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Resumo 

Existem diversos parâmetros químicos, físicos e microbiológicos que 

caracterizam a qualidade da água. No entanto, estes não refletem o atual panorama 

de rigor que uma água com qualidade deve de ter e, existem outros problemas que 

actualmente não estão a ser cobertos pela legislação, nomeadamente a resistência a 

antibióticos em águas. 

Estudou-se a disseminação de resistência a antibióticos em enterococos, 

especificamente para as espécies Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis, 

utilizando a técnica de PCR por serem os patogénicos nosocomiais mais comuns. 

Este estudo foi restringido a amostras de água provenientes de Portugal, Alemanha, 

Dinamarca, Finlândia e Espanha, e de diferentes origens como efluentes hospitalares, 

águas residuais humanas e de indústria agropecuária. 

Realizaram-se antibiogramas para os 117 isolados identificados, recorrendo à 

técnica de discos por difusão. Entre os antibióticos mais relevantes para o tratamento 

de infeções por enterococos e os escolhidos para o presente estudo destacam-se 

inibidores de síntese proteica (gentamicina, linezolide, cloranfenicol, tigeciclina, 

tetraciclina), inibidores de DNA (ciprofloxacina) e inibidores de síntese de parede 

celular (ampicilina, vancomicina).  

Obtiveram-se perfis de resistência a antibióticos onde as maiores percentagens 

foram para a tetraciclina (44%), a ciprofloxacina (18%) e a gentamicina (12%). 

Concluiu-se que as bactérias em estudo estão amplamente disseminadas pelos 

ambientes aquáticos. Apenas 3% dos isolados em estudo são multirresistentes, no 

entanto é importante controlar estas bactérias uma vez que a sua contínua 

persistência e evolução podem originar resultados problemáticos para a humanidade.  

 

 

 

Palavras-Chave: enterococos, resistência, antibióticos, PCR, antibiogramas, água. 
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Abstract 

There are several chemical, physical and microbiological parameters that 

characterize water in its quality. However, these do not mirror nowadays strict 

requirements of a good quality water and, there are other problems which are not being 

covered by legislation, as an example, antibiotics resistance in water. 

Antibiotics resistance dissemination in enterococci was researched, focusing in 

Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis, using PCR as they are the most 

common nosocomial pathogens. This study used water samples from Portugal, 

Germany, Denmark, Finland and Spain, with different sources as hospitals, human and 

agricultural industry wastewaters. 

Antibiotic susceptibility tests were made for all of the 117 identified isolates, using 

disk diffusion method. Amongst the most relevant antibiotics for Enterococci infection 

treatment, those which were selected to be presented in this study are protein 

synthesis inhibitors (gentamicin, linezolid, chloramphenicol, tigecycline, tetracycline), 

DNA inhibitors (ciprofloxacin) and cell wall inhibitors (ampicillin, vancomycin). 

Antibiotics resistance profiles were obtained, where the highest percentages 

were for tetracycline (44%), for ciprofloxacin (18%) and for gentamicin (12%). This 

study concluded that the referred bacteria are broadly disseminated by the aquatic 

environments. Only 3% of the analyzed isolates are multiresistant, nevertheless it is 

important to control these bacteria, since that their persistance and evolution may 

cause serious problems to human health. 

 

 

 

Keywords: enterococci, antibiotic resistance, PCR, antibiotic susceptibility testing, 

water. 
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Enquadramento, Motivação e Objectivos 

Com este capítulo pretende-se dar uma visão geral dos temas abordados por 

esta dissertação, assim como falar de como surgiu o interesse neste tema. 

1.1 Motivação 

A água é um elemento essencial à vida. É indispensável para a humanidade 

como também para outros organismos, e para a manutenção das funções e da 

integridade dos ecossistemas. Assim sendo, a preservação da sua qualidade é 

indispensável.  

Com o aumento da actividade humana existem muitas fontes de poluição. Os 

poluentes podem ser inorgânicos, organismos e biológicos, incluindo-se os 

microrganismos neste último grupo. Os perigos mais significativos da poluição 

biológica por parte dos microrganismos devem-se à contaminação das águas por 

resíduos fecais e/ou urinários, provenientes do metabolismo dos animais 

homeotérmicos. A ingestão de organismos patogénicos, devido à contaminação 

hídrica, representa um risco para a saúde de homens e animais. 

Actualmente, a qualidade das águas, a nível microbiológico, é analisada apenas 

para os parâmetros microbiológicos indicadores. Utiliza-se usualmente bactérias 

indicadoras de contaminação fecal, onde entre outras bactérias, encontra-se o género 

Enterococcus spp.. No entanto, a existência destes microrganismos indicadores em 

água indica apenas a possibilidade de uma contaminação, não dando qualquer 

informação sobre a origem da mesma. O conhecimento da origem da contaminação 

detectada em água é de extrema relevância pois, permite a implementação de 

medidas de remediação e controlo, com o propósito único de melhorar a qualidade 

das águas.  

Existem diversos parâmetros químicos, físicos e microbiológicos que 

caracterizam a qualidade da água, no entanto, estes não refletem o atual panorama 

de rigor que uma água com qualidade deve de ter e, existem outros problemas que 
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não estão a ser cobertos pela legislação, nomeadamente a resistência a antibióticos 

em águas. 

Os enterococos fazem parte da flora intestinal humana e não são problemáticos 

para pessoas saudáveis no entanto, em pessoas imunosuprimidas, estes são 

problemáticos, pois são patogénios oportunistas. A maioria das infecções causadas 

por enterococos em hospitais são causadas por Enterococcus faecalis, e as infecções 

mais graves são causadas por Enterococcus faecium, ambos devido à sua elevada 

resistência aos antibióticos. 

A resistência a antibióticos é considerado um dos problemas de saúde pública e 

económicos mais relevantes da actualidade. Só na União Europeia registam-se cerca 

de 25 mil mortes por ano devido à falta de antibióticos eficazes a bactérias 

multiresistentes. Foram já adoptadas medidas políticas, fornecidas informações, e 

realizadas intervenções focadas na limitação do uso de antibióticos, em diferentes 

regiões de forma a controlar este problema, mas ainda sem o sucesso esperado.(1)  

1.2 Objectivos 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Análises do Instituto Superior 

Técnico (LAIST), inserido no grupo de Microbiologia e Novas Tecnologias. O 

laboratório tem uma forte componente de técnicas de vanguarda para diversos 

microrganismos desde protozoários a vírus, com o intuito de análisar águas, bem 

como outras matrizes como matrizes sólidas (por exemplo, resíduos, sedimentos), 

alimentos (moluscos, frutas, águas engarrafadas, alimentos embalados, etc.), 

detergentes e gasóleo, entre outras, como águas de diálise do interesse da saúde 

pública e hospitalar. 

Dado que o laboratório faz habitualmente análises e pesquisa de patogénios 

provenientes de diversas amostras de águas, e tendo em conta a disponibilidade de 

amostras de água, o objectivo da presente dissertação seria pesquisar qual a 

prevalência da resistência a antibióticos em enterococos, especificamente nas 

espécies Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis por serem os nosocomiais 

mais comuns. Este estudo foi restringido a amostras de água provenientes de 

Portugal, Alemanha, Dinamarca, Finlândia e Espanha, e de diferentes origens como 

efluentes hospitalares, efluentes de origem animal e de águas residuais humanas. 
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Este trabalho foca-se na tentativa de pesquisa de estirpes de E.faecalis e 

E.faecium resistentes aos antibióticos gentamicina, tetraciclina, linezolide, tigeciclina, 

ciprofloxacina, ampicilina, vancomicina e cloranfenicol tendo estes, mecanismos de 

acção diferentes e alvos de inibição diferentes. 

Isolaram-se 172 isolados de enterococos e identificaram-se 117 isolados, 

utilizando a técnica de PCR para identificação ao nível da espécie e pesquisa de 

genes de resistência. Para os testes de sensibilidade a antibióticos recorreu-se à 

técnica de difusão por discos. 

Com o intuito de abordar um tema actual e ao mesmo tempo alarmante do 

interesse da saúde pública, achou-se interessante verificar a verdadeira realidade do 

problema da resistência a antibióticos nas águas europeias. 

1.3 Organização da Dissertação 

O presente trabalho encontra-se organizado em 7 capítulos. Cada capítulo é 

devidamente separado por tema, sendo que cada um tem uma secção. 

 

Capítulo 1: Tem como objectivo enquadrar o leitor no tema da dissertação, 

descrevendo a motivação e definindo os objectivos pretendidos. 

 

Capítulo 2: Introduz o leitor no tema, definindo alguns conceitos e revendo alguns 

artigos publicados no mundo científico até à data. 

 

Capítulo 3: Aborda as técnicas utilizadas nesta dissertação para a pesquisa de 

perfis de antibióticos e identificação de espécie e genes de resistência. 

 

Capítulo 4: Apresentam-se os resultados obtidos nesta dissertação. São 

apresentados por etapas, de acordo com o procedimento experimental e por fim, são 

apresentados os resultados dos componentes todos juntos. Os resultados vão sendo 

discutidos à medida que são apresentados. 

 

Capítulo 5: São apresentadas as conclusões deste trabalho, revendo 

sumariamente os resultados. São sugeridas propostas para trabalho futuro, com base 

no conhecimento adquirido. 

 

Capítulo 6 e 7: O leitor pode ver as referências e os anexos utilizados.



  

Capítulo 2 Introdução  

Capítulo 2  
Introdução 
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2.1 Qualidade da Água 

A água constitui um elemento indispensável à vida, e é também essencial ao 

desenvolvimento sustentável dos países. Pelo que, a falta de água ou a falta de água 

com qualidade diminuem a qualidade de vida das populações.  

O conceito de qualidade da água é relativo, uma vez que depende da função do 

seu usuário ou do fim a que se destina. Nenhuma água é boa para os fins todos a que 

se destina. Nesta vertente, não existe nenhuma água cuja qualidade seja boa em valor 

absoluto, ou seja, uma água pode ter qualidade para determinados fins, e ser má para 

outros fins.  

Para o consumidor directo, a qualidade da água é avaliada pelas suas 

propriedades organolépticas, ou seja, pela sua cor, turbidez, cheiro e sabor. Para ser 

adequada para o consumo deverá respeitar, além destas, muitas outras exigências 

que não são passíveis de avaliação sensorial. 

Na avaliação de qualidade da água recorre-se a um grande número de técnicas 

analíticas, físicas, químicas, e microbiológicas, cujo número e complexidade têm 

aumentado ao longo das últimas décadas.  

Os riscos associados à água são devidos à sua directa ou indirecta, 

contaminação, através de fezes dos animais, incluindo as do Homem. O destino 

adequado a dar às fezes é um pré-requisito para a existência de água potável segura 

do ponto de vista da saúde pública.  

