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APRESENTAÇÃO 
  

 
 

A Tese tem como título “RESISTÊNCIA BACTERIANA EM 

RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: CARACTERIZAÇÃO, AÇÕES 

PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE”, e 

conforme padronização aprovada pelo colegiado do DDMA/UFRN, se encontra 

composta por 1) Introdução geral, 2) Referencial teórico, 3) Identificação do 

problema, 4) Hipóteses, 5) Objetivos, 6) Metodologia geral empregada para o 

conjunto da obra e por mais seis capítulos, 7) um capítulo intitulado “Antimicrobial 

resistance in bacteria isolated from aquatic environments in Brazil: a systematic 

review”, que corresponde a um artigo científico já publicado no periódico Qualis B1 

"Ambiente e Água", 8) Um capítulo intitulado “A água como veículo para a 

transmissão de bactérias resistentes aos antimicrobianos” um capítulo no livro 

Saúde e Meio Ambiente, publicado em 2016 pela editora Adilson ,9) um capítulo 

intitulado “Contaminação da água de reservatórios do semiárido potiguar por 

bactérias de importância médica” aceito para publicação pela revista Ambiente e 

Água (Qualis B1), 10) Um capítulo intitulado “Resistência antimicrobiana em 

bactérias isoladas da água de reservatórios do semiárido brasileiro” submetido à 

Revista Brasileira de Ciências Ambientais (Qualis B1), 11) Um capítulo intitulado 

“Antimicrobianos em ambientes aquáticos: Uma proposta de inclusão de análise de 

resistência bacteriana como parte da avaliação da qualidade da água para consumo 

humano” submetido à Revista Saúde e Sociedade (Qualis A2), e por 12) Um capítulo 

intitulado resultados para futuras publicações, o qual apresenta os resultados 

obtidos em outros experimentos da tese, os quais serão organizados em outros 

artigos a posteriori. Os capítulos já publicados ou submetidos para publicação estão 

no formato dos respectivos periódicos. Os endereços dos sites onde constam as 

normas dos periódicos estão destacados em cada capítulo/artigo. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é 
senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria 

menor se lhe faltasse uma gota...” 
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RESUMO 
 
A resistência bacteriana aos antimicrobianos se transformou num sério problema de 
saúde pública mundial e vários ambientes aquáticos se apresentam contaminados 
por esses microrganismos. Entretanto, não há dados sobre esse fenômeno para o 
semiárido brasileiro. Sendo assim, neste estudo objetivou-se o isolamento e a 
identificação das bactérias de importância médica contaminantes de ambientes 
aquáticos no semiárido potiguar, a caracterização da resistência antimicrobiana, e a 
formulação de propostas para educação em saúde e ações para vigilância ambiental 
em saúde. Com este propósito foram coletadas amostras de água de quatro 
reservatórios do semiárido potiguar durante os períodos seco e chuvoso. As 
amostras foram processadas e os microrganismos foram isolados e identificados 
seguindo orientações de bibliografias especializadas. Em seguida foram realizados 
os testes de sensibilidade antimicrobiana em disco difusão, calculado o índice de 
múltipla resistência antibiótica (MAR) e classificados os organismos com multipla 
resistência às drogas (MDR). Também foram propostas ações para prevenção e 
educação em saúde, bem como para vigilância ambiental em saúde. 
Adicionalmente, foi avaliada, na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, a 
influência da concentração do fósforo em meio líquido (caldo nutriente, C:P 100:1, 
1000:1 e 100.000:1) sobre a expresão fenotípica da resistência à tetraciclina, ao 
cloranfenicol e a eritromicina, de 41 cepas bacterianas dos Estados Unidos 
utilizando a técnica da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da Concentração 
Bactericida Mínima (CBM). Dos reservatórios do semiárido potiguar foram isoladas 
ao todo 168 bactérias, 56% no período chuvoso, com 97,6% pertecentes ao grupo 
das Gram-negativas, com a Família Enterobacteriaceae apresentando a maior 
prevalência entre esse grupo (73,2%). Noventa e cinco, vírgula três porcento das 
bactérias resistentes aos antimicrobianos foram isoladas durante o período seco e o 
índice MAR foi maior no reservatório Passagem das Traíras, com 56% de chance 
para que as bactérias encontradas na água desse reservatório procedam de uma 
fonte de contaminação com maior risco para a saúde humana. Não houve diferença 
estatística da ocorrência de gêneros e espécies bacterianos entre os períodos seco 
e chuvoso e nem entre os reservatórios, com p=0,255. Também não houve diferença 
estatística do índice MAR entre os períodos e os reservatórios, com p=0,224. 
Quando avaliada a CIM, o meio com C:P de 100.000:1, considerado com a menor 
concentração de fósforo, parece aumentar a sensibilidade das bactérias ao 
cloranfenicol e a eritromicina quando comparado aos resultados do caldo nutriente 
para os mesmos antimicrobianos, com um p=0,023. Nas escolas que atendem as 
comunidades ribeirinhas usuárias da água dos reservatórios, são propostas ações 
de educação em saúde que visem o levantamento de concepções sobre o 
conhecimento do uso dos antimicrobianos e do surgimento da resistência bacteriana 
a essas drogas, bem como o desenvolvimento de material para educação em saúde. 
E no núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde da SESAP, são propostas a inclusão 
das bactérias resistentes aos antimicrobianos isoladas de ambientes aquáticos como 
indicadores de risco para a saúde pública, a formulação de políticas públicas 
visando o controle das atividades que contaminam esses recursos com esses 
organismos e também o monitoramento periódico da água dos diversos ambientes 
aquáticos. 
 
