes 

 

AMP MDR PDR 

18 Enterobacter 

aerogenes 

 

CFZ, IMP XDR PDR 

19 Citrobacter 

freundii 

 

CFZ, CFO, AMC XDR XDR 

20 Morganella 

morganii 

 

CRX, CFZ, 

AMC, AMP 

XDR PDR 

21 Enterobacter 

agglomerans 

 

CAZ, CFZ, CFO, 

ATM 

XDR XDR 

22 Enterobacter 

agglomerans 

 

- S XDR 

23 Enterobacter 

agglomerans 

 

AMP MDR XDR 

24 Hafnia alvei CRX, CAZ, PPT, 

CFZ, IMP, CFO, 

ATM, AMC, 

AMP 

 

XDR XDR 

25 Salmonella spp. CRX, CAZ, 

CRO, PPT, CFZ, 

ATM, AMC, 

CPM, AMP 

 

XDR PDR 

26 Klebsiella spp. 

 

AMP MDR XDR 
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27 Yersinia spp. 

 

CFZ MDR PDR 

28 Enterobacter 

agglomerans 

 

CFZ MDR XDR 

29 Hafinia alvei 

 

IMP, CFZ XDR XDR 

30 Klebsiella spp. 

 

CFZ MDR XDR 

31 Enterobacter 

aerogenes 

 

AMP, CFO, CFZ XDR PDR 

32 Escherichia 

blattae 

 

ATM, CAZ, 

CFO, CPM 

XDR XDR 

33 Edwardsiella 

ictaluri 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

AMC, CFZ, 

AMP 

 

XDR PDR 

34 Cedecea neteri CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, CFZ, 

CRO, IMP 

XDR PDR 

35 Erwinia 

persicina 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

AMC, CFZ, 

AMP 

 

XDR XDR 

36 Providencia 

rustigiani 

CFZ, AMP, 

CPM, ATM, 

CAZ, AMC, 

CRO 

 

XDR XDR 

37 Cedecea neteri CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, CFZ, 

AMP 

 

XDR PDR 

38 Salmonella 

paratyphia 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, CFZ, 

AMP 

 

XDR PDR 

39 Yersinia ruckeri CFO, AMC, 

CFZ, AMP, 

CPM, CRO 

XDR PDR 
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40 Salmonella spp. CPM, ATM, 

CAZ, PPT, 

AMC, CFZ, 

CRO, AMP 

 

XDR PDR 

41 Citrobacter 

freundii 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, CFZ, 

CRO, AMP, IMP 

XDR XDR 

42 Enterobacter 

aerogenes 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, 

CRO, AMP 

 

XDR PDR 

43 Enterobacter 

aerogenes 

CFO, AMC, 

CRO, AMP 

 

XDR PDR 

44 Serratia 

marcecens 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, 

CRO, IPM, AMP 

 

XDR XDR 

45 Escherichia coli CPM, ATM, 

CAZ, PPT, 

AMC, CRO, 

IMP, AMP 

 

XDR XDR 

46 Escherichia coli CPM, ATM, 

CAZ, PPT, CFZ, 

CRO, AMP 

 

XDR XDR 

47 Enterobacter 

aerogenes 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, CFZ, 

CRO, AMP 

 

XDR PDR 

48 Enterobacter 

aerogenes 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, CFZ, 

CRO, AMP 

 

XDR PDR 

49 Enterobacter 

aerogenes 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, CFZ, 

CRO, IPM, AMP 

XDR PDR 
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50 Enterobacter 

aerogenes 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, CFZ, 

CRO, AMP 

 

XDR PDR 

51 Salmonella typhi CPM, ATM, 

CAZ, PPT, 

AMC, CFZ, 

CRO, IPM, AMP 

 

XDR XDR 

52 Enterobacter 

agglomerans 

CFO, CPM, 

ATM, CAZ, 

PPT, AMC, CFZ, 

CRO, IMP, AMP 

 

XDR XDR 

53 Hafnia alvei CFO, ATM, 

AMC, CFZ, 

CRO, AMP, 

CPM, CAZ, PPT 

 