Uma das consequências da poluição hídrica na saúde pública é a transmissão 

de doenças. Estas podem ser de origem hídrica (de componentes intrínsecos 

existentes na água que estejam em concentrações inadequadas); de transmissão 

hídrica, onde a água atua como veículo de transmissão (agentes patogénios que 

causam problemas principalmente do tracto intestinal do homem); ou as doenças 

podem ser transmitidas por vetores relacionados com a água, nomeadamente por 

vectores cujo ciclo evolutivo está relacionado com a água, como é o caso da dengue 

e da malária. Assim sendo, os tratamentos das águas residuais são, sem dúvida, os 

factores fundamentais que contribuem, de maneira decisiva, para a protecção e 

salvaguarda da qualidade da água, e, logo, da saúde pública.(2) 

Os principais poluentes que interferem na qualidade da água são: 

- substâncias tóxicas (tais como o Mercúrio ou o Chumbo, cujo seu foco de 

poluição é maioritariamente através de águas industriais);  
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- substâncias químicas orgânicas persistentes (como pesticidas ou 

hidrocarbonetos); 

- nutrientes (a acumulação gradual de organismos, matéria orgânica e nutrientes 

na massa de água, causando eutrofização);  

- substâncias químicas e minerais que possam causar problemas específicos 

(como o fenol que modifica as propriedades organoléticas da água) matéria em 

suspensão (que reduz a penetração da luz interferindo com o equilíbrio ecológico, 

redução do rearejamento, carência de oxigénio);  

- substâncias radioativas (que tem como risco a acumulação nas cadeias 

alimentares, bem como o risco em rios ou outros corpos de água que alimentam 

circuitos de refrigeração de centrais nucleares); 

- calor (como exemplo, descarga de centrais termoelétricas) que reduzem a 

solubilidade do oxigénio e o aumento da taxa de mortalidade na fauna aquática, bem 

como a intensificação de odores.(3,4)  

A qualidade da água é definida por vários parâmetros como, a percentagem de 

compostos inorgânicos, orgânicos, o seu pH, a presença ou não de componentes 

radioativos, parâmetros microbiológicos, bem como outros parâmetros físicos 

adicionais, como a condutividade.(4)  

Alguns parâmetros relevantes no controlo da qualidade da água são a 

quantidade de sólidos suspensos totais (SST); a carência bioquímica de oxigénio aos 

5 dias, CBO5; carência química de oxigénio, CQO; a quantidade de azoto e de fósforo 

total, bem como a razão entre coliformes fecais/coliformes totais.(5) 
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2.2 Microrganismos como poluentes 

A água é um veículo transmissor das mais variadas doenças causadas por 

microrganismos patogénios (desde vírus, parasitas e protozoários) e a sua ingestão, 

representa um perigo para a saúde pública.(2) 

Quando existe contaminação da água por fezes, existe também a presença de 

bactérias de origem fecal, e estas são responsáveis por várias doenças que podem 

ocorrer sob a forma epidémica (doença que afecta simultaneamente muitos indivíduos 

através de contágio) ou sob a forma endémica (doença que se verifica 

permanentemente numa dada região).  

As principais doenças de origem microbiana difundidas através de água 

contaminada podem ter como principal origem de poluição, águas residuais 

(humanas, podem ser provenientes da indústria agropecuária, de efluentes 

hospitalares, entre outras origens). Assim sendo, a monitorização microbiológica das 

águas é de extrema importância.  

No entanto, dado que a procura direta de microrganismos patogénicos é 

dispendiosa e de difícil execução, rotineiramente nos laboratórios utilizam-se 

indicadores bacteriológicos, ou seja, bactérias que indicam que houve contaminação 

fecal.(6–8)  
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2.3 Microrganismos como indicadores de poluição 

São utilizados organismos indicadores de qualidade da água (indicadores 

bacteriológicos), como um índice de uma possível contaminação da água com 

organismos patogénicos humanos. 

Atualmente, os indicadores bacteriológicos estão divididos em três grupos: 

indicadores de processo; organismos modelo e indicadores fecais. Os indicadores de 

processo são um grupo de organismos que relevam a eficácia de um processo, como 

exemplo as bactérias totais heterotróficas ou análise de coliformes totais para a 

desinfeção por cloro. Os organismos modelo, podem ser um grupo ou uma espécie 

que indica a presença de um patogénio, como é o caso da E.Coli para indicar a 

presença de Salmonella ou de colifagos F-RNA para indicar a presença de enterovírus 

humanos. Os indicadores fecais, indicam a presença de contaminação fecal, como é 

o caso dos coliformes e das bactérias do género enterococos, entre outros, e apenas 

indicam a possível presença de patogénicos na água.(6) 

Não existe um organismo indicador fecal ideal. A selecção de um organismo 

como indicador da qualidade da água, ou seja, como sendo um bom indicador 

bacteriológico terá de preencher vários critérios. 

 Deve de estar presente na água sempre que existam microrganismos 

patogénicos. Não deverá crescer no meio aquático, após eventuais desinfecções e 

deve fazer parte do microbioma dos mamíferos. Não deverá ser inibido pelo 

crescimento de outros microrganismos. Um indicador bacteriológico deve de existir 

em maior quantidade e, ser tão ou mais resistente a eventuais desinfecções do que o 

microrganismos patogénicos presentes e a sua concentração em águas contaminadas 

deve ser proporcional ao nível de poluição de origem fecal. A sua pesquisa e 

identificação através de técnicas laboratoriais deverá ser de fácil execução, rápida e 

inequívoca e as técnicas laboratoriais de identificação deverão ter uma grande 

especificidade e sensibilidade e ser passíveis de detectar reduzidos níveis do 

indicador. Deve ser também apropriado para permitir a análise de todos os tipos de 

água e não deverá ser nocivo para os seres humanos.(2,7)  

Os indicadores bacteriológicos fecais que são rotineiramente utilizados para 

análises laboratoriais de águas, são os designados de indicadores clássicos. Estes 

são bactérias pertencentes ao grupos dos: i) coliformes totais ii) coliformes fecais ou 

termotolerantes, iii) enterococos intestinais, e ao iv) grupo dos clostridios anaeróbios, 
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esporulados e redutores de sulfito. Estes indicadores clássicos estão presentes na 

legislação europeia, para água destinada a consumo humano 98/83/CE.(7,9)  

Por definição, os coliformes são bactérias pertencentes à família 

Enterobacteriaceae. Alguns exemplos de espécies são a Escherichia coli, 

Enterobacter aerogenes e Klebsiella pneumoniae. 

 Estas bactérias são gram-negativas, em forma de bastonete, anaeróbias 

facultativas, oxidase-negativos, não formam esporos, e crescem em condições 

aeróbias em meio de cultura selectivo contendo sais biliares. São capazes de 

fermentar a lactose em 48 horas a 37ºC, produzindo gás e ácido (aldeído). 

Representam cerca de 10% da flora intestinal dos seres humanos.(2,9)  

A diferença entre os coliformes totais e os coliformes fecais, é apenas o facto de 

os coliformes fecais serem termotolerantes, e por isso capazes de produzir gás e ácido 

a 44ºC. 

Apesar de serem utilizados como indicadores desde 1880, estes indicadores 

apresentam algumas lacunas.(6) Os coliformes totais não são muito úteis para 

analisar águas de recreio ou de apanha de marisco, pois algumas espécies 

pertencentes a este grupo estão presentes naturalmente nos solos e por isso a sua 

presença não indica que haja necessariamente contaminação fecal. Os coliformes 

fecais nesta situação são os mais apropriados e estão aprovados como sendo 

indicadores pela U.S. Food and Drug Administration’s (FDA).(7) Após estas 

conclusões, os indicadores dependem da origem das águas das amostras recolhidas, 

sendo por isso uma desvantagem. A validade de qualquer indicador no sistema é 

afetada também pela sazonalidade.(6) Diversos estudos demonstraram já a presença 

de coliformes em sistemas de distribuição de águas para consumo associados a 

biofilmes. Caso esta situação se verifique, o uso de coliformes como indicadores 

bacteriológicos é inviabilizado.(10,11)  

A espécie Escherichia coli é o organismo mais utilizado no controlo da qualidade 

das águas (pertencente ao grupo dos coliformes) devido ao fácil cultivo e deteção, 

como também por ser a bactéria mais predominante na flora intestinal de humanos e 

por ter uma taxa de sobrevivência em ambientes aquáticos curta, evidenciando 

contaminação fecal recente. 

Uma desvantagem relativa a este organismo com indicador é a sua constante 

presença em água e solos tropicais. Estes indicadores não são patogénicos aos seres 

humanos, no entanto a espécie Escherichia coli O157:H7 causa graves patogenias.(9)  



11 

  

O grupo dos microrganismos designados por clostrídios anaeróbios, 

esporulados, redutores de sulfito, possui um organismo de grande interesse como 

indicador de poluição de origem fecal, a espécie Clostridium perfringens. É uma 

bactéria Gram-positiva, em forma de bastonete, esporulado e anaeróbio. Representa 

cerca de 95% dos organismos anaeróbios que são redutores de sulfito, e estão 

presentes nas fezes e em águas residuais (embora se encontrem em menor número 

do que os coliformes e os enterococos fecais).(2) 

2.4 Enterococos Intestinais 

Este indicador bacteriológico é muito utilizado e faz parte do trato gastrointestinal 

dos seres homeotérmicos. São usados como um parâmetro indicador de 

contaminação fecal na análise microbiológica de água e de alimentos.(12,13) 

2.4.1 Taxonomia e Perspectiva Histórica 

O grupo dos microrganismos designados por enterococos fecais ou intestinais 

pertencem ao género Enterococcus spp. pertencente à família Enterococcaceae, 

ordem Lactobacillales, classe Bacilli, filo/divisão Firmicutes e domínio/reino 

Bacteria.(14)  

A palavra “Entérocoque” surgiu no ano de 1899 quando Thiercelin descreve, pela 

primeira vez, um novo grupo de diplococos de Gram-positivo de origem intestinal, 

agrupados em pares e pequenas cadeias. Em 1906, Andrewes e Horder designaram 

estes cocos como Streptococcus faecalis, sendo posteriormente descobertas novas 

espécies tais como Streptococcus faecium, Streptococcus avium e Streptococcus 

durans que possuíam características fenotípicas e bioquímicas distintas da espécie 

Streptococcus faecalis.  

No ano de 1919, Sherman divide o género Streptococcus em quatro divisões: o 

grupo dos piogénicos, o grupo viridans, o grupo dos lácticos e o dos enterococos, 

sendo esta divisão baseada na capacidade de crescimento destes microrganismos a 

diferentes temperaturas e pH, bem como a capacidade de hidrolisar esculina.  

Só em 1984, com os estudos de Schleifer e Kilpper-Bälz e com a introdução das 

técnicas de biologia molecular, foi possível verificar que S. faecalis e S. faecium tinham 

características relativamente distintas de outros Streptococcus, justificando a criação 

de um novo género: Enterococcus spp. Esta separação é fundamentada em técnicas 
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de hibridação de DNA-DNA e DNA-rRNA, obtendo-se a confirmação das diferenças 

entre Enteroccocus, Streptoccocus, Lactococcus e outros cocos de Gram positivo, 

através da análise de sequências do gene16S rRNA.(15) 

Atualmente pertencem a este género de bactérias 54 espécies, sendo as mais 

comuns, as espécies Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium, que são 

encontrados geralmente em fezes humanas.(16)  

Diversos estudos demonstraram que a presença e a distribuição de enterococos 

em fezes é influenciada pela espécie do hospedeiro.(13) No entanto, regra geral, o 

número de E.faecalis são da ordem 105 a 107 por grama de fezes humanas, e para 

E.faecium na ordem 104 a 105 por grama (representando 1% da flora intestinal 

humana). Ambos resistem apenas alguns dias depois da sua excreção da flora 

intestinal de animais homeotérmicos, sendo portanto indicação de contaminação fecal 

recente de origem humana ou animal.(6,17,18) 

2.4.2 Características Fisiológicas 

Os enterococos fecais ou intestinais são bactérias Gram-positivas, anaeróbias 

facultativas, e podem ser cocos únicos ou podem estar agregados em pares ou em 

pequenas cadeias. Estas bactérias não têm mobilidade, não formam esporos, e são 

catalase negativas. São também resistentes à maioria dos antibióticos aos quais as 

bactérias Gram-positivas são sensíveis, sendo por isso um bom modelo de organismo 

para o estudo de resistência a antibióticos.(6,17)  

Estas bactérias têm a capacidade de sobreviver a condições adversas, estando 

espalhados pela natureza tanto em solos, como em água e alimentos. Sobrevivem a 

temperaturas entre os 5ºC e os 65ºC (temperatura óptima é de 35ºC), a gamas de pH 

entre 4.5-10. Crescem também em níveis de salinidade elevados como, 6,5% de 

cloreto de sódio. Produzem também aminopeptidases de leucina e hidrolisam esculina 

na presença de 40% de sais biliares. São capazes de crescer na presença de 

desinfectantes químicos como o cloro, o glutaraldeído e o álcool, o que é uma 

característica que faz com que sobrevivam e se disseminem em hospitais.(17,18)  