 
Palavras-chave: Contaminação aquática, Semiárido, Resistência antimicrobiana,  
MAR 
 



ABSTRACT 
 
Bacterial resistance to antimicrobials became a serious public health problem around 
the world, and different aquatic environments are contaminated with these 
organisms. However, there is no data about this phenomenon in the Brazilian 
semiarid region. Therefore, this study had as main the isolation and identification of 
contaminant harmful bacteria of potiguar semiarid aquatic environments, 
characterization of antimicrobial resistance, development of proposals in health 
education and actions for environmental health surveillance. With this purpose were 
collected water samples from four potiguar semiarid reservoirs during dry and rainy 
season. Those samples were analyzed and microorganisms were isolated and 
identified following specialized literature orientation. Then antimicrobials susceptibility 
disk diffusion test were performed, Multiple Antibiotic Resistance (MAR) index was 
calculated, and Multiple Drug Resistance (MDR) classification was used. Also were 
proposed actions for health prevention and education. In addiction, was evaluated, in 
Minnesota University/United States of America, the influence of phosphorus 
concentration in broth medium (Nutrient broth, 100:1, 1000:1 and 100.000:1 C:P 
ratio) over phenotypic resistance expression to tetracycline, chloramphenicol and 
erythromycin in 41 American aquatic bacterial strains by using Minimal Inhibitory 
Concentration (MIC) and Minimal Bactericidal Concentration (MBC) techniques. 
Altogether were isolated 168 bacteria from the Brazilian semiarid reservoirs, 56% in 
rainy season, with 97,6% from Gram-negative group, and 73,2% from 
Enterobacteriaceae Family. Ninety five point three percent of antimicrobial resistant 
bacteria were isolated during dry season and MAR index was higher for Passagem 
das Traíras reservoir, with 56% of chance that bacteria found in that reservoir has 
proceeded from high risk source of contamination for human health. There were no 
statistical differences of bacterial genera and species occurrence between dry and 
rainy season nor between reservoirs, with p=0,255. Also, there were no statistical 
differences in MAR index between seasons nor between reservoirs, with p=0,244. 
When MIC was evaluated, the 100.000:1 C:P ratio medium, considered the one with 
lower concentration of phosphorus, seemed to increase bacterial susceptibility to 
chloramphenicol and erythromycin when comparing to nutrient broth results for the 
same antimicrobials, with p=0,023. At schools that serve riverine communities water 
reservoirs user were proposed activities for health education aiming describe 
conceptions about antimicrobial use knowledge and the emergency of bacterial 
resistance to those drugs, as well as the development of materials for health 
education. At SESAP Environmental Health Surveillance group were proposed 
inclusion of antimicrobial resistant bacteria isolated in aquatic environments as 
indicator of risk for public health, as well as formulation of public policies to control 
activities that contaminate these sources with those organisms, and also the water 
periodic monitoring of several aquatic environments. 
 