XDR XDR 

54 Serratia 

marcecens 

CFO, CPM, 

AMC, CFZ, 

CRO, IMP, AMP 

 

 

XDR XDR 

55 Salmonella typhi CFO, CPM, 

AMC, CFZ, 

CRO, IMP, AMP 

 

XDR XDR 

56 Klebsiella spp. AMC, AMP, 

CFZ, CAZ, IMP, 

PPT 

 

XDR XDR 

57 Klebsiella spp. AMC, AMP, 

CFZ, CAZ, IMP, 

PPT 

 

XDR XDR 

58 Klebsiella spp. AMC, AMP, 

CFZ, CAZ, IMP, 

PPT 

 

XDR XDR 

59 Klebsiella spp. AMC, AMP, 

CFZ, CAZ, IMP, 

PPT 

 

XDR XDR 

60 Escherichia coli AMC, AMP 

 

MDR XDR 

61 Escherichia coli AMC, AMP 

 

MDR XDR 

62 Escherichia coli AMC, AMP MDR XDR 
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63 Escherichia coli AMC, AMP 

 

MDR XDR 

64 Escherichia coli AMC, AMP 

 

MDR XDR 

65 Escherichia coli AMC, AMP 

 

MDR XDR 

66 Escherichia coli AMC, AMP 

 

MDR XDR 

67 Escherichia coli AMC, AMP 

 

MDR XDR 

68 Escherichia coli AMC, AMP 

 

MDR XDR 

69 Escherichia coli AMC, AMP 

 

MDR XDR 

70 Proteus mirabilis IMP, CAZ, CRO, 

CPM, CFO 

XDR XDR 

Legenda: MDR: não suceptibilidade a ≥ 1 agente em ≥ 3 categorias antimicrobianas; 

XDR: não suceptibilidade a ≥ 1 agente em todas as categorias antimicrobianas, exceto ≤ 

2 categorias; PDR: não suceptibilidade a nenhum agente antimicrobiano; R: Resistente; 

S: Sensível. 

Entre os dados demonstrados nas tabelas (11-28) observa-se que 74,28% dos 

perfis fenotípicos são diferentes dos perfis sugeridos pela metodologia molecular e 

25,71% são iguais. Considerando-se apenas os perfis fenotípicos, obtidos via 

antibiograma, tem-se que 20 (28,57%) são MDR, 48 (68,57%) são XDR, 2 foram 

sensíveis a todos os antibióticos. Não houve nenhum perfil PDR nas análises fenotípicas. 

Entre o os perfis potenciais sugeridos pela metodologia molecular observa-se que 11,11% 

são potenciais MDR, 50% são potenciais XDR e 38,88% são potenciais PDR. A presença 

de perfis PDR nas análises moleculares e a ausência deste perfil nas análises moleculares 

evidencia a maior sensibilidade da metodologia molecular.   

 

 

6.8.Bioestatística  

 

Foi realizado o teste estatístico de regressão linear, para possibilitar uma 

comparação dos resultados de resistência fenotípica e genotípica das enterobactérias 

deste trabalho. Para a realização do teste de regressão linear, primeiramente foram 

calculadas as taxas de detecção de resistência antimicrobiana pelos métodos fenotípicos e 

moleculares. Essas taxas estão representadas na tabela 12: 
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Tabela 12: Taxas de detecção de resistência antimicrobiana fenotípica e molecular 

Antibióticos Taxa de detecção Molecular 

(%) 

Taxa de detecção Fenotípica 

(%) 

 

Ampicilina 83,33 74,28 

Aztreonam 94,44 34,28 

Amoxicilina + 

Clavalunato 

88,88 62,85 

Ceftazidima 94,44 51,42 

Cefoxitina 94,44 41,42 

Cefazolina 38,88 54,28 

Cefepime 88,88 44,28 

Ceftriaxona 88,88 41,42 

Cefuroxima 72,22 8,57 

Imipenem 88,88 35,71 

Piperacilina + 

Tazobactam 

94,44 41,42 

 

 

Entre as taxas de detecção de resistência antimicrobiana por metodologias 

fenotípicas, observou-se que o maior percentual de detecção foi para o antibiótico 

ampicilina (74,28%) e o menor porcentual foi para a cefuroxima (8,57%). Enquanto que 

nas taxas de detecção de resistência antimicrobiana por metodologia molecular, o maior 

porcentual de resistência encontrado foi para os antibióticos aztreonam, ceftazidima, 

cefoxitina e piperacilina associada ao tazobactam (todos com 94,44%); já o menor 

porcentual foi para cefazolina (38,88%).  