Pertencem ao grupo das bactérias Ácido Lácticas, pois produzem bacteriocinas, 

que impedem o crescimento de outros microrganismos competidores, tendo também 

um papel importante em alguns sectores da indústria alimentar, nomeadamente no 

desenvolvimento de características organoléticas de queijos artesanais.(19,20)  
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Um grande número de laboratórios, nomeadamente também o laboratório onde 

está inserido o presente trabalho, considera que os indicadores biológicos de 

contaminação fecal clássicos não preenchem todos os requisitos necessários à 

definição de organismos indicadores. Tornando-se assim, necessária a pesquisa de 

outros microrganismos designados correntemente por novos indicadores que, 

conjuntamente com os indicadores clássicos, possam fornecer indicações mais 

seguras acerca da poluição hídrica e da qualidade da água. Têm havido muitos 

estudos relativamente ao uso de fagos (vírus que infectam bactérias) como 

indicadores de contaminação mais específicos.(21)  

2.5 Disseminação de Enterococos 

A elevada capacidade de sobrevivência de enterococos a várias condições 

permite-lhes ter uma vasta distribuição na natureza, bem como ter uma boa 

competitividade face a outras bactérias. Tendo por isso uma vantagem selectiva e 

consequentemente conseguirem facilmente colonizar vários hospedeiros, 

nomeadamente o tracto gastrointestinal dos seres humanos, animais vertebrados e 

invertebrados e até de plantas e insectos foram já detectados. É de referir também 

que os enterococos per si, não são prejudiciais à saúde humana. Apenas são 

prejudiciais se o hospedeiro tiver o sistema imunitário debilitado, sendo por isso 

patogénios oportunistas. A maioria das infecções causadas por enterococos em 

hospitais são causadas por Enterococcus faecalis, e por Enterococcus faecium devido 

à sua elevada resistência aos antibióticos.(15) 

2.6 Antibióticos 

Os antibióticos são moléculas naturais ou sintéticas que são capazes de inibir o 

crescimento bacteriano (denominado de bacteriostático) ou podem causar a morte de 

bactérias (bactericida). Estes exploram as diferenças bioquímicas entre a célula 

bacteriana (procariota) e as das células humanas (eucariota).(2,22) 

Com a descoberta da penicilina em 1940, dá-se início à era dos antibióticos, e 

este foi sem dúvida, um marco importante na história da medicina dando um elevado 

contributo à qualidade de vida humana. Poucos desenvolvimentos tiveram um impacto 

tão grande na melhoria da qualidade de vida, como a possibilidade de combater as 
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doenças infeciosas, muitas delas fatais, que desta forma puderam começar a ser 

facilmente tratadas. 

A penicilina sendo um antibiótico inibidor da síntese do peptidoglicano (molécula 

tipicamente procariota), praticamente não apresenta efeitos nefastos para o Homem. 

Mais tarde é descoberta a estreptomicina, dando-se início à era dos antibióticos 

inibidores da síntese proteica.(2) 

Mas, mesmo antes de a penicilina ter sido introduzida no mercado, foi descoberta 

uma estirpe de Staphylococcus aureus produtoras de penicilinases, enzimas que 

inactivam por hidrólise as penicilinas. Em 1950 foi identificada uma estirpe de 

Staphylococcus resistente à penicilina, tetraciclina e à estreptomicina. E no mesmo 

ano, no Japão, foram descobertas estirpes do género Shigella spp. resistentes às 

sulfonamidas e, em 1952, estirpes resistentes a sulfonamidas, estreptomicina e 

tetraciclina.(2,23) 

A resistência microbiana aos diversos grupos de antibióticos tem vindo a 

aumentar ao longo dos anos, sobretudo nos ambientes hospitalares com o acréscimo 

de morbilidade e mortalidade nas infecções.(2) 

2.7 Resistência a Antibióticos 

Este desenvolvimento de resistência a antibióticos tem sido acelerado desde a 

descoberta dos antibioticos, e muitos factores têm contribuído para este 

aceleramento. Apenas em 2001, foram estabelecidas medidas de cooperação de 

vigilância, prevenção e investigação à resistência a antibióticos na União 

Europeia.(24) Outros factores que têm contribuído para o desenvolvimento de 

resistência das bactérias é falta de capacidade de descoberta de novos antibióticos 

em acompanhar a capacidade de desenvolvimento de resistência das bactérias bem 

como, a não preservação da eficácia dos antibióticos descobertos e eficazes.(25) 

Os antibióticos têm sido utilizados há décadas e, atualmente muitas bactérias 

patogénicas suscetíveis, desenvolveram ou estão continuamente a desenvolver, 

resistência contra vários antibióticos, tornando-os não funcionais.(26,27) Só em 2012 

foram detetados 450 mil novos casos de tuberculose  

multi-resistente a antibióticos no mundo.(24)  
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Os enterococos resistentes devido às suas características naturais e ao quorum 

sensing existente entre bactérias, pela sua disseminação e por serem os patogénios 

nosocomiais mais comuns, apresentam um grande perigo à saúde pública.  

A crescente importância de Enterococcus spp. esteve relacionada ao longo das 

últimas décadas, com o surgimento de resistência a antibióticos, nomeadamente 

naqueles que são utilizados em terapêutica humana, e na indústria pecuária.(17,28) 

A resistência aos antibióticos em enterococos pode ser intrínseca ou adquirida, 

e ambas as formas de resistência têm um papel relevante na emergência das infeções 

por este género bacteriano. 

A resistência intrínseca aos antibióticos, é aquela que faz parte das 

características naturais do microrganismo e é mediada por genes localizados no 

cromossoma, é portanto transmitida verticalmente à descendência.(29) Esta 

resistência pode ser devido à indisponibilidade ou a algum impedimento esteroquímico 

nos locais de ligação dos mesmos e/ou devido a uma diminuição na permeabilidade, 

dificultando a penetração do antibiótico para alvos de acção que estejam no interior 

das células.(18)  

No surgimento de resistência em enterococos, a resistência com maior enfoque 

e mais alarmante é aquela que é adquirida.(18) A resistência adquirida está associada 

a dois processos: à ocorrência de genes que sofreram mutações nos alvos dos 

antibióticos (como exemplo o gene pbp5 associado à resistência à ampicilina ou o 

gene gyrA associado à resistência à ciprofloxacina) ou pode estar associada mais 

comumente, à aquisição de DNA externo que pode ser adquirido através de elementos 

móveis por diversos processos.(18,29) Os processos de resistência adquirida podem 

ser por conjugação, transformação ou transdução, através de elementos móveis como 

plasmídeos, transposões, ou transposões conjuntivos, sendo uma transmissão 

horizontal de genes.(29) 

A transferência de genes entre organismos do mesmo género é um processo 

comum, mas foi já observado também esta transferência de genes em organismos 

mais evolucionariamente distantes, como entre bactérias gram-positivas e gram-

negativas.(30) 

Estão já identificados muitos e diferentes transposões e plasmídeos 

responsáveis por conferirem resistência a estirpes de E.faecalis e E.faecium aos 

antibióticos gentamicina, tetraciclina, vancomicina e eritromicina.(18)  
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Os antibióticos podem ser classificados de acordo com a sua composição 

química (classe de antibióticos) ou de acordo com o alvo de acção.  

Existem diversos processos que estão envolvidos nestas resistências, 

dependendo do alvo de acção dos antibióticos. Podem ser inibidores de síntese de 

proteínas, actuando na ligação às subunidades do ribossoma, e consequentemente 

interferindo na tradução proteica; podem ser inibidores de síntese de parede celular, 

através da perda da sua integridade estrutural, bem como interferir na sua 

permeabilidade; podem também actuar na inibição de DNA, através de quebras da 

cadeia dupla de DNA; podem ser inibidores de síntese do RNA, através da inibição da 

RNA polimerase ou podem também ser inibidores de metabolitos.(2,31) 

 

2.7.1 Inibidores de Síntese de Proteínas 

O processo de tradução do mRNA está dividido em três etapas sequenciais, 

iniciação, alongamento e terminação, envolvendo o ribossoma e factores 

citoplasmáticos. Estes antibióticos actuam nos ribossomas, denominados de 70S,e 

têmo como alvo as subunidades 30S e/ou 50S do ribossoma, alvos estes que se 

associam durante o processo de iniciação. Existem muitas classes de antibióticos que 

têm como mecanismo de acção, a inibição de síntese proteica, dividindo-se estes em 

duas classes: inibidores da subunidade 50S e/ou inibidores da subunidade 30S do 

ribossoma. 

De um modo geral estes antibióticos, não afectam a síntese proteica das células 

eucarióticas, não causando assim danos às células humanas. No entanto, os 

inibidores de síntese proteica procariótica podem também afectar ribossomas 

mitocondriais e ter efeitos nocivos, como é o caso do antibiótico Puromicina que tanto 

pode actuar nos dois organismos e que por isso não é muito utilizado em clínica.(2,32) 

A classe dos macrólidos, lincosaminas e estreptogaminas, bem como a classe 

dos fenicóis são exemplos de inibidores da subunidade 50S. A classe das tetraciclinas 

e os aminoglicosídeos são exemplos de inibidores da subunidade 30S. Um exemplo 

de inibidores das duas subunidades é a classe dos oxazolidinonas. 

Entre os inibidores ribossomais apenas os aminoglicosídeos são agentes 

amplamente bactericidas, sendo que todos os outros são bacteriostáticos. No entanto, 

deve de se ter em conta que antibióticos tipicamente bacteriostáticos podem ser 
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bactericidas, dependendo especificamente da espécie ou do tratamento em 

causa.(31) 

A classe dos Aminoglicosídeos, Oxazolidinonas, Fenicóis, Tetraciclinas, 

Glicilciclinas e dos Macrólidos, Lincosamidas e Estreptogaminas do grupo B, são 

exemplos de inibidores de síntese proteica, onde na página 28, estão explicados 

especificamente os seus mecanismos de acção mais pormenorizados de cada classe. 

2.7.2 Inibidores de Síntese Parede Celular 

Estes antibióticos atuam na biossíntese do peptidoglicano, nomeadamente nas 

suas três fases (citoplasmática, membranar e parietal).(2) 

Os inibidores da síntese da parede celular podem resultar numa mudança de 

forma e tamanho da célula, podem induzir stress celular, ou podem causar a lise 

celular através da diminuição da quantidade de peptidoglicano, levando a um aumento 

de autolisinas.(31) 

A classe dos glicopéptidos e β-lactâmicos são exemplos de classes de 

antibióticos cujo alvo de acção é a síntese da parede celular.(2) 

2.7.3 Inibidores de Síntese de DNA 

A classe das quinolonas é um exemplo de classe de antibiótico cujo principal 

alvo de acção é a inibição da síntese de DNA, tal como a classe das sulfonamidas.  

As quinolonas são agentes antibacterianos de síntese, derivados do ácido 

nalidíxico. Actualmente a maioria destes agentes utilizados em clínica são fluorados 

pois são consideravelmente mais activos e apresentam um maior espectro de 

acção.(2) 

Hoje em dia, as quinolonas de 1ª geração como o ácido nalidíxico raramente são 

usadas, devido à sua toxicidade. As quinolonas sintéticas (fluoroquinolonas) de 

segunda (norfloxacina, ciprofloxacina), terceira (levofloxacina) e quarta 

(gemifloxacina) geração são classificadas com base na sua estrutura química e 

através das diferenças qualitativas dos seus mecanismos de acção.(31) 

Esta classe de antibióticos actua por bloqueio da actuação dos topoisomerases 

do tipo II bacterianos, DNA girase e topoisomerase IV, responsáveis pela introdução 

de superenrolamento negativo no DNA. Desta forma, provocam o bloqueio dos 

processos que envolvem a separação das cadeias de DNA, tais como a replicação, 
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transcrição, e divisão celular induzindo alterações dos processos biológicos 

incompatíveis com a vida.  

Actualmente estão descritos dois tipos de mecanismos de resistência: i) através 

de mutações cromossómicas e/ou ii) devido ao efluxo, por transporte activo. Estes 

mecanismos fazem com que haja uma alteração nos enzimas alvo, DNA girase e 

topoisomerase IV ou também podem causar alterações da acumulação intracelular 

devido à diminuição de permeabilidade da membrana externa ao fármaco, devido à 

alteração estereoquímica das porinas.(2) 

2.7.4 Inibidores de RNA: 

A inibição da síntese de RNA é induzida por antibióticos bactericidas  

semi-sintéticos como é exemplo a rifamicina, pertencente à classe das rifampicinas. 