 
Key Words: Aquatic contamination, semiarid, antimicrobial resistance, MAR 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 
 
 

O desenvolvimento global tem sido marcado por desigualdades socio-

econômicas históricas ao longo do tempo entre nações, entre regiões dentro de um 

mesmo país e entre grupos populacionais (PRATA, 1994). Segundo Bacci e Pataca 

(2008), quando falamos em desenvolvimento, levamos em consideração as relações 

econômicas, que pela sua própria existência criaram imensos abismos sociais, 

separando os indivíduos.  

O conceito de desigualdade referencia a relação entre desenvolvimento e 

justiça social, e se relaciona com a distribuição de renda, educação, moradia, 

acesso ao emprego, a bens de consumo, à terra, a serviços (serviços de saúde, 

abastecimento de água e saneamento ambiental), bem como ao poder de decisão e 

de influência social. Nessa discussão sobre o acesso aos serviços, a água pode ser 

um dos focos centrais, porque está diretamente ligada à promoção de saúde, 

qualidade de vida e ao equilíbrio e saneamento ambiental (BLUME et al., 2010). 

Assim, a água é considerada um bem comum em todo o mundo e pode ser usada 

para vários fins no cotidiano humano, desde o abastecimento doméstico e geração 

de energia até a recreação e o lazer (MARENGO, 2008), mas também pode 

representar, quando mantida e usada de forma incorreta, um grave risco à saúde. 

O Brasil tem posição privilegiada no mundo, em relação à disponibilidade de 

recursos hídricos, com uma vazão média anual dos rios correspondendo a 

aproximadamente 12% da disponibilidade mundial (SHIKLOMANOV, 2000). Se 

forem consideradas as vazões brasileiras oriundas de território estrangeiro (Paraguai 

e Uruguai) e da Amazônia, esse percentual sobe para 18% (MARENGO, 2008). 

A disponibilidade de água no Brasil depende em grande parte do clima. O 

ciclo anual das chuvas e de vazões no país varia muito, e de fato a variabilidade 

interanual do clima, associada aos fenômenos de El Niño, La Niña, ou à 

variabilidade na temperatura da superfície do mar do Atlântico Tropical e Sul podem 

gerar anomalias climáticas, que produzem grandes secas (GEO-BRASIL, 2007). 

O semiárido brasileiro é uma região com déficit hídrico que abrange oito 

Estados Nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe) e a região Norte do Estado de Minas Gerais, possuindo 

uma área total de 980.133,079 km2 onde vivem 22,6 milhões de pessoas distribuídas 

entre 1.135 municípios (INSA, 2015), 61,9% delas em áreas urbanas e 38,1% em 

áreas rurais (MEDEIROS et al., 2014), e é considerada a região árida mais habitada 
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do mundo (DRUMOND et al., 2008). Esta região é caracterizada por um clima seco 

com precipitações médias anuais entre 250 e 500 mm e possui uma vegetação 

composta prioritariamente por arbustos que perdem as folhas nos meses mais secos 

ou por pastos que secam na época da estiagem e recebem o nome de caatinga 

(SHIKLOMANOV, 2000; CIRILO, 2008; MARENGO, 2008). Nesta região, pela pouca 

disponibilidade, a água é considerada um fator crítico para as populações locais 

(GEO-BRASIL, 2007).  

Segundo Mendes (2006), devido ao crescimento populacional e ao mau uso 

dos recursos hídricos, a pouca disponibilidade da água acarreta na perda da sua 

qualidade através da contaminação, que é uma consequência direta da ação 

antrópica (BLUME et al., 2010). 