A partir da obtenção dos porcentuais de resistência, encontrados nos testes 

fenotípicos e moleculares, os dados foram analisados e testes bioestatísticos de regressão 

linear e correlação linear de Pearson foram feitos para obtenção de coeficiente de 

correlação linear e gráfico de dispersão linear, que definem a existência, ou não, de 

relações entre variáveis de um processo e sua intensidade . Os resultados encontrados 

estão na Figura 15. 
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Figura 15: Dados de dispersão linear, equação e coeficiente de correlação das taxas 

de detecção das resistências encontrada nos testes fenotípicos e moleculares 

 
 

 

As grandezas relacionadas no gráfico de figura 15 foram as taxas de detecção de 

resistência antimicrobiana por metodologias fenotípicas e moleculares, e a distribuição de 

pontos azuis caracteriza a dispersão linear obtida a partir de cálculos realizados no 

software Excel. A partir dos dados obtidos, e juntamente com a dispersão, o softaware 

fornece a equação da reta gerada: 

 

y = -0,039x + 47,854. 

 

Esta reta apresentou inclinação decrescente, pois seu o coeficiente angular teve 

valor negativo (a= - 0,039). Matematicamente isso sugere que as grandezas relacionadas 

são inversamente proporcionais.   

O coeficiente de Pearson foi calculado para analisar entre as variáveis “taxa de 

detecção de resistência antimicrobiana por metodologia fenotípica” e “taxa de detecção 

de resistência antimicrobiana por metodologia molecular” o grau de correlação linear 

entre essas grandezas. O valor desse coeficiente pode variar de 0 a 1. Quando o valor do 

coeficiente (R) está próximo a 1, isto indica que as variáveis possuem forte correlação 

linear. Quando o valor se aproxima de zero, isto indica que a correlação entre as 

grandezas é baixa, podendo inclusive ser considerado, em determinadas situações, que 

não exista correlação alguma entre as variáveis. No presente estudo obteve-se coeficiente 

y = -0,0393x + 47,854 
R² = 0,0015 
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de Pearson cujo valor foi R
2 

= 0,0015 (R = 0,0038), valor próximo à zero, indicando 

baixa correlação linear entre as variáveis estudadas, com consequente indicação de que 

existe baixa relação entre as duas metodologias para detecção de resistência 

antimicrobiana aqui estudadas.  
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7. DISCUSSÃO 

 

Analisando isoladamente as taxas de detecção de resistências antimicrobiana por 

metodologia fenotípica, observou-se que as espécies bacterianas que apresentaram 

resistência para um maior número de antibióticos foram : E. aerogenes, E. agglomerans, 

C. freundii e C. neteri, exibindo resistência para 10 dos 11 antibióticos testados (90,9%). 

Seguidos das espécies Salmonella spp., S. marcecens e H. Alvei, que exibiram resistência 

para 9 dos 11 antibióticos testados (81,81%).  

Com excessãode C. neteri, que é uma cepa de origem animal, essas espécies 

bacterianas estão em conformidade com os dados epidemiólogicos indicados pela 

ANVISA (2017), pois segundo a mesma, as espécies de enterobactérias mais prevalentes 

em infecções primárias da corrente sanguínea associadas ao uso de cateteres foram K. 

pneumoniae, E. coli,  Enterobacter spp., Citrobacter spp., M. morganii  e Serratia spp. 

em pacientes hospitalizados em UTI’s adulto, pediátrica e neonatal no Brasil. 

Deve-se ressaltar que não foi determinado especificamente os métodos de 

diagnóstico utilizados por todas as UTI’s analisadas pela ANVISA.  