As rifampicinas inibem o processo de transcrição de DNA através de uma ligação 

com elevada afinidade e estabilidade à subunidade β (codificada pelo gene rpoB) do 

enzima RNA polimerase. Desta forma, estes inibidores impedem a inicialização da 

cadeia a ser formada de RNA visto que, a subunidade β localiza-se no canal que é 

formado pelo complexo DNA- RNA polimerase, a partir do qual emergem as cadeias 

de RNA recém-sintetizadas. Apesar das rifampicinas serem consideradas apenas 

bacteriostáticas para bactérias Gram negativas, no caso das Gram positivas são 

bactericidas, sendo que esta diferença está relacionada com a difusão do antibiótico 

e não com a sua afinidade para a subunidade β da RNA polimerase.(31) 

2.7.5 Inibidores de Metabolitos 

Trata-se de um grupo de compostos que bloqueiam uma cadeia biossintética, 

por antagonismo competitivo. Como exemplo temos as Sulfonamidas e 

Trimetoprim.(2) 
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2.8  Resistência de Enterococos a Antibióticos 

A elevada capacidade do género Enterococcus spp. em adquirir genes por 

transferência horizontal aliada à sua abundância na natureza, foram factores 

condicionantes para estas bactérias serem consideradas bons indicadores para se 

estudar a resistência aos antibióticos em diversos biomas.(33) 

 

Entre os antibióticos mais relevantes para o tratamento de infeções por 

enterococos destacam-se entre a classe dos inibidores de síntese proteica: a classe 

doa aminoglicosídeos, oxazolidinonas, fenicóis, tetraciclinas, glicilcilinas, e mais 

actualmente a classe dos macrólidos, lincosaminas e estreptogaminas do grupo  B 

(como exemplo o antibiótico quinupristina/dalfopristina). Entre os inibidores de síntese 

de parede celular, estão a classe dos glicopéptidos, dos β-lactâmicos e lipopéptidos. 

Entre os inibidores de síntese de DNA estão a classe das fluoroquinolonas.(13,34,35) 

 

2.8.1 Aminoglicosídeos 

É um grupo de antibiótico bastante vasto. Antibióticos como a canamicina, 

gentamicina, e a isepamicina, são alguns exemplos desta classe.  

O mecanismo de acção desta classe de bactericidas está na sua ligação à 

subunidade 30S do ribossoma, provocando uma leitura errada da mensagem 

codificada no mRNA. As proteínas anómalas, induzidas por estes antibióticos, 

intercalam-se na membrana citoplasmática bacteriana, alterando a sua 

permeabilidade, ocorrendo um forte efluxo de K+, levando à lise celular da bactéria. 

Basicamente podemos considerar três mecanismos de resistência: i) inactivação 

enzimática dos antibióticos mediada por acetilases, fosforilases e adenilases; ii) 

alteração dos ribossomas por mutação; iii)  reduzida difusão do antibiótico através dos 

invólucros bacterianos.(2) 

Para o género Enterococcus spp. apenas os dois primeiros mecanismos são 

mais frequentes, ou seja, os enterococos podem adquirir um nível de resistência 

elevado a aminoglicosídeos, fundamentalmente, por modificação do local alvo (ou 

seja, através mutações cromossómicas que fazem alterar o ribossoma), fazendo com 

que o antibiótico não se ligue à subunidade 30S e/ou por alteração enzimática.(18,36)  



20 

  

O elevado nível de resistência a aminoglicosídeos em enterococos é devido à 

síntese de um ou mais enzimas modificados, e estes podem ser classificados de 

acordo com o tipo de enzima modifica a estrutra dos aminoglicosídeos. Estes enzimas 

podem ser divididos em 3 grupos: AAC – acetiltransferases, AAD ou 

ANT- adeniltransferases ou nucleotidil transferases, respectivamente ou 

APH- fosfotransferases.(36) 

Em enterococos, um dos genes mais disseminados, é aac(6’)-aph(2’’), que 

codifica para um enzima bifuncional AAC(6’)-APH(2’’) com funções de 

acetiltransferase e fosfotransferase, conferindo elevada resistência a todos membros 

desta classe até hoje comercializados. O único antibiótico eficaz nesta classe é a 

estreptomicina e um novo antibiótico, comercializado apenas no Japão e na Coreia, a 

arbecacina.(37)  

Um exemplo de um plasmídeo importante na estirpe E.faecalis BM4100 é o 

pIP800, que é responsável por conferir níveis de resistência elevados à gentamicina 

e à canamicina. Existem também uma grande variedade de transposões já descritos 

em enterococos, incluindo transposões conjuntivos, como é o caso do Tn916 que 

confere resistência à tetraciclina.(36,38) 

Muitas vezes os aminoglicosídeos podem não ser eficientes para um reduzido 

nível de resistência (ver página 28), mas quando combinados com inibidores de 

parede celular (outro alvo de ação), como os β-lactâmicos ou glicopéptidos, forma-se 

uma sinergia capaz de lisar a bactéria. No entanto, o mesmo já não acontece para um 

elevado nível de resistência (adquirida), pois este nível de resistência para 

aminoglicosídeos impede o sinergismo entre qualquer aminoglicosídeo e antibióticos 

inibitórios de síntese de parede celular comprometendo assim, o tratamento de 

infeções graves causadas por enterococos.  

Estirpes de E.faecium contêm o gene aac(6’)-Ii que codifica para o enzima 

AAC(6’)Ii que é responsável por eliminar este sinergismo entre inibidores de parede 

celular e aminoglicosídeos como a canamicina. A gentamicina no entando não é 

afectada por este enzima e portanto, pode ter um efeito eficaz numa actuação 

sinérgica com inibidores de parede celular.(18) 

2.8.2 Oxazolidinonas 

Alguns estudos têm já descrito resistência às moléculas mais recentemente 

introduzidas no mercado, como é o caso das oxalidinonas.  
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A resistência a esta classe, representada pelo linezolide tem sido associada a 

um mecanismo de acção único que inibe o começo da síntese proteica, devido a 

mutações, através de uma metilação na posição C8, do nucleótido A2503 da 

subunidade 23S do RNA ribossomal.(39–41) 

Este gene que confere resistência a este antibiótico, o gene cfr, adquirido através 

do transposão Tn558. Este gene cfr também confere resistência a antibióticos de 

outras classes como fenicóis, e lincosamidas.(41) 

O Linezolide é um antibiótico bacteriostático e tem sido efetivo em organismos 

resistentes à meticilina e a glicopéptidos, bem como nos tratamentos de infecções 

causadas por E.faecium resistentes à vancomicina, bem como para Staphylococcus 

aureus resistentes à meticilina. Também tem sido efectivo contra estreptococos que 

apresentem elevada resistência à maioria dos fármacos comercializados.(39,41,42)  

2.8.3 Fenicóis 

O cloranfenicol é um antibiótico bacteriostático, que inibe a síntese proteica ao 

nível da subunidade 50S dos ribossomas procariotas, impedindo a transpeptidação. 

A resistência bacteriana deve-se a: i) impermeabilização dos invólucros 

bacterianos; ii) alteração ribossómica por mutação ou a uma iii) inactivação enzimática 

do antibiótico, mediada por acetiltransferases.(2) 

Em enterococos, o mecanismo mais comum é a inactivação dos enzimas CAT 

(cloranfenicol acetiltransferases) sendo os restantes mecanismos raros 

de verificar para este género.(18) 

2.8.4 Tetraciclinas 

Constituem uma família de antibióticos que são bacteriostáticos e inibem a 

síntese proteica ao nível da subunidade ribossomal 30S, impedindo a ligação dos 

aminoacil-tRNA(s) impedindo estericamente a ligação codão-anticodão. 

A resistência às tetraciclinas tem uma incidência elevada entre várias espécies 

de Enterococcus spp, e esta pode ser atribuída a: i) fraca incorporação intracelular e 

devido ao elevado efluxo de antibiótico, mediado por proteínas TET que estão 

incorporadas na membrana citoplasmática bacteriana e que expulsam o antibiótico da 

célula, sendo frequentemente codificadas em pelos genes tet(K) ou tet(L).(29) 

O segundo mecanismo de resistência importante para este género é a protecção 

do ribossoma da acção da tetraciclina por parte de proteínas citoplasmáticas, 
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dificultando a ligação do antibiótico ao seu alvo. Os genes que codificam este tipo de 

mecanismo mais, frequentemente, descritos em Enterococcus spp. são tet(M), tet(O) 

ou tet(S). Existem outros mecanismos, nomeadamente a impermeabilização da 

membrana exterior, mas apenas para bactérias Gram negativas.(2,29) 

Foram já identificados genes de resistência mobilizados por transposões como 

o Tn916, como já foi anteriormente referido.(38) 

2.8.5 Glicilciclinas 

A resistência às glicilciclinas, representadas pelo antibiótico tigeciclina, tem sido 

raramente descrita em enterococos, sendo o mecanismo exacto ainda desconhecido 

actualmente para este género bacteriano. No entanto, pensa-se que actua de forma 

idêntica às tetraciclinas, inibindo a subunidade 30S do ribossoma, consequentemente 

inibindo a síntese proteica. Mas, até à presente data ainda não se sabe o mecanismo 

de resistência ao certo.(23,43–45)  

A tigeciclina tem um largo espectro de acção e tem demonstrado resultados 

efectivos e seguros in vitro. No entanto, em 2008 foi já confirmado um caso de 

resistência da estirpe E.faecalis a este novo antibiótico numa paciente de um hospital 

na Alemanha.(44) Este antibiótico foi aprovado pela FDA para indicações terapêuticas 

no âmbito de infecções severas na pele e abdominais.(42) 

2.8.6 Macrólidos, lincosamidas e estreptograminas do grupo B 

A classe dos macrólidos inibem a síntese proteica actuando ao nível da 

subunidade ribossomal 50S, bloqueando-a e prejudicando a transpeptidação e/ou a 

translocação. A resistência bacteriana pode dever-se a: i) impermeabilização dos 

invólucros bacterianos; ii) mutação ribossomal; iii) alteração enzimática dos 

ribossomas, mediada por metilases. 

A classe das lincosamidas também actuam na subunidade ribossomal 50S. O 

mecanismo de acção é idêntico ao dos macrólidos e estreptogaminas. 

A resistência bacteriana pode dever-se à impermeabilização dos invólucros 

bacterianos nas bactérias Gram negativas aeróbias justifica a resistência às 

lincosamidas. A alteração enzimática do ribossoma, mediada por metilases, constitui 

o principal mecanismo de resistência às lincosamidas.  

Esta resistência adquirida cujo fenótipo é designado de MLSB, isto é, resistência 

cruzada entre macrólidos, lincosamidas e estreptogramina do grupo B. Este tipo de 
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resistência deve-se a uma metilação da adenina na posição 2058 no rRNA 23S, 

mediada por um metilase específico.(2) 

2.8.7 Glicopéptidos 

A vancomicina, bem como a teicoplanina, são exemplos de antibióticos que 

pertencem a esta classe. O mecanismo de resistência aos glicopéptidos dá-se através 

da ligação de alta afinidade e estabilidade do antibiótico ao dipéptido D-Ala-D-Ala na 

interface entre a membrana citoplasmática e a parede celular, dando-se uma alteração 

com a substituição do dipéptido D-Ala-D-Ala por D-Ala-D-Lac ou D-Ala-D-Ser, 

obtendo-se assim um precursor do peptidoglicano com baixa afinidade para estes 

agentes antimicrobianos e impedindo a transferência das unidades recém-

sintetizadas para o peptidoglicano recém-sintetizado.(18,34)  

Para que se observe a formação do precursor com baixa afinidade, são 

necessários um conjunto de genes que se agrupam em transposões (como o Tn1546 

para vanA e o Tn1547 para vanB) e que codificam para proteínas com funções 

específicas na expressão de resistência.  