As atividades humanas podem promover a contaminação e a alteração na 

composição e na qualidade dos recursos hídricos em decorrência do uso 

desordenado de rios e reservatórios (BLUME et al., 2010). A qualidade da água está 

diretamente ligada à presença microbiana, e o monitoramento destes organismos 

torna-se essencial na busca de alternativas para questões ambientais relacionadas à 

água (ARAÚJO; COSTA, 2007).  

Nesse sentido, a identificação e quantificação de microrganismos, como 

bactérias, por exemplo, podem ser fundamentais para a manutenção de uma boa 

qualidade hídrica nestes ambientes e também alertar a favor da saúde das 

comunidades locais  (LEWIS; FROST; MORRIS, 1986). No caso de águas 

contaminadas, tratadas precariamente ou sem nenhum tratamento, as 

consequências são a poluição, a destruição da biodiversidade e as doenças de 

veiculação hídrica (CIRILO, 2008). 

As doenças de veiculação hídrica fazem parte da história da humanidade. A 

cólera, por exemplo, dizimou populações inteiras e até hoje, em alguns locais, pela 

falta de controle da qualidade da água de consumo, ainda causa sérios danos à 

população, sendo considerada um sério problema epidemiológico (CHOFFNES; 

MACK, 2009).  

A batalha do homem contra os microrganismos causadores de doenças é tão 

antiga quanto a própria existência das doenças infecciosas. Porém, a descoberta da 

penicilina em 1928 por Alexander Fleming, no início do século XX, representou uma 

vitória nesta batalha (FRANCO et al., 2009). Antes da introdução da penicilina na 

prática clínica, na década de 40, o índice de mortalidade das infecções causadas 

pela bactéria Staphylococcus aureus, por exemplo, era em torno de 80% 
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(DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008) e com a antibioticoterapia, praticamente 

100% dessas bactérias se mostraram sensíveis ao medicamento. Porém dois anos 

após o começo do uso clínico da penicilina, em 1942, já foi identificada a primeira 

cepa de S. aureus resistente a essa droga (LOWY, 2003), quando foram relatadas, 

então, as bactérias resistentes aos antimicrobianos. 

Consideramos que uma bactéria é resistente a uma droga quando ela 

consegue crescer in vitro na concentração que aquela droga alcança no ambiente 

em que a bactéria vive normalmente. A bactéria pode desenvolver vários 

mecanismos fisiológicos, regulados geneticamente, para sobreviver à presença do 

antimicrobiano em seu habitat, desde o impedimento da penetração da droga em 

seu interior até a destruição total ou parcial do medicamento (AMINOV, 2009). 

Porém, por ser essa uma capacidade determinada geneticamente, um 

microrganismo resistente a um ou a vários antimicrobianos pode transferir essa 

característica a um outro microrganismo sensível, tornando-o também resistente 

(MIYAKE; KASAHARA; MORISAKI, 2003).  

O sucesso do uso dos antibióticos no tratamento das infecções e o risco que 

a resistência a esses compostos representa para a saúde humana, fez com que os 

estudos sobre esse tema se concentrassem principalmente sobre o aspecto clínico. 

Em contra partida, pesquisas sobre o papel evolutivo, ambiental e regulatório dos 

antibióticos na natureza têm recebido relativamente pouca atenção (MARTÍNEZ, 

2008). A maioria dos antibióticos utilizados para tratar as infecções, é produzida por 

microrganismos isolados do meio ambiente, o que pode significar que os genes para 

a resistência aos antibióticos também possam ter surgido nesses habitats. Então, 

uma melhor compreensão do papel dos antibióticos e da resistência a essas drogas 

no meio ambiente pode ajudar a prever e impedir o surgimento e a evolução futura 

do fenômeno da resistência (AMINOV, 2009). 