Dantas (2015) informa que recentemente, os perfis MDR, XDR e PDR tiveram 

suas definições atualizadas pelo CDC (Center Disease and Control) e ECDC (European 

Center for Diasease Control and Prevention) promovidas com o objetivo de 

padronização internacional destas terminologias, conforme foi publicado po Magiorakus 

et al., (2012), no qual, MDR foi definido como a resitência a pelo menos um agente em 

três ou mais categorias de antimicrbianos, XDR é a resistência a pelo menos um agente, 

incluindo todas as categorias, e PDR é a resistência a todos os agentes em todas as 

categorias de antimicrobianos.  

Os perfis MDR, XDR e PDR, encontrados fenotipicamente neste trabalho, 

determinaram que entre as enterobactérias aqui pesquisadas houve predominância de 

68,57% de perfis XDR, no qual houve sensibilidade a pelo menos dois grupos entre os 

quatro que formam a classe dos β-lactâmicos. Enterobactérias resistentes a 

carbapenêmicos apresentam tipicamente fenótipos XDR e infecções por elas estão 

associadas a altas taxas de mortalidade (até 70%), tornando-os particularmente 

desafiadores do ponto de vista clínico (Rossoline 2014). Neste trabalho, 88,88% das 

amostras foram resistentes aos carbapenêmicos pela metodologia molecular. Isso 

clinicamente pode ser considerado preocupante, pois entre os dados obtidos nesta 

pesquisa, 50% dos tipos de drogas β-lactâmicas já não possuem efeito frente a essas 
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bactérias. Pulia (2007) considera que o uso excessivo e o uso indevido de 

antimicrobianos têm acelerado este processo natural, resultando em organismos 

multirresistentes ou "super bugs", bem como uma tendência geral para a resistência 

antimicrobiana, ultrapassando a capacidade da humanidade em desenvolver novos e 

eficazes antimicrobianos. 

Felizmente, nenhum perfil PDR foi encontrado, pois nenhuma bactéria foi 

resistente a todos os antibióticos, mas como a aquisição de resistência antimicrobiana é 

um fenômeno natural e que pode ainda ser acentuado por outros fatores, não se deve 

descartar que elas futuramente possam apresentar novos perfis de resistência, incluindo o 

perfil PDR.  

Ainda sobre os perfis fenotípicos, observou-se que 28,57% foram MDR e que o 

grupo das penicilinas foi o antibiótico para o qual houve a maior taxa de resistência. 

Houve resistência a pelo menos uma das penicilinas aqui estudas em aproximadamente 

85,71% das bactérias. Para as cefalosporinas, houve resistência a pela menos uma das 

que foram aqui testadas em 77,14% das bactérias, um número relativamente alto que 

demonstra que tais drogas, de primeira a quarta gerações, também já estão perdendo 

efeito frente as enterobactérias .  

No trabalho de Pastore (2014) que foi realizado com 178 isolados de E. coli de 

origem humana e animal, onde foram selecionados 157 isolados de E. coli 

multirresistentes a antimicrobianos, obteve-se 96% de resistência á ampicilina. Em 

estudo realizado por Lopes et al., (2018),  que analisaram a epidemiologia das IPCSL e o 

perfil de sensibilidade dos microrganismos do estado de Goiás em 2016, as porcentagens 

sobre resistência foram: 75% de Enterobacter spp. resistente às cefalosporinas de 4ª 

geração, 50% de E. coli resistente aos carbapenêmicos e às cefalosporinas de 3ª e 4ª 

geração; 28,6% de K. pneumoniae resistente aos carbapenêmicos e às cefalosporinas de 

3ª e 4ª geração e 42,9% resistente somente às  cefalosporinas de 3ª e 4ª geração, além de 

50% de Serratia spp. serem resistente às cefalosporinas de 3ª e 4ª geração; apresentando 

diferença em relação aos resultados nacionais.  

Em relação aos β-lactâmicos utilizados como droga de último recurso - os 

carbapenêmicos – nesta pesquisa houve resistência fenotípica ao imipenem em 35,71% 

das bactérias isoladas. As enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos emergiram 

como causa importante de infecções nosocomiais em todo o mundo e são caracterizadas 

por disseminação rápida e progressiva (Lavagnolli et al. 2017). O antibiótico que 
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apresentou menor percentual de resistência foi o monobactâmico aztreonam com uma 

taxa de resistência de 34,28%, valor esse que é corresponde a uma taxa próxima a dos 

carbapenêmicos, mostrando que esses antibióticos foram os mais eficazes contra a 

maioria das amostras bacterianas estudadas.   