Os diferentes conjuntos de genes, que definem o tipo de resistência a esta classe 

de antibióticos, são designados em função do nome do gene que codifica para uma 

ligase.(18) 

Em Enterococcus spp. estão já descritos os tipos de vanA a vanN, sendo os 

mais, frequentemente, identificados os genes vanA e vanB.(18,38) Os diferentes 

grupos de genes não se traduzem na resistência a todas as moléculas de 

glicopéptidos. Por exemplo, os tipos vanA e vanD estão relacionados com um elevado 

nível de resistência à vancomicina e teicoplanina. O tipo vanB está relacionado com 

níveis variáveis de resistência apenas à vancomicina. Os tipos vanA, B, D, E, G e L 

são característicos da resistência adquirida enquanto que, o tipo vanC é característico 

de resistência intrínseca apenas para E.gallinarum e 

E.casseliflavus/flavescens.(23,29,46) 

Baseado em diferenças sequenciais, por exemplo o gene ligase vanB, pode ser 

subdividido em vanB1, vanB2, vanB3. O gene vanB2 é o mais frequente subtipo 

disseminado e está relacionado com o transposão conjuntivo Tn1549/Tn5382.(18) 

Existem de momento novos antibióticos bactericidas da classe dos glicopéptidos, 

como o Oritavancina (ainda em estudo) e o Telavancina, que foi já aprovado pelo 



24 

  

FDA.(23) No presente ano 2014, em Agosto o antibiótico Oritavancina foi já aprovado 

nos EUA pelo FDA no tratamento de infecções na pele.(47) 

Uma combinação de vancomicina e de aminoglicosídeos é muito utilizada contra 

endocardites causadas por enterococos.(42) 

2.8.8 β-Lactâmicos 

Nesta classe estão inseridos por exemplo, as penicilinas, ampicilinas, 

cefalosporinas e carbapenos. Este grupo tem como mecanismos de acção a inibição 

do peptidoglicano na fase terminal. Estes impedem a transpeptidação, ou seja, inibem 

o estabelecimento de pontes peptídicas (cross-linking) entre cadeias peptídicas 

vizinhas do peptidoglicano recém-formado.  

Os antibióticos β–Lactâmicos, apenas são eficazes em bactérias que estejam 

em fase de crescimento e funcionam também como inactivadores de enzimas 

(transpeptidases, carboxipeptidases) intervenientes na síntese do peptidoglicano. 

Estes enzimas funcionam então como alvo de acção para esta classe, e por isso são 

designados por PBP(s), ( do Inglês Penicillin-Binding-Proteins). Deste modo, os 

antibióticos β–Lactâmicos ligam-se aos PBP(s) e impedem a síntese do 

peptidoglicano, participando na activação das autolisinas endógenas, promovendo a 

lise celular bacteriana.(2) 

As bactérias conseguem ter resistência contra esta classe de antibióticos pelos 

seguintes mecanismos: i) impermeabilização da membrana exterior (em bactérias 

gram negativas) impossibilitando a acção do antibiótico; ii) através da alteração dos 

PBP(s), ou iii) através da hidrólise enzimática do anel β-Lactâmico, mediada por 

β- Lactamases (penicilinases e/ou cefalosporinases).(2,18) 

Os enterococcos são intrinsecamente resistentes aos antibióticos β-Lactâmicos 

devido à baixa afinidade de ligação com as PBP(s) sendo estas proteínas, pelo menos 

cinco, e por vezes mais do que nove PBP(s) diferentes para este género. O nível de 

resistência intrínseca difere entre os antibiótico β-lactâmicos como é possível verificar 

na Tabela 2.1 da página 28. De forma geral, a ampicilina tem uma actividade elevada, 

os carbapenos têm uma actividade mais baixa, e as cefalosporinas apresentam a 

actividade mais baixa. No entanto, foram já identificados alguns isolados de E.faecium 

com elevados níveis de resistência à ampicilina em hospitais nos Estados Unidos da 

América.(18) 
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O mecanismo de resistência mais comum associado à elevada resistência aos 

β-lactâmicos, refere-se à produção de PBPs modificadas, havendo 

consequentemente uma diminuição de afinidade para esta classe de antibióticos 

devido a mutações nos genes pbp (em particular o gene pbp5 em E. faecium e pbp4 

em E. faecalis), ou sobreexpressão destas.(18) 

Outro mecanismo de resistência adquirida é a presença de β-lactamases que, 

embora seja raro em bactérias gram positivas, foi já descrito em E. faecalis e em 

isolados clínicos de E. faecium. A resistência adquirida às ampicilinas é rara em 

enterococos, no entanto quando observada, é mais frequente em E.faecium.(23) 

Outros genes como o ldtfm, ddcP, ou o pgt também têm sido referidos como 

possivelmente envolvidos na resistência adquridida à ampicilina.(48) A resistência 

adquirida de genes pbp associados à mobilização de plasmídeos ou transposões foi 

já identificado.(38,49)  

É de referir também que certas estirpes de enterococos são extintas apenas por 

uma concentração específica de antibiótico β-lactâmico, acima do qual o efeito 

diminiu. Este efeito é designado de efeito de Eagle.(50) 

2.8.9 Fluoroquinolonas 

Esta classe interfere com a manutenção da estrutura cromossomal através da 

sua ligação ao enzima DNA girase (topoisomerase II) e ou do topoisomerase IV na 

fase de clivagem do DNA, inibindo o re-enrolamento da cadeia cromossómica e 

afetando consequentemente mecanismos como a replicação do DNA e a divisão 

celular. Apesar de ambas as topoisomerases apresentarem semelhanças 

relativamente às suas funções gerais, a sua suscetibilidade às quinolonas varia 

consoante a espécie bacteriana.  

Sabe-se já que mutações no gene gyrA, (que codifica o DNA girase) e mutações 

no gene parC (que codifica o topoisomerase IV) contribuem para mecanismos de 

resistência tais como modificação nos sistemas de efluxo, modificação enzimática e 

mecanismos mediados por plasmídeos, contribuam para a resistência às 

fluoroquinolonas em enterococos.(51) 

2.8.10 Lipopéptidos 

A daptomicina é o único membro da classe dos lipopéptidos. O seu mecanismo 

de acção ainda não é totalmente conhecido, no entanto sabe-se já que é através da 
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interacção com a membrana celular bacteriana, sem entrar na célula, que vai 

degradando a membrana celular, na presença de iões de cálcio, causando a lise 

celular.(42)  

A daptomicina foi aprovada pela FDA em 2003, e desde então tem sido utilizada 

com sucesso no tratamento de diversas infeções caudas e o seu alvo é a parede 

celular bacteriana.  

A resistência aos lipopéptidos, representados pela daptomicina, tem sido 

associada a mutações nos genes que codificam a proteína membranar LiaF, como 

também já estão conhecidos genes envolvidos no metabolismo dos fosfolípidos, o 

gene GdpD e o gene Cls.(52)  

Seguidamente está esquematizado na Figura 2.1 os alvos de inibição dos 

antibióticos utilizados no presente trabalho e os respectivos mecanismos de 

resistência resumidos na Tabela 2.1 da página 28 com a respectiva classe e o tipo de 

resistência. 

 

Figura 2.1: Esquema dos alvos de inibição dos antibióticos estudados no presente trabalho. 

Com a totalidade dos genomas bacterianos até então sequenciados, e em 

conjunto com o sequenciamento do genoma humano, seria um grande desafio para a 

microbiologia molecular, identificar e ter como alvo novos genes bacterianos que não 

fossem encontrados em seres humanos ou genes que não fossem significativamente 

homólogos entre si para os poder utilizar como alvo para futuros antibióticos.(53) 
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Actualmente ainda tem havido estudos de grandes companhias farmacêuticas 

como os laboratórios da Merck, e Paratek/Novartis, que investem na investigação de 

pesquisa por novos antibióticos. Os mais recentes antibióticos aprovados pela FDA 

destas companhias são fidaxomicina e bedaquilina, aprovados em 2011 e 2012 

respectivamente.(54,55) 

É possível também que esta resistência aos antibióticos por parte das bactérias 

possa ser reversível, e já vários estudos demonstraram que é possível se a pressão 

selectiva dos antibióticos for reduzida.(25) 
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Tabela 2.1: Resumo das classes de antibióticos e respectivo mecanismo de ação para o género enterococos. Adaptada de 
(2,18,56) 

 
Classe Antibiótico Espécies 

Mecanismo de Ação 

Resistência 

Intrínseca 

Aminoglicosídeos (nível reduzido) 
Todas as espécies de 

enterococos 

Reduzida difusão através dos invólucros bacterianos 

Aminoglicosídeos (nível moderado) E.faecium 
Produção do enzima AAC(6’)Ii 

Glicopéptidos (nível reduzido) E.gallinarium, E.casseliflavus 
Substituição do dipéptido D-Ala-D-Ala por D-Ala-D-Ser pelo operão vanC 

Resistência 

Adquirida 

Ampicilina 

(nível elevado de resistência) 
E.faecium, E.faecalis, E.hirae 

Sobre expressão ou alteração nas PBP(s); 

Presença de β-lactamases (raro) 

Aminoglicosídeos (nível elevado) 
E.faecium, E.faecalis, 

E.gallinarium, E.casseliflavus 

Alteração no enzima AAC(6’)-APH (2’’) 

Cloranfenicol  E.faecium, E.faecalis 
Enzimas CAT 

Tetraciclinas  E.faecium, E.faecalis 
Protecção do ribossoma; Bombas de Efluxo 

Quinolonas E.faecium, E.faecalis 
Alteração do DNA girase e Topoisomerase IV 

Glicopéptidos (nível elevado) E.faecium, E.faecalis 

Modificação de um percursor, impedido o crescimento da cadeia de peptidoglicano; 

Substituição do dipéptido D-Ala-D-Ala por D-Ala-D-Lac pelos operões vanA e vanB 

Oxazolidinonas - Linezolide E.faecium 
Mutação no gene da subunidade 23S do rRNA 

Glicilciclinas – Tigeciclina E.faecalis 
Inibição da subunidade 30S 
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2.9 Epidemiologia da resistência aos antibióticos por parte dos 

Enterococos 

A emergência de enterococos com múltipla resistência a diversos antibióticos 

encontra-se fortemente associada a um consumo excessivo destes fármacos no 

tratamento de infeções humanas (hospital e sociedade), bem como no uso em 

veterinária (animais de estimação e de produção animal industrial para consumo 

humano) e na indústria agrícola.(56) 

Os enterococos são os organismos patogénios nosocomiais mais comuns. São 

responsáveis por infecções como a endocardite, bacterémias, infecções no tracto 

urinário, infecções em operações, (80-90% destas infecções são devido à espécie 

E.faecalis) são responsáveis também por infecções intraabdominais e pélvicas, entre 

outras infecções.(15,18,57) Muitas vezes é feita uma combinação sinérgica de 

inibidores de parede celular (a mais efectiva é com glicopéptidos) e aminoglicosídeos, 

é indicada como terapia no caso de infecções graves por enterococos, como as 

endocardites.(23) 

Embora infeções por enterococos possam ser descritas em pacientes, é em 

pacientes com imunidade baixa, e num ambiente hospitalar que estas bactérias se 

destacam, principalmente as espécies E. faecalis e E. faecium (57), espécies que 

estão frequentemente, envolvidas em situações epidémicas e endémicas em 

diferentes continentes. 

Dados de 2013 demonstraram que Portugal está entre os 10 países Europeus, 

que mais utiliza antibióticos no tratamento das infeções humanas da sociedade, 

apesar de esta tendência ter vindo a diminuir desde 2002.(58)  

Os primeiros isolados clínicos resistentes à vancomicina (tanto para E.faecalis 

como para E.faecium) foram detectados na Europa em 1986, disseminando-se pelo 

mundo inteiro. Nos Estados Unidos da América, esta prevalência passou de 0% em 

1989 para 28,5% em 2003. Nos anos 90, os enterococos resistentes à vancomicina 

eram o segundo patogénio nosocomial mais comum, sendo mesmo endémico em 

muitos hospitais do país.(18) Atualmente, aproximadamente 12% das infecções 

hospitalares são causadas por enterococos. E dada a infecção, a taxa de mortalidade 

é de cerca de 61%.(6,17,35) 

Com o intuito de avaliar os contextos epidémicos e para tentar compreender a 

interacção e o contributo que cada estrutura populacional dos isolados em infecções 
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humanas, têm sido utilizadas novas metodologias que permitem determinar a relação 

clonal entre isolados da mesma espécie. Entre elas destacam-se Pulsed-Field-Gel-

Electrophoresis (PFGE) e, mais recentemente, MultiLocus Sequence 

Typing  (MLST).(59–61)



  

 

Capítulo 3 Procedimento Experimental  

Capítulo 3  
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3.1 Amostras de água utilizadas neste trabalho 

As amostras foram obtidas de efluentes hospitalares, águas residuais humanas 

e de efluentes de origem animal provenientes de Portugal, Alemanha, Dinamarca, 

Finlândia e Espanha. 