Nesse contexto, é importante ressaltar que o surgimento de bactérias 

resistentes aos antibióticos, nos ambientes aquáticos, tem crescido 

consideravelmente (MIYAKE; KASAHARA; MORISAKI, 2003) e no Estado do Rio 

Grande do Norte, considerando que no Semiárido Potiguar, a água dessas 

comunidades é usada principalmente para uso doméstico, recreação e irrigação, se 

faz necessário um olhar mais cuidadoso, especialmente pela carência de trabalhos 

dessa natureza nesses ambientes. E dessa forma, a veiculação de microrganismos 

resistentes a um ou a vários antimicrobianos representaria um problema mais sério, 

principalmente porque, nessas áreas, ainda se observa uma carência de serviços de 
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saúde e as unidades especializadas em saúde se encontram em cidades polos, 

geralmente distantes de comunidades menores, e um processo infeccioso causado 

por uma bactéria resistente, nessas circunstâncias, poderia ter um desfecho não 

desejado. 

Apesar da inexistência de estudos sobre a resistência antimicrobiana em 

bactérias isoladas de ambientes aquáticos no semiárido brasileiro, trabalhos 

semelhantes, em outros países, mostram o envolvimento dessas bactérias em 

diversos processos infecciosos nos indivíduos usuários desses recursos (CABRAL, 

2010). 

Sendo assim, este trabalho se justifica pela importância já reconhecida dos 

microrganismos resistentes aos antimicrobianos, sua possível identificação em 

ambientes aquáticos no semiárido nordestino, pelo importante papel de uso 

representado pela Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Assú para o Semiárido 

Potiguar e pela inexistência de dados na literatura sobre a possível emergência 

desses microrganismos resistentes no Estado do Rio Grande do Norte. Apesar de 

estudos anteriores terem apontado para o isolamento e a identificação de bactérias 

heterotróficas de importância médica nesses ambientes (NASCIMENTO; ARAÚJO, 

2013), acreditamos que os dados obtidos neste trabalho poderão contribuir para um 

melhor entendimento da ecologia das bactérias com genes de resistência 

antimicrobiana isoladas e identificadas nos reservatórios utilizados nessa região.  

E considerando que essas bactérias podem está envolvidas no surgimento 

dos diversos processos infecciosos nessas comunidades, a identificação de genes 

de resistência específicos nesses microrganismos poderá direcionar o estudo da 

origem desses genes e também contribuir para o desenvolvimento de protocolos e 

medidas preventivas direcionadas àquele grupo de antimicrobianos com mais 

eficácia na comunidade. Essa pesquisa também poderá servir de base para um 

estudo mais aprofundado sobre as implicações transferência horizontal dos genes 

de resistências nas bactérias destes ambientes. 

Os resultados deste projeto fornecerão a base científica para a elaboração de 

estratégias educativas em saúde ambiental nas comunidades, os quais serão 

divulgadas, na comunidade local, por meio de atividades de educação em saúde, 

visando à compreensão da necessidade da preservação desses reservatórios bem 

como do uso consciente dos antimicrobianos e do perigo que o uso descontrolado 

desses medicamentos representam para o surgimento das bactérias resistentes nos 

ambientes aquáticos. 



20 
 

Essas ações têm como objetivo principal a junção de conhecimentos da área 

ambiental com a área da saúde, característica da área de vigilância ambiental em 

saúde, e a promoção da divulgação da ciência, a fim de tornar o conhecimento 

científico acessível a essas comunidades.  

 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O fenômeno da resistência bacteriana as drogas antimicrobianas é um evento 

genético e está relacionado a diferentes mecanismos bioquímicos, existentes na 

bactéria, que impedem a ação desses medicamentos. Entretanto, apesar de não ser 

recente, esse evento só se tornou o foco dos estudiosos quando foi considerado um 

problema epidemiológico (AMINOV, 2009; GONZALEZ-CANDELAS et al., 2011). 

A propagação de bactérias resistentes e de genes de resistência pode ser 

influenciada por vários fatores, tais como falta de saneamento, aglomerações, 

viagens, e agrupamento de pessoas suscetíveis, como idosos e crianças, por 

exemplo. Além disso, as diferenças de protocolos de prescrição medicamentosa, 

ausência de políticas de controle do uso racional de antibióticos e variáveis sócio-

econômicas, como baixa escolaridade, podem influenciar o consumo indiscriminado 

dessas drogas e consequentemente também levar ao desenvolvimento da 

resistência bacteriana (BRUINSMA et al., 2002). 