No trabalho de Junior (2014), as cepas de enterobactérias resistentes a 

carbapenêmicos (ERC) apresentaram alta frequência de resistência a 15 tipos de β-

lactâmicos testados. A frequência de resistência foi superior a 90% diante de todas as 

penicilinas; monobactâmicos e cefalosporinas de 1ª, 2ª e 3ª gerações, com exceção da 

ceftazidima para a qual 75% das cepas de ERC testadas apresentaram resistência. Com 

relação aos 53 carbapenens testados, a frequência de resistência a imipenem foi a menor, 

sendo detectada em 87% das cepas de ERC. 

O gênero E. agglomerans mostrou dados de resistência fenotípica, conforme 

Tabela 11,  com perfis variando de completamente sensíveis à XDR Isso mostra que 

dentro de um mesmo gênero bacteriano as possibilidades de resistência são muito 

variáveis.     

  Analisando isoladamente a taxa de amplificação dos genes que conferem 

resistência aos β-lactâmicos e fazendo uma associação da mesma com o levantamento 

bibliográfico, realizado neste estudo, observou-se que os gêneros que apresentaram 

potencial para resistência de um maior número de antibióticos foram:  E. aerogenes, R. 

terrigena, M. morganii. E. ictaluri, C. neteri, S. paratyphi e Y. ruckeri., exibindo  

potencial de resistência para todos os antibióticos (100%) testados. Foram seguidos dos 

gêneros C. freundii, Klebsiella spp., E. coli, E blattae, P. rustigiani e E. Persicina 

apresentando potencial de resistência para 10 dos 11 antibióticos (90,9%) testados.  

As informações de resistência obtidas neste estudo demonstram que 72,22% dos 

gêneros analisados apresentam elevado potencial para resistência a vários beta-

lactâmicos. Entre os potenciais perfis sugeridos pelas análises de qPCR, os dados de 

MDR, XDR foram, respectivamente, 11,11% e 50% entre os gêneros estudados. Ambas 

as taxas são menores que aquelas encontradas no perfil fenotípico, contudo deve-se levar 

em consideração que a análise moecular foi realizada em apenas 18 representantes dos 

gêneros estudados, apresentando-se assim uma amostragem menor que as dos testes 

fenotípicos. Esse fato explica o motivo dos dados provenientes das análises moleculares 

serem denominados apenas como potenciais e também, devido ao fato da presença de 

genes no genoma não implicar necessariamente em expressão fenotípica dos mesmos 

conforme sugere Kralik (2017).  
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Nas análises moleculares, deve-se considerar que foram obtidos perfis PDR.  A 

taxa encontrada para estes perfis foi de 38,88% e que, apesar de não ser muito alta, ela 

possui relevância devido ao alto grau para a problemática clínica que pode representar 

para a população. Mesmo que esses genes não sejam expressos nas bactérias hospedeiras, 

o simples fato de estarem presentes em cepas circulantes já demonstra risco elevado, 

pois, Stefaniak et al. (2005) informa que o  aparecimento   e   a   disseminação   de   

micro-organismos   com   múltipla resistência às drogas representa  o  resultado  da  

interação  de  vários  fatores como a troca  de  informações  genéticas  entre  micro-

organismos,  com  transferência  de  genes  para  novos  hospedeiros. 

A presença de perfis PDR nas análises moleculares e a ausência deste perfil nas 

análises fenotípicas evidencia a maior sensibilidade da metodologia molecular. A 

principal vantagem da qPCR é que ela fornece uma alta e rápida taxa de transferência de 

detecção e quantificação das sequências de DNA alvo em diferentes matrizes. O baixo 

tempo de amplificação é facilitado pela simultânea amplificação e visualização dos novos 

amplicons formados. Entretanto, a simples presença de genes responsáveis por 

componentes de resistência antimicrobiana ou produção de toxinas não significam 

automaticamente sua expressão ou produção (Kralik 2017). Desta forma, embora as 

técnicas moleculares sejam muito úteis, particularmente para obter resultados rápidos, 

elas devem ser confirmadas com testes de sensibilidade fenotípica padrão (Álvarez et al. 