 As amostras recolhidas foram mantidas a 5±3 ºC para análise posterior. 

3.2 Concentração, deteção e isolamento 

A detecção e isolamento de Enterococcus spp. foi efetuada de acordo com a 

ISO  7899-2:2000. De uma forma sucinta, as amostras e suas diluições sucessivas 

(até à diluição 10-5) foram filtradas pelo método das membranas filtrantes (filtro com 

porosidade de 0.45 µm Whatman® da marca GE Healthcare LifeSciences) e 

colocadas a incubar no meio Slanetz e Bartley (Thermo ScientificTM OxoidTM, 

Inglaterra) a uma temperatura de 36 ±2ºC durante 44±4 horas numa estufa. 

Após o crescimento das colónias, as membranas foram transferidas para um 

meio sólido Bílis Esculina Azida Agar (Biokar diagnostics, França) e incubadas a 

44±0.5 ºC durante ± 2 horas na estufa. São consideradas colónias positivas 

(enterococos intestinais) as que possuem um halo  preto. 

 

3.3 Identificação de espécies Enterococcus spp. 

Para a identificação ao nível da espécie, extraiu-se o DNA das colónias positivas 

com o kit GenoLyse da Hain Live Science®.  

Primeiramente, adicionou- se 50 µl de reagente de lise para tubos de 

microcentrífuga e recolheu-se com uma ponta de uma pipeta estéril uma colónia de 

cada isolado, agitou-se com o vórtex.  

Incubou-se a 95ºC durante 5 minutos num banho-maria. Seguidamente 

centrifugou-se durante 1 minuto 14500 rpm numa centrífuga. Adicionou-se depois  

50 µl de reagente de neutralização a cada tubo e agitou-se a amostra no vórtex 

durante 5 segundos. Centrifugou-se à velocidade máxima de 14500 rpm durante 5 

minutos.  

Por fim, transferiu-se o sobrenadante para um novo tubo de microcentrífuga para 

posterior análise de Reacção de Polimerização em cadeia (PCR em inglês 
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Polymerase Chain Reaction). Todo o procedimento até à extração é realizado em 

condições de assepsia. 

Para a realização de PCR, adicionou-se 12,5 µl de Master Mix HOT Green®, 

5,5 µl de água sem nuclease, 1 µl de cada par de iniciadores todos da marca Thermo 

Scientific® e 5µl do sobrenadante guardado, de forma a prefazer 25 µL de volume 

reacional para cada tubo de PCR. Para cada isolado, haverá dois tubos de PCR, um 

para a reacção com os iniciadores correspondentes à espécie E.faecalis e outro para 

a espécie E.faecium. As condições de reacção e especificações dos iniciadores 

utilizados encontram-se na Tabela 3.1.(62) 

O equipamento utilizado para a realização de PCR foi o modelo Veriti® 96-Well 

Thermal Cycler da empresa Applied Biosystems. 

 

Tabela 3.1: Condições e especificações dos iniciadores utilizados para PCR. 

Iniciadores 

Produto de 

Amplificação 

(pb) 

Condições de PCR 

ddl_faecium_1 

+TAGAGACATTGAATATGCC (5´-3´) 
550    94ºC (2 min) 

   94ºC (1 min) 

   54ºC (1 min)          30 ciclos 

   72ºC (1 min) 

   72ºC (10 min)  

      4ºC (infinito) 

ddl_faecium_2 

-TCGAATGTGCTACAATC (5´-3´) 

ddl_faecalis_1 

+ATCAAGTACAGTTAGTCT (5’-3’) 
941 

ddl_faecalis_2 

-ACGATTCAAAGCTAACTG (5’-3’) 

 

Após amplificação, adicionou-se 8 μL de cada produto de PCR (de um tubo de 

PCR com os iniciadores de E.faecalis e de outro tubo de PCR com os iniciadores de 

E.faecium) para um tubo de microcentrífuga. Seguidamente adicionou-se 2 µl de azul 

bromofenol, e analisou-se por eletroforese num gel de agarose a 2,5% em TAE 1X a 

70 V. Utilizou-se também um marcador (100 pb Ladder BioLabs, New England, da 

marca Biocompare, Inglaterra). O registo dos resultados foi feito fotograficamente pelo 

sistema de imagem GeneSnap (SynGene®). Deve-se salientar que este procedimento 
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foi seguido para todos os geles de agarose realizados ao longo do trabalho 

experimental.  

Para posterior análise, as espécies identificadas foram conservadas a -80ºC, em 

glicerol 10%. Cada cultura foi suspensa num tubo de microcentrífuga onde se 

adicionou 900 μl de meio líquido TSB e 100 μl de glicerol 100% e com uma ansa de 

inoculação, em condições de assepsia, e agitou-se com a ajuda de um vórtex. 

3.4 Testes de sensibilidade aos antibióticos por recurso à técnica de 

discos de difusão 

Inicialmente com a ajuda de uma ponta de pipeta esterilizada picou-se uma 

porção de colónia para um tubo de microcentrífuga com 1,5 mL de água estéril, 

resuspendendo de seguida com uma pipeta. Depois adicionou-se 100 µL da 

suspensão bacteriana para o meio BBL Mueller- Hinton II Agar (BBLTM, França) 

fazendo-se de seguida um espalhamento. Na superfície do meio sólido inoculado 

colocam-se discos de papel impregnados com os diferentes antibióticos. Este 

procedimento é feito em condições de assépsia. De seguida, incubou-se na estufa a 

37ºC durante 24 horas.  

Por fim, os diâmetros dos halos de inibição foram avaliados e medidos, 

resgistando-os. Os diâmetros dos halos, expressos em mm, foram então comparados 

com valores padrão disponibilizados pelo fornecedor e de acordo com a Tabela 3.2 

do folheto BBLTM Sensi-DiscTM (BD, Oxoid). A consideração de isolados resistentes 

(R), intermediário (I) e sensível (S), foi acordo com as indicações do fornecedor. 
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Tabela 3.2: Sensibilidade de Enterococos. Referentes aos Testes de Disco para Antibióticos. 
Legenda: R – Resistente; I- Intermediário; S- Sensível, adaptado de BBLTM Sensi-DiscTM (BD, Oxoid) 

Classe do 

Antibiótico 
Antibióticos 

Dose 

do 

Disco 

(µg) 

Diâmetro do Halo (mm) 

R I S 

β-Lactâmicos Ampicilina 10 ≤16 - ≥17 

Fenicóis Cloranfenicol 30 ≤12 13-17 ≥18 

Fluoroquinolonas Ciprofloxacina 5 ≤15 16-20 ≥21 

Aminoglicosídeos Gentamicina 120 6 7-9 ≥10 

Oxazolidinas Linezolide 30 ≤20 21-22 ≥23 

Tetraciclinas Tetraciclina 30 ≤14 15-18 ≥19 

Glicilciclinas Tigeciclina 15 - - ≥19 

Glicopéptidos Vancomicina 30 ≤14 15-16 ≥17 

 

3.5 Reagentes e meios de cultura 

Para a preparação dos meios de cultura, seguiu-se as instruções dadas pelos 

fabricantes.  

O meio utilizado para crescimento foi o meio Slanetz e Bartley (Thermo 

ScientificTM OxoidTM, Inglaterra) por ser um meio nutritivo e selectivo para enterococos. 

Para confirmação de enterococos intestinais, utilizou-se o meio Bílis Esculina Azida 

Agar (Biokar diagnostics, França). Para os testes de sensibilidade aos antibióticos, 

utilizou-se o meio BBL Mueller- Hinton II Agar (BBLTM, França). 

Estes meios foram autoclavados durante 5 min a 121ºC, e depois de 

autoclavados, foram vertidos em condições de sépsia para placas de Petri, 

arrefecendo antes da sua utilização.Se os meios não fossem logo utilizados, as placas 

eram embrulhadas em papel de alumínio para uso posterior no frigorífico a 5ºC. 

Para a conservação das espécies depois de identificadas, utilizou-se o meio TSB 

(do inglês Tryptic Soy Broth), que é um meio nutritivo líquido. 
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Relativamente ao enquadramento de todo o procedimento experimental, foi 

possível desenhar um esquema que representa na totalidade todo o desenho 

experimental executado, apresentado de seguida. 

 

 

Figura 3.1 Esquema do Procedimental Experimental efectuado para o presente trabalho.



  

 

Capítulo 4  Resultados e Discussão  

Capítulo 4  
Resultados e Discussão 
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4.1 Amostras de água utilizadas neste trabalho 

O nicho ecológico usualmente associado a espécies de Enterococcus spp. é a 

flora intestinal dos seres homeotérmicos. No entanto, estes podem ser encontrados 

nos mais diversos locais, nomeadamente em água. Na tentativa de avaliar a 

disseminação destas bactérias, foram recolhidas um total de 39 amostras de águas, 

onde foram detectadas em 34 amostras enterococos intestinais. Destas 34 amostras, 

16 de amostras de águas residuais humanas, 4 de animais, e 14 de efluentes 

hospitalares provenientes de diferentes países europeus. Apenas em 5 amostras não 

se detectou a presença de enterococos possivelmente por terem sido conservadas 

por mais de uma semana no frigorífico, inviabilizando a presença de enterococos. 

4.2 Concentração, Deteção e Isolamento 

Depois da filtração na fase de detecção, o meio seletivo utilizado foi o  

Slanetz e Bartley Agar (Thermo ScientificTM OxoidTM, Inglaterra), visto ser o 

recomendando pela norma Europeia para a deteção e enumeração de enterococos, 

na avaliação da qualidade da água (ISO 7899-2:200).  

As colónias com coloração rosa arroxeado foram consideradas como sendo 

enterococos. 

Posteriormente, para confirmação de que as colónias características 

correspondiam de facto a enterococos intestinais, todos os isolados foram crescidos 

em Bílis Esculina Azida Agar (Biokar diagnostics, França) (ISO 7899-2:200). 

Microrganismos como os enterococos têm capacidade de hidrolisar a esculina em 

esculetina e dextrose. A esculina reage com o citrato férrico formando um visível 

complexo castanho muito escuro à volta do crescimento bacteriano. Por conseguinte, 

apenas os isolados positivos para a hidrólise da esculina passaram à fase seguinte 

deste estudo. Tendo em conta possíveis diferenças fenotípicas e características 

morfológicas das colónias, selecionou-se quatro a cinco colónias características, a 

partir da menor diluição contável, na tentativa de obter uma amostragem 

representativa. Obtiveram-se 172 isolados de enterococos. 



39 

  

4.3 Identificação de espécies Enterococcus spp. 

De seguida, de forma a identificar as espécies de Enterococos presentes, 

procedeu-se a uma reacção de amplificação por PCR. A metodologia seguida foi 

adaptada da descrita por Dutka em 1995 (62), sendo que o produto de reação possui 

um tamanho de 941 pb para a espécie E. faecalis, evidenciado na Figura 4.1 e  

o produto de 550 pb corresponde à espécie E.  faecium, correspondente ao nº 82, 

evidenciado na, página 69 na Figura 7.2. Esta foi a técnica de eleição uma vez que 

permite a deteção da maioria das espécies de enterococos com uma excelente 

sensibilidade e especificidade. 

Pela análise do gel da Figura 4.1 e por exemplo para o poço que corresponde 

ao isolado nº 132, confirmamos que o isolado é da espécie Enterococcus faecalis, 

pois o produto de amplificação é de cerca de 941 pb comparando com o marcador 

que se encontra evidenciado pela letra “M”. 