Neste contexto, uma das maiores preocupações para a vigilância 

epidemiológica, está no fato de que alguns trabalhos identificaram bactérias 

resistentes aos antimicrobianos em ambientes aquáticos. Esse receio é justificável, 

ao passo que estes ambientes são usados para diversos fins e que a água pode ser 

um veículo para o surgimento de infecções (BAYA et al., 1986; MIYAKE; 

KASAHARA; MORISAKI, 2003; KOBAYASHI et al., 2007; LUGO-MELCHOR et al., 

2010).  

No Brasil já foram identificadas bactérias resistentes aos antibióticos em água 

de rio (DE MONDINO et al., 1995; SOUZA et al., 2000; FALCÃO et al., 2004; 

COUTINHO et al., 2014), lago e lagoa (PONTES et al., 2009; SALLOTO et al., 2012; 

COUTINHO et al., 2014; MARTINS et al., 2014) e do mar (DE OLIVEIRA; PINHATA, 

2008; DE OLIVEIRA et al., 2010; SALLOTO et al., 2012; COUTINHO et al., 2014). 

Também já foram identificadas bactérias resistentes em estações de tratamento de 

esgotos (PRADO et al., 2008; SOUZA et al., 2000; RIBEIRO, 2011), em água de 

tanques usados para aquicultura (RIBEIRO et al., 2010; RESENDE et al., 2012; 
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CARVALHO et al., 2013) e até mesmo em água de beber (SILVA et al., 2008; 

LASCOWSKI et al., 2013). Esse cenário se torna mais preocupante porque em 

algumas regiões brasileiras o uso da água apresenta certas limitações em 

decorrência da sua escassez (MARENGO, 2008; BEZERRA; MATTOS; BECKER, 

2011; CAMPOS, 2014) 

A disponibilidade de água no Brasil depende em grande parte do clima. Na 

região semiárida brasileira, onde o fenômeno da seca tem repercussões mais 

graves, a água é um fator crítico para as populações locais (GEO-BRASIL, 2007). O 

Rio Grande do Norte é um Estado que apresenta grande parte do seu território 

inserida na região semiárida brasileira. Essa região é caracterizada pelo clima seco 

e quente, com poucas chuvas que se concentram nas estações de verão e outono 

(INSA, 2014). Essas características em conjunto tornam difícil a sobrevivência nessa 

região e, por isso, o armazenamento de água é adotado como uma das soluções 

para garantir a disponibilidade de água durante os períodos secos.  

A água, nessa região, é geralmente armazenada a partir da construção de 

adutoras ou mesmo em reservatórios (BRANCO; SINISGALLI, 2011). Porém, por 

não possuírem um esgotamento sanitário apropriado, a maioria das comunidades 

usuárias desses recursos hídricos nessas localidades, destina seus dejetos para os 

corpos d’água, e podem levar a contaminação dos reservatórios (SILVA et al., 2007; 

CIRILO, 2008). 

Segundo Lazzaro e colaboradores (2003) grande parte dos reservatórios da 

região semiárida do nordeste brasileiro encontra-se em estado eutrófico ou 

hipertrófico, contaminados por bactérias de importância médica (NASCIMENTO; 

ARAÚJO, 2013), podendo servir de veículo para várias doenças (CIRILO, 2008). 

Sendo assim, estudos que facilitem a compreensão do papel ecológico do fenômeno 

da resistência bacteriana e que impeçam a sua disseminação genética, tornam-se 

de grande importância. 

 

2.1. Antibióticos: do surgimento aos dias atuais 
 

Desde a pré-história, o homem vem tentando promover a atenção a saúde 

(FERRAZ; FERRAZ, 1997). Diversas civilizações antigas, há mais de 3.000 anos 

antes da Era comum, já conheciam as propriedades terapêuticas e antimicrobianas 

de mofos ou bolores empregados no tratamento de feridas infectadas. Porém, 

somente a partir do século XIX, com o desenvolvimento da alquimia, é que as 
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drogas antimicrobianas passaram a ser obtidas por métodos laboratoriais 

(TAVARES, 2002).  