2017). 

Foram feitas três observações sobre o gênero Y. ruckeri: 1- foi o único que 

apresentou três mecanismos de resistência das beta-lactamases (ESBL, MBL e AmpC); 

2- esse gênero bacteriano também apresentou em seu genoma oito genes codificantes de 

beta-lactamases (blaCMY, blaCTX-M, blaNDM, blaTEM, blaGIM, blaSIM, blaSME e 

blaKPC) pela qPCR e 3- o perfil de potencial de resistência antimicrobiana aos associar 

tais genes com o levantamento bibliográfico foi 100% (todos os 11 antibióticos); não está 

claro o motivo dessa e outras amostras bacterianas do estudo envolvidas num cenário 

semelhante, não expressarem enzimas carbapenemases, pois molecularmente elas 

apresentam o gene blaKPC que é descrito como carbapenemase classe A (GenBank 

2018), porém segundo Kralik (2007), a presença de genes no genoma bacteriano não 

implica, necessariamente, que os mesmos serão expressos, o que abre viés para a 

realização de novas pesquisas que avaliem o motivo disto estar acontecendo e suas 

implicações clínicas e epidemiológicas.  



 

88 

 

 Ao avaliar o valor do coeficiente de Pearson, primariamente esperava-se que 

existisse média ou alta correlação linear entre as variáveis, pois pelo dogma central da 

biologia molecular, trata-se de variáveis dependentes, no qual a metodologia fenotípica 

depende da molecular para confirmação dos resultados. Entretanto, a baixa correlação 

linear deste estudo (r
2
= 0,0015 ou r=0,038), deve ser entendida como uma análise 

comparativa da eficiência das duas metodologias para a detecção de resistência 

antimicrobiana, sendo a metodologia molecular, PCR, apreciada devido a sua alta 

capacidade de sensibilidade e especificidade (Rodrigues et al. 2016). 

A baixa correlação linear encontrada com o coeficiente de Pearson neste estudo 

evidencia limitações da metodologia fenotípica e mostra maior sensibilidade da 

metodologia molecular para a detecção de resistência antimicrobiana. Segundo os 

princípios e aplicações de bioestatística de Callegari-Jacques (2005), a correlação linear 

entre duas variáveis é alta quando o valor do coeficiente de correlação de Pearson está 

próximo a 1 e baixa, quando próximo a 0.   

Outra observação que corroborou com a maior eficiência da metodologia 

molecular está no valor negativo do coeficiente angular da reta gerada pela análise de 

regressão linear, reta esta que conforme o gráfico (figura 15), apresentou uma curva 

decrescente. A regressão linear é uma tentativa de modelar uma equação matemática 

linear que descreva o relacionamento entre duas variáveis. Ainda como aplicação da 

regressão pode-se estar interessado em predizer valores futuros de uma variável 

(Rodrigues et al. 2013).  

Desta forma esse valor negativo mostra que existiu relação inversamente 

proporcional entre as variáveis analisadas. Ao observar a equação da reta da figura 16, 

nota-se que se for utilizada para predizer valores futuros nessas mesmas condições, 

quanto maior for a taxa de detecção de resistência por metodologia molecular, menor será 

a taxa de detecção de resistência por metodologia fenotípica. Mas em sistemas 

biológicos, fatores condicionais embientais influenciam suas reações (Rodrigues et al. 