Com a aplicação desta técnica conseguiu-se confirmar as espécies de cerca de 

117 isolados.Obtiveram-se então um total de 116 Enterococcus Faecalis e apenas 1 

isolado de Enterococos Faecium proveniente de um efluente hospitalar português. No 

capítulo dos anexos, página 67 estão todos os geles de cada isolado estudado.  

Na Tabela 4.1 na página 41 estão resumidos todos os isolados do presente 

trabalho, onde a cada isolado corresponde a sua espécie, de acordo com o país e 

origem da amostra. 
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Figura 4.1: Exemplo de Gel obtido por PCR. Poço M, marcador (100 pb Ladder BioLabs, New 
England, Biocompare, Inglaterra); Poço 151, E.faecalis correspondente ao isolado nº151. 
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Tabela 4.1: Screening geral das espécies Enterococcus Faecalis e Enterococcus Faecium 

Alemanha (18 isolados) – Águas residuaias Humanas, indústria agropecuária e águas com excrementos de cão (8 amostras) 

1H 3H 5H 8H 9PG 10PG 13CW 18PL 19PL 20PL 23DG 108H 109H 110H 112H 113H 157H 158H 

 

Portugal (13 isolados) – Águas residuais Humanas (3 amostras) 

90 91 92 94 96 97 98 100 101 102 103 105 107 

 

Finlândia (17 isolados) – Água residuais Humanas (4 amostras) 

118 120 121 122 123 139 140 143 160 161 162 164 167 168 170 171 172 

 

Dinamarca (2 isolados) – Águas residuais Humanas (1 amostra) 

116 117 

 

Espanha (19 isolados) – Águas residuais Humanas (4 amostras) 

125 127 129 132 133 136 137 144 145 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 

 

Portugal (48 isolados) – Efluentes Hospitalares (14 amostras) 

  

26 29 30 31 33 34 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 56 57 58 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 73 74 75 76 77 78 82 83 85 86 87 89 

Legenda: 

        Enterococcus Faecalis  
        Enterococcus Faecium 

 

   H – Águas residuais Humanas 

   PG – Indústria agropecuária: porco 

   CW – Indústria agropecuária: vaca 

   PL – Indústria agropecuária: aves 

   DG – Águas com fezes de cão 

 





43 

  

Das 39 amostras analisadas, apenas cinco de efluentes hospitalares não se 

detectou a presença de Enterococcus faecalis ou faecium. Tendo então um total de 

34 amostras. Das 34 amostras, 16 amostra são de águas residuais humanas (obteve-

se um total de 62 isolados de Enterococcus faecalis), 14 amostras de efluentes 

hospitalares portugueses (obteve-se 47 isolados de Enterococcus faecalis e um 

isolado de Enterococcus faecium), e 4 amostras de indústria agropecuária todas 

provenientes da Alemanha (7 isolados de Enterococcus faecalis). Dando um total de 

117 isolados de enterococos identificados. 

Assim sendo, a partir da Tabela 4.1, comprova-se que estes microrganismos se 

encontram amplamente disseminados pelo ambiente, visto que a sua presença foi 

detectada em mais de 80% (34/39) das amostras recolhidas.  

É também de realçar que se obtiveram muitos mais isolados Enterococcus 

Faecalis que Enterococcus Faecium. Este resultado era expectável, dado que a 

probabilidade de encontrar E.faecalis em excrementos é muito superior à 

probabilidade em encontrar E.faecium, como é corroborado pelas referências.(17,18) 

Depois das estirpes terem sido analisadas, procedeu-se à análise de testes de 

sensibilidade aos antibióticos. 

4.4 Testes de Sensibilidade aos Antibióticos 

O uso massivo de antibióticos para fins terapêuticos bem como promotores de 

crescimento na indústria agropecuária, é uma das causas do problemático aumento 

de resistências em bactérias de origem humana e animal.(56) Por consequinte, a 

suscetibilidade dos isolados em estudo foi avaliada para oito antibióticos por recurso 

à técnica de discos de difusão. 

O reconhecimento do padrão de sensibilidade à terapêutica recorrendo a 

antibióticos é fundamental na medida em que, assiste ao aparecimento de estirpes 

microbianas resistentes e que por isso, deixam de ser eficazes no tratamento das 

infecções. Existem várias técnicas para o determinar, nomeadamente a utilizada nesta 

dissertação, mas na sua essência baseiam-se na determinação da capacidade de um 

microrganismo em se multiplicar in vitro na presença de diferentes antibióticos(2). 

As resistências observadas nos 117 isolados testados encontram-se 

esquematizados e organizados de acordo com a origem das amostras nas seguintes 

tabelas. Na Tabela 4.2, estão representados os 62 isolados de águas residuais 
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humanas, na Tabela 4.3 da página 47, refere-se a 7 isolados de indústria 

agropecuária, todos provenientes da Alemanha e na Tabela 4.4 na página 49, estão 

representados os 48 isolados provenientes de amostras de efluentes hospitalares, 

todos de Portugal. 

A Tabela 4.2, está organizada de acordo com o número do isolado e a respectiva 

côr refere-se ao país. A azul é referente à Finlândia, a vermelho refere-se à 

Dinamarca, a amarelo refere-se a Espanha, a verde refere-se a Portugal e a laranja 

refere-se à Alemanha. 

Em todas as tabelas seguintes estão esquematizados os screenings obtidos, 

onde se tem o respectivo número de isolado (num total de 117 enterococos) com a 

respectiva resistência. A título de exemplo, na Tabela 4.4 da página 47, o isolado 

número 87 é um isolado de um efluente hospitalar proveniente de Portugal, resistente 

à tetraciclina e ciprofloxacina (a preto), é intermediário à gentamicina (cinzento) e 

sensível a linezolide, cloranfenicol, tigeciclina, vancomicina, e ampicilina representado 

com a côr branca.  

É de referir também que, na mesma Tabela 4.4, estão 48 isolados que foram 

analisados com 8 antibióticos, fazendo uma amostragem de 384 ensaios realizados, 

sendo 237 Sensíveis, 89 Resistentes e 58 Intermediários, conforme está na legenda 

da figura respectiva. Em todas as tabelas estão as respectivas somas de resistência 

registadas. Os respectivos antibióticos apresentados nas tabelas, têm na legenda de 

cada tabela a nomenclatura adoptada, bem como a dose utilizada nos antibiogramas.
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       Tabela 4.2: Screening geral de 62 isolados provenitentes de águas residuais humanas (todos E.faecalis). 

 

 

 

 118 120 121 122 123 139 140 143 160 161 162 164 167 168 170 171 172 116 117 

GNT                    

LZD                    

CLF                    

TET                    

TIG                    

VAN                    

AMP                    

CIP                    

 125 127 129 132 133 136 137 144 145 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 

GNT                    

LZD                    

CLF                    

TET                    

TIG                    

VAN                    

AMP                    

CIP                    

 90 91 92 94 96 97 98 100 101 102 103 105 107       

GNT                    

LZD                    

CLF                    

TET                    

TIG                    

VAN                    

AMP                    

CIP                    

 1 3 5 8 108 109 110 112 113 157 158         

GNT                    

LZD                    

CLF                    

TET                    

TIG                    

VAN                    

AMP                    

CIP                    

Legenda: 

 Resistente (total=56) 

Intermediário (total=77) 

Sensível (total=363) 

GNT – Gentamicina 120 μg 

LZD – Linezolide 30 μg 

CLF – Cloranfenicol 30 μg 

TET – Tetraciclina 30 μg  

TIGE – Tigeciclina 15 μg 

VAN – Vancomicina 30 μg 

AMP – Ampicilina 10 μg 

CIP – Ciprofloxacina 5 μg 
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Tabela 4.3: Screening geral de 7 isolados proveniente de efluentes de origem animal na Alemanha (todos E.faecalis). 

 

 9PG 10PG 13CW 18PL 19PL 20PL 23DG 

GNT        

LZD        

CLF        

TET        

TIG        

VAN        

AMP        

CIP        

Legenda: 

Resistente (total=8) 

Intermediário (total=16) 

Sensível (total=32) 

GNT – Gentamicina 120 μg 

LZD – Linezolide 30 μg 

CLF – Cloranfenicol 30 μg 

TET – Tetraciclina 30 μg  

TIGE – Tigeciclina 15 μg 

VAN – Vancomicina 30 μg 

AMP – Ampicilina 10 μg 

CIP – Ciprofloxacina 5 μg 

PG- Indústria agropecuária: porco 

CW- Indústria agropecuária: vaca 

PL- Indústria agropecuária: aves 

DG- Águas com fezes de cão 
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           Tabela 4.4: Screening geral de 48 isolados de efluentes hospitalares provenientes de Portugal. 

  26 29 30 31 33 34 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

GNT                    

LZD                    

CLF                    

TET                    

TIG                    

VAN                    

AMP                    

CIP                    

 50 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 73 74 

GNT                    

LZD                    

CLF                    

TET                    

TIG                    

VAN                    

AMP                    

CIP                    

 75 76 77 78 82 83 85 86 87 89          

GNT                    

LZD                    

CLF                    

TET                    

TIG                    

VAN                    

AMP                    

CIP               000     

Legenda: 

Resistente (total=89) 

Intermediário (total=58) 

Sensível (total=237) 

GNT – Gentamicina 120 μg               

LZD – Linezolide 30 μg                   

CLF – Cloranfenicol 30 μg                  

TET – Tetraciclina 30 μg                    

 

 

 

 

TIG – Tigeciclina 15 μg  

VAN – Vancomicina 30 μg 

AMP – Ampicilina 10 μg 

CIP – Ciprofloxacina 5 μg 
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Através da Tabela 4.2, pode-se concluir que dos 62 isolados provenientes de 

águas residuais humanas, apenas 12 (isolado número 122, 139, 172, 116, 117, 127, 

129, 145, 153, 156, 105 e 113) não apresentam qualquer tipo de resistência 

(sensíveis) representando cerca de 19,4% da amostragem. Pode-se verificar também 

que o isolado mais resistente é o nº143 que apresenta resistência ao cloranfenicol, à 

tetraciclina, à vancomicina, à ampicilina e à ciprofloxacina (5 dos 8 antibióticos 

analisados). 

De seguida na Figura 4.2, encontram-se as respectivas percentagens dos 

isolados que apresentavam algum tipo de resistência, como demonstrados na  

Tabela 4.2. O número de isolados é de 62. Dado que, cada isolado foi analisado para 

os 8 antibióticos, dá uma amostragem de 496. De acordo com a Tabela 4.2, obtiveram-

se 56 testes a antibióticos onde se obteve “isolado resistente”, representando cerca 

de 11% de todas as avaliações efectuadas. 

  

 

Figura 4.2: Resistências observadas num total de 56 ensaios em 496 ensaios realizados 
através dos antibiogramas. 

 

Nenhum dos isolados mostrou ser resistente à tigeciclina, apenas houve um 

intermediário (correspondente ao nº92), sendo este um resultado positivo, dado que 

o antibiótico foi recentemente introduzido no mercado. 
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Relativamente aos restantes antibióticos analisados, as percentagens de 

resistências observadas são as seguintes: 44,6% são resistentes à Tetraciclina 

(25/56), 25,0% à ciprofloxacina (14/56), à ampicilina 10,7% (6/56), 8,9% ao 

cloranfenicol (5/56), 5,4% gentamicina (3/56), 3,6% linezolide (2/56) e 1,8% 

vancomicina (1/56). 

 

Da análise da Tabela 4.3 da página 47, podemos aferir que dos 7 isolados de 

Enterococcus Faecalis o isolado mais resistente corresponde ao 20PL, ou seja, é o 

isolado nº20 de Poultry, de indústria agropecuária de aves. Este isolado apresentou 

uma resistência fenotípica ao cloranfenicol, à ampicilina e à ciprofloxacina (3 dos 8 

antibióticos analisados). 

Da Tabela 4.3, verifica-se também que a amostragem é de 8 resistências em 56 

testes realizados, representando 14% de todos os testes realizados. 

 

 

Figura 4.3: Resistências observadas num total de 8 ensaios em 56 ensaios realizados através 
dos antibiogramas. 

Da análise da Figura 4.4, verifica-se que não houve nenhuma resistência aos 

antibióticos gentamicina, nem tigeciclina. 