Os antimicrobianos são caracterizados como compostos naturais, sintéticos 

ou semissintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de fungos ou 

bactérias. Aqueles que agem sobre as bactérias podem ser classificados como 

bactericidas, quando causam a sua morte, ou bacteriostáticos, quando levam a 

inibição do seu crescimento (WALSH, 2003). 

A descoberta do primeiro antibiótico, em 1929 por Alexander Fleming, 

aconteceu por acaso quando estudava culturas de Staphylococcus aureus. Deixadas 

sobre a bancada, as culturas foram contaminadas acidentalmente com fungos da 

espécie Penicillium notatum (atualmente denominado P. chrysogenum), e o 

pesquisador observou que em torno dos fungos contaminantes não havia 

crescimento bacteriano. Fleming então descobriu que o fungo contaminante 

produzira uma substância, filtrável e não tóxica, que exercia atividade antibacteriana, 

e que recebeu o nome de Penicilina. Posteriormente em 1939, Florey e Chain 

isolaram a penicilina das culturas do Penicillium, viabilizando sua produção para o 

uso clínico (RAVAT et al., 2011). 

As descobertas dos antimicrobianos continuaram, na década de 30, Gerhard 

Domagk descobriu as sulfonamidas, compostos químicos derivados de corantes, 

demonstrando a sua utilidade terapêutica contra infecções bacterianas sistêmicas. 

Ainda hoje essas drogas têm sido grandemente empregadas no tratamento dessas 

doenças, recebendo um maior destaque a sulfadiazina, o sulfatiazol e a 

sulfamerazina (DIXON, 2006). 

 Outras pesquisas foram realizadas nos anos seguintes levando à descoberta 

de várias drogas, entre elas a estreptomicina, cefalosporina C, eritromicina, 

tetraciclinas, cloromicetina e outros antibióticos naturais, obtidos de fungos ou de 

bactérias do meio ambiente. A maioria dos antibióticos usados na pratica médica é 

originada de fungos pertencentes aos gêneros Penicillium, Cephalosporium e 

Micromonospora, e de bactérias dos gêneros Bacillus e Streptomyces. As drogas 

antimicrobianas de origem semissintética empregadas na atualidade derivam de 

compostos como penicilina, cefalosporina, tetraciclina e eritromicina (TAVARES, 

2002; WRIGHT, 2007). 

Apesar de terem surgido novas classes de medicamentos, a resistência a 

essas drogas têm surgido em seguida, e a pesquisa por novos fármacos não está 

progredindo com a mesma velocidade do aparecimento de novas formas de 
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resistência (CAUMO et al., 2010; KUMARASAMY et al., 2010; MARTÍNEZ; COQUE; 

BAQUERO, 2015). 

Mesmo com o surgimento de novas classes de antibióticos como as 

oxazolidinonas e os lipodepsipeptídeos, por exemplo, e outras promissoras em fase 

de teste, tais descobertas não são consideradas completamente eficientes para 

conter o grau de patogenicidade de bactérias resistentes, as quais ainda vêm 

causando inúmeros danos à saúde humana. Nesse contexto, a compreensão dos 

mecanismos de resistência bacteriana é um ponto chave para o desenvolvimento de 

novos alvos terapêuticos (RAVAT et al., 2011). 

 

2.2. O fenômeno da resistência bacteriana 
 

O desenvolvimento da resistência dos microrganismos aos antimicrobianos 

não é mais considerado um evento surpresa ou novidade no meio científico. No 

entanto, o alcance e a escala desse fenômeno se tornou uma crise crescente na 

saúde pública mundial ao passo que a resistência às drogas se acumula de forma 

acelerada ao longo do espaço e do tempo (CHOFFNES; RELMAN; MACK, 2010). 

Esse fenômeno pode ser considerado como uma resposta evolutiva dos 

microrganismos à presença dos agentes antimicrobianos no ambiente (WRIGHT, 

2007; MARTÍNEZ; BAQUERO, 2014). 