2013). Como beta-lactamases são enzimas, há de que se considerar que os testes possam 

apresentar resultados diferentes dos matemáticos. Deve-se ainda considerar que os testes 

fenotípicos são testes in vitro, que simulam condições que propiciam o crescimento 

microbiano. Mas o ambiente in vitro, nem sempre pode simular 100% do ambiente in 

vivo, o que também pode influenciar os resultados.  
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De acordo com os resultados aqui obtidos, pode-se determinar que frente a 

necessidade de diagnósticos mais rápidos em situações emergenciais ou não, o método 

molecular por ser mais sensível, mais rápido e menos laborioso, pode ser considerado 

superior em relação ao método fenotípico que apresenta algumas limitações como: 

dependência da reprodução de condições específicas para o crescimento ideal das 

bactérias, detecção apenas de organismos cultiváveis, preparo prévio de material, maior 

manipulação e risco de contaminação,  maior tempo para o diagnóstico final. 

Entretanto, em termos de viabilidade o método molecular é mais dispendioso 

financeiramente, pois requer aparelhos específicos, como cabines de preparo das reações 

e termocicladores, além dos kits comerciais de reagentes necessários para as extrações de 

material genético e amplificação. Na qPCR não é necessária a manipulação do produto 

pós-PCR, sendo dispensada a visualização destes em gel de agarose, a visualização e 

identificação do produto amplificado é possível pela análise das curva na Temperatura de 

Fusão (TM), evitando contaminações (Rodrigues et al. 2016).  

Outro ponto a ser considerado é que os métodos fenotípicos, apesar de possuírem 

limitações, como um maior tempo e manipulação até a liberação final do diagnóstico, 

também são utilizados nas pesquisas dos mecanismos de resistência das beta-lactamases. 

Embora novos métodos fenotípicos e moleculares, para detecção de carbapenemases em 

agentes patogênicos Gram-negativos, terem sido introduzidos, ainda são necessários 

testes simples e confiáveis.  

Os métodos de disco difusão e microdiluição em caldo são considerados os mais 

confiáveis para a detecção de todos os tipos de resistência mediadas por carbapenemases 

(Bialvaei et. al. 2016). A partir dos dados deste estudo, podem-se realizar outras 

pesquisas para analisar o motivo de algumas bactérias serem sensíveis aos beta-

lactâmicos, apesar de possuírem os genes codificantes de beta-lactamases. 

Pode-se investigar o motivo pelo qual genes não são expressos ou se há alguma 

inativação enzimática acontecendo. Também, podem-se questionar interferências que 

ocorrem in vitro, que não ocorrem in vivo e o motivo para isso ocorrer já que os dados 

epidemiológicos da ANVISA (2017) demonstram que há alta prevalência de resistência 

antimicrobiana para beta-lactâmicos entre as enterobactérias, o que está em conformidade 

com a presença de genes codificantes de beta-lactamases em seus genomas, conforme foi 

demonstrado neste trabalho.  
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8. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo de resistência antimicrobiana em enterobactérias caracterizou 

um perfil fenotípico de resistência aos antibióticos beta-lactâmicos, no qual dentre as 70 

amostras bacterianas estudadas, 52 (74,28%) foram resistentes a ampicilina, 24 (34,28%) 

foram resistentes a aztreonam, 44 (62,85%) foram resistentes a amoxicilina associado ao 

inibidor de beta-lactamase clavalunato, 36 (51,42%) foram resistentes a ceftazidima, 29 

(41,42%) foram resistentes cefoxitina, 38 (54,28%) foram resistentes a cefazolina, 31 

(44,28%) foram resistentes a cefepime 29 (41,42%) foram rsistentes a ceftriaxona, 6 

(8,57%) foram resistentes a cefuroxima, 25 (35,71%) foram resistentes a imipenem e 29 

(41,42%) foram resistentes a piperacilina associada ao inibidor de beta-lactamase 

tazobactam.   

Dentre as 70 enterobactérias estudadas nesta pesquisa e que apresentaram 

mecanismo de resistência das beta-lactamases como Carbapenemase MBL, AmpC e 

ESBL,  os percentuais bacterianos foram respectivamente 0%, 1,4%, 4,2% e 17,14%.  

Os percentuais de amplificação dos genes codificantes de beta-lactamases, 

encontrados entre as enterobactérias foram: 55,55% para o gene blaCMY, 44,44% para o 

gene blaSHV, 55,55% para o gene blaCTX-M, 61,11% para o gene blaDHA, 55,55% 

para o gene blaNDM, 55,55% para o gene blaOXA, 50% para o gne blaIMP, 61,11% 

para o gene blaTEM, 66,66% para o gene blaGIM, 66,66% para o gene blaSIM, 44,44% 

para o gene blaSPM, 33,33% para o gene blaSME 16,66% para o gene blaVIM e 38,88% 

para o gene blaKPC.  