Relativamente aos restantes antibióticos analisados, as percentagens de 

resistências observadas são as seguintes: 25,0% são resistentes ao cloranfenicol 

(2/8), 25,0% à ampicilina (2/8), à tetraciclina 12,5% (1/8), à vancomicina 12,5% (1/8), 

à linezolide 12,5% (1/8) e à tetraciclina 12,5% (1/8). É de realçar que uma amostragem 
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de 8 resistentes não é estatisticamente relevante. Este resultado não era expectável, 

pois de acordo com estudos anteriores (38), o antibiótico mais utilizado na indústria 

agropecuária é a tetraciclina, esperando-se assim uma maior percentagem de 

resistência demonstrada a este antibiótico ao invés de outros antibióticos. 

Da análise da Tabela 4.4 da página 49, podemos concluir que dos 48 isolados 

provenientes de efluentes hospitalares, dá uma amostragem de 384 testes 

efectuados. E destes testes efectuados, apenas 89 apresentam resistência a algum 

antibiótico, dando uma percentagem de 23%. Este valor é claramente superior ao 

verificado para as amostras de águas provenientes da indústria agropecuária (cerca 

de 14%) e de amostras de águas residuais humanas, que é cerca de 11%. Este facto 

demonstra que o nicho ecológico de bactérias mais resistentes é nos centros 

hospitalares e em clínicas de saúde, conforme verificado em estudos anteriores.(50) 

Pode-se verificar também que o isolado mais resistente é o nº 67 que apresentou 

resistência fenotípica aos antibióticos: gentamicina, linezolide, tetraciclina, tigeciclina, 

ampicilina e é também intermediário à ciprofloxacina. Este resultado é preocupante 

dado que, sendo a tigeciclina um antibiótico relativamente recente, como referido na 

secção 2.8.5 da página 22, onde em 2008 foi encontrada uma estirpe resistente (44), 

e de acordo com os resultados obtidos nesta dissertação, terem sido encontradas 

estirpes resistentes nos hospitais portugueses num período de apenas 6 anos. 

 

Figura 4.4: Resistências observadas num total de 89 ensaios em 384 ensaios realizados 
através dos antibiogramas. 
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Da análise da Figura 4.4 podemos verificar que nos efluentes hospitalares não 

se identificou nenhum tipo de resistência à vancomicina. Seria de esperar o contrário, 

dado que é nos centros hospitalares e clínicas de saúde onde há maior probabilidade 

de se encontrarem enterococos resistentes à vancomicina.(50,57) 

Relativamente aos restantes antibióticos analisados, as percentagens de 

resistências observadas são as seguintes: 46,1% seriam resistentes à Tetraciclina 

(41/89), 16,9% gentamicina (15/89), 13,5% à ciprofloxacina (12/89), 9,0% ao 

cloranfenicol (8/89), 7,9% linezolide (7/89) e 4,5% tigeciclina (4/89) e por fim, à 

ampicilina 2,2% (2/89). 

De todas as amostras analisadas, somam-se 153 ensaios de antibióticos de 

todos os 117 isolados identificados (56 de águas residuais humanas, 89 de efluentes 

hospitalares e 8 de animais) e estão representadas na Figura 4.5 a distribuição de 

resistências total. 

 

 

Figura 4.5: Resistências observadas para 153 ensaios em 936 ensaios para um total de 117 

isolados de Enterococos identificados. 

 

Dos 116 isolados identificados como pertencentes à espécie E. faecalis, 67 

isolados foram resistentes à tetraciclina, sendo 44% da amostragem, como está na 

Figura 4.5. Este antibiótico tem sido mencionado com elevada frequência entre 

isolados de enterococos provenientes de diferentes origens, inclusivé em 

Portugal (62). Esta constatação poderá estar associada ao facto da tetraciclina ter sido 
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usada durante muitos anos em rações para animais, como promotor de crescimento, 

apesar do seu uso ter sido banido da União Europeia em 1975.(38) 

Os enterococos são descritos como sendo intrinsecamente resistentes a  

β-lactâmicos como penicilinas (para um nível reduzido de resistência); carbapenos 

(para um nível moderado); e para as cefalosporinas (para um nível elevado de 

resistência)(18). Contudo, devido à indisponibilidade destes antibióticos no laboratório 

não foi possível verificar este tipo de resistêncica intrínseca. 

No entanto, analisou-se outro antibiótico β-lactâmico, a ampicilina. De acordo 

com alguns estudos já efectuados, a resistência à ampicilina representa um nível 

elevado de resistência (resistência adquirida)(18), como está esquematizado na 

Tabela 2.1 da página 28.  

Apesar de alguns isolados apresentarem resistência à ampiclina, a sua 

percentagem foi bastante reduzida cerca de 6%, como é possível verificar na Figura 

4.5. 

A maior resistência à ampicilina foi obtida em amostras de animais. Este 

resultado não era expectável, dado que as estirpes clínicas, ou seja, os enterococos 

intestinais provenientes de efluentes hospitalares, estão mais associadas a uma maior 

resistência aos β-lactâmicos, como comprovam alguns estudos.(57) 

É de referir também que, entre os anos de 2004 e 2009, todos os isolados eram 

sensíveis à Linezolide e 99.98% eram sensíveis à tigeciclina (dois isolados foram 

verificados em 2006). Assim sendo, ao se detectar uma resistência de 6% e de 3% 

nos isolados identificados, para o linezolide e para a tigeciclina respectivamente, 

revela que, há de facto um ganho de resistência nas bactérias ao longo do tempo.(63) 

Para que um isolado seja considerado como sendo multiresistente, este deve de 

apresentar resistência a, pelo menos, a três antibióticos pertencentes a classes com 

diferentes alvos de ação (64). Aplicando este conceito proposto recentemente, 

verifica-se que dos 117 isolados identificados, apenas 16 são considerados 

multirresistentes (3 em 62 isolados de águas residuais humanas, 1 em 7 isolados 

provenientes de animais, e nenhum em 48 isolados de efluentes hospitalares), dando 

uma percentagem de 3,4% de isolados multirresistentes. 

Apesar de este dado não parecer alarmante, poderá ser indicativo de risco para 

a saúde pública. Nesta dissertação observaram-se resistências a antibióticos com a 

vancomicina e a gentamicina que, são considerados os antibióticos mais importantes 

no tratamento de infeções por estirpes multirresistentes de enterococos.(38) 
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Figura 4.6: Resultados observados através dos antibiogramas de acordo com os países de origem das amostras.  

Resistências observadas de acordo com os países de origem das amostras dos 117 isolados 





  

Os dois isolados provenientes da Dinamarca, não apresentaram qualquer tipo 

de resistência aos antibióticos em estudo, no entanto, é de realçar que apenas 2 

isolados, não é uma amostragem estatisticamente relevante para se poder tirar 

conclusões. 

Relativamente à Alemanha, numa amostragem de 18 isolados, a maior 

resistência obtida foi para ao antibiótico tetraciclina e para a ampicilina, no entanto 

existe uma percentagem elevada de resistência intermediária à ciprofloxacina. 

Em Espanha foi possível verificar que a maior resistência observada através dos 

antibiogramas foi ao antibiótico ciprofloxacina, seguido da tetraciclina, numa 

amostragem de 19 isolados de enterococos intestinais. 

A maior resistência observada entre os países em estudo, é em Portugal e ao 

antibiótico tetraciclina. Seguidamente a que apresenta maior resistência é a 

gentamicina (aminoglicosídeo) e a ciprofloxacina. Relativamente à gentamicina, esta 

percentagem era expectável (cerca de 26% numa amostragem de 61 isolados), pois 

de acordo com estudos europeus já realizados, também se obtiveram valores 

idênticos.(65) 

Na Finlândia a maior resistência observada também foi para a tetraciclina 

também, seguido do antibiótico cloranfenicol. 

 

Estes resultados não revelam uma situação preocupante, pois de acordo com 

estudos já realizados, todas as percentagens apresentadas no presente estudo estão 

abaixo das esperadas e obtidas por estudos anteriores.(65) 

 

  



58 

  

Capítulo 5 Conclusões e Perspectivas Futuras  

Capítulo 5  
Conclusões e Perspectivas Futuras 

 



59 

  

Conclusões e Perspectivas Futuras 

O potencial risco de disseminação de bactérias resistentes a antibióticos, como 

é o caso dos enterococos torna-se a cada dia uma crescente preocupação para a 

saúde pública. 

No presente estudo, avaliou-se a disseminação destas bactérias em ambientes 

aquáticos através de indicadores biológicos como é o caso de enterococos intestinais 

e, posteriormente estudou-se o seu potencial de patogenicidade, pela pesquisa de 

resistências a antibióticos. 

A partir das 39 amostras recolhidas, foi observada a presença de enterococos, 

através de métodos fenotípicos e moleculares, em mais de 80% destas, permitindo 

verificar que estas bactérias se encontram amplamente distribuídas pelos ambientes 

em estudo. Com estas amostras foi possível recolher 172 isolados, onde foram 

identificados 117 isolados ao nível da espécie para Enterococcus Faecalis e 

Enterococcus Faecium. 

Apesar de os resultados obtidos não serem alarmantes (apenas 3% dos isolados 

que apresentavam resistência são multirresistentes), é bastante importante o controlo 

destas bactérias em todos os campos com os mesmos, uma vez que a sua contínua 

persistência e evolução podem originar resultados problemáticos para a humanidade. 

Além disso, a persistência de isolados em locais cuja higienização não é cumprida ou 

cujos desinfetantes não permitem a sua eliminação, pode evoluir para níveis 

superiores de resistência, conforme ficou comprovado com a elevada percentagem 

de resistências apresentadas em amostras cuja origem era efluentes hospitalares. 

Foram analisados perfis de antibióticos onde é importante ter em conta o estado 

das células (fase de crescimento), temperatura, meios de cultura, entre outros 

parâmetros. Pois o procedimento pode ser realizado da mesma forma, para a mesma 

estirpe e mesmo isolado e o perfil de antibióticos obtido pode não ser exactamente 

igual ao demonstrado no presente estudo. 

Para trabalho futuro, deveria-se analisar todos os isolados através da técnica 

molecular RT-PCR, com o intuito de verificação a expressão genética. Pois, isolados 

sensíveis podem ter o gene de resistência presente, embora este não esteja a ser 

expresso.  
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Seria também interessante verificar qual o tipo de estirpe para os isolados 

número 143, 67 e 20 (os mais resistentes de cada tipo de amostra), bem como a 

presença de factores de virulência. 

A era dos antibióticos contra agentes infeciosos procariotas e eucariotas 

acredita-se que esteja a terminar, devido ao rápido desenvolvimento de resistência a 

antibióticos de microrganismos suscetíveis.(66) 

Assim sendo, no futuro, precisamos de maximizar a eficácia dos métodos de 

intervenção de forma a reduzir a disseminação de doenças, e consequências 

económicas, causadas por estas bactérias gram-positivas. 

.
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Figura 7.1: Gel obtido para identificação da espécie de Enterococos Intestinais. 

  

É de referir que os isolados número: 1; 3; 5; 8; 9; 10; 13; 18; 20 e 23 não foram tiradas fotografias 

do gel devido ao programa não estar a funcionar devidamente e, dado que, apenas seria para 

confirmação de espécie, não seria relevante voltar a repetir para o trabalho. 
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Figura 7.2: Gel obtido para identificação da espécie de Enterococos Intestinais. 
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Figura 7.3: Gel obtido para identificação da espécie de Enterococos Intestinais. 
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Figura 7.4: Gel obtido para identificação da espécie de Enterococos Intestinais. 
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Figura 7.5: Gel obtido para identificação da espécie de Enterococos Intestinais. 
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Figura 7.6: Gel obtido para identificação da espécie de Enterococos Intestinais. 
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Figura 7.7: Gel obtido para identificação da espécie de Enterococos Intestinais. 
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Figura 7.8: Gel obtido para identificação da espécie de Enterococos Intestinais. 
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Figura 7.9: Gel obtido para identificação da espécie de Enterococos Intestinais. 
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Figura 7.10: Gel obtido para identificação da espécie de Enterococos Intestinais. 