O perfil molecular de resistência aos antimicrobianos beta-lactâmicos foi 

determinado em 18 gêneros bacterianos entre as enterobactérias,  83,33% apresentam 

potencial para resistência a ampicilina, 94,44% apresentam potencial para resistência a 

aztreonam, 88,88% apresentam potencial para resistência a amoxicilina associada ao 

inibidor de beta-lactamase clavalunato, 94,44% apresentam potencial para resistência a 

ceftazidima, 94,44% apresentam potencial para resistência a cefoxitina, 38,88% aprsenta, 

potencial para resistência a cefazolina, 88,88% apresentam potencial para resistência a 

cefepime 88,88% aprsentam potencial para resistência a ceftriaxona, 72,22% apresentam 

potencial para resistência a cefuroxima, 88,88% apresentam potencial para resistência a 

imipenem, 94,44% apresentam potencial para resistência a piperacilina associada ao 

inibidor de beta-lactamase tazobactam. 
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Ao realizar a comparação entre as taxas de detecção de resistência fenotípicas e 

moleculares observou-se que a detecção molecular foi superior a detecção fenotípica em 

10 entre os 11 antibióticos analisados. Somente para o antimicrobiano cefazolina é que 

houve taxa de detecção fenotípica superior a molecular, este fato associado aos dados 

estatísticos, sugere que a detecção de resistência antimicrobiana em enterobactérias 

através de uma metodologia molecular é mais recomendada para diagnósticos mais 

rápidos e específicos, porém, neste formato, o mesmo depende de uma associação ao 

levantamento bibliográfico. E para fins de diagnóstico este levantamento bibliográfico 

deverá ser constantemente atualizado.  
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10. ANEXOS 

Figura 16: Testes para detecção de mecanismos de resistência das beta-lactamases  

 

Legenda: Em a (ESBL), b (AmpC), c–inferior (MBL)  e em d (Carbapenemase). Nesta 

figura, com exceção do teste de carbapenemase todos os testes foram testes positivos. 
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Figura 17: Distribuição dos microrganismos notificados como agentes etiológicos de 

IPCSL associada a CVC em pacientes hospitalizados em UTI pediátrica. Brasil, 

2016 
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Figura 18: Distribuição dps principais microrganismos notificados como agentes 

etiológicos de IPCSL associada a CVC em pacientes hospitalizados em UTI 

pediátrica, por região geográfica (n: 2075). Brasil, 2016 
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Figura 19: Porcentagens dos fenótipos de resistência entre os bacilos Gram-

negativos mais frequentemente notificados como agentes etiológicos de IPCSL 

associada a CVC em pacientes hospitalizados em UTI pediátrica. Brasil, 2016 
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Figura 20: Comparação das porcentagens de resistência entre os bacilos Gram-

negativos mais frequentemente notificados como agentes etiológicos de IPCSL 

associada a CVC em pacientes hospitalizados em UTI pediátrica. Brasil, 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

Figura 21: Distribuição dos microrganismos notificados como agentes etiológicos de 

IPCSL associada a CVC em pacientes hospitalizados em UTI neonatal. Brasil, 2016 
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Figura 22: Distribuição dps principais microrganismos notificados como agentes 

etiológicos de IPCSL associada a CVC em pacientes hospitalizados em UTI 

neonatal, por região geográfica (n: 6456). Brasil, 2016 
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Figura 23: Porcentagens dos fenótipos de resistência entre os bacilos Gram-

negativos mais frequentemente notificados como agentes etiológicos de IPCSL 

associada a CVC em pacientes hospitalizados em UTI neonatal. Brasil, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

Figura 24: Comparação das porcentagens de resistência entre os bacilos Gram-

negativos mais frequentemente notificados como agentes etiológicos de IPCSL 

associada a CVC em pacientes hospitalizados em UTI neonatal. Brasil, 2012-2016 
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