Vários fatores podem estar envolvidos com o surgimento da resistência, como 

o uso inadequado dessas drogas, por exemplo, e os problemas em decorrência de 

infecções causadas por cepas resistentes vêm se agravando a cada ano (DUPONT; 

STEELE, 1987; TEUBER, 2001; JACOBY, 2005; OBATA, 2010; WHO, 2013). 

No início da era antibiótica era possível a escolha de uma droga, entre as 

várias disponíveis para o tratamento de uma única infecção, quando a resistência a 

um determinado agente antimicrobiano era detectada. Entretanto, nos últimos quinze 

anos, ocorreu uma aceleração do surgimento de bactérias multirresistentes, que não 

foi acompanhada pela indústria farmacêutica, dificultando o controle e o tratamento 

de diversas infecções, especialmente as de origem hospitalar (SHEA, 2003; 

FERNANDES, 2006). 

A resistência bacteriana pode ser definida com base em dois critérios: 

microbiologico (resistência in vitro) e clínico (resistência in vivo). De acordo com a 

definição microbiológica, uma cepa é considerada resistente quando consegue 

crescer numa concentração de um antimicrobiano acima daquela suportada por 
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outras cepas filogeneticamente relacionadas. Já no caso da definição clínica, uma 

cepa é resistênte quando sobrevive a uma terapia antimicrobiana que normalmente 

é utilizada e debela o processo infeccioso. Independentemente da definição utilizada 

trata-se de um complexo mecanismo que envolve uma variedade de agentes 

antimicrobianos, espécies de bactérias, genes de resistência e mecanismos de 

resistência (AARESTRUP, 2005a). Essa resistência pode ocorrer por mutações 

(deleções, inserções ou mutações pontuais) ou por transferência horizontal de genes 

de resistência localizados em vários tipos de elementos genéticos móveis ou não 

(NORMARK; NORMARK, 2002; KAPIL, 2005; PITONDO-SILVA et al., 2014).  

As mutações são fenômenos espontâneos possíveis de ocorrer no momento 

da divisão celular, mas que podem ser provocadas por determinados agentes 

denominados mutagênicos, como os raios X, os raios ultravioleta e o ácido nitroso. 

No entanto, faz-se importante destacar que as mutações não são provocadas por 

antibióticos, ou seja, o surgimento de bactérias resistentes ocorre por mecanismos 

de mutações espontâneas e não como consequência direta da ação dos antibióticos 

(DAVIES; DAVIES, 2010).  

A transferência horizontal de genes pode ocorrer através de bacteriófagos 

(transdução), plasmídeos (conjugação) e inserção direta de DNA bacteriano de 

bactérias lisadas no ambiente (transformação) (ZHANG; ZHANG; FANG, 2009). 

A transdução é um mecanismo restrito a bactérias da mesma espécie e 

consiste na transferência de material genético de uma bactéria a outra através de 

um bacteriófago, um vírus que se utiliza do DNA bacteriano e da aparelhagem 

celular para se replicar, que durante esse evento pode incorporar ao seu genoma 

fragmentos do DNA, cromossômico ou plasmidial, da bactéria parasitada que 

contenha genes de resistência e, após isso, ao infectar uma nova bactéria, o vírus 

pode carrear os genes da célula doadora que codificam mecanismos de resistência 

(TAVARES, 2000; FINLEY et al., 2013). 

A resistência adquirida por conjugação ocorre quando há o contato físico 

entre duas bactérias de uma mesma espécie ou de espécies completamente 

distintas através das fímbrias sexuais (pili sexuais) ou diretamente pelo contato 

célula a célula (MERLIN et al., 2011; GONZALEZ-CANDELAS et al., 2011). Segundo  

Caumo e colaboradores (2010), esse processo de transferência de resistência é o 

mais importante do ponto de vista clínico, pois a seleção em ambientes, como 

hospitais, por exemplo, faz com que algumas espécies adquiram resistência e logo 

transmitam a outras espécies ou outros gêneros, fazendo uso desse mecanismo. 
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A transformação ocorre quando uma bactéria capta ou absorve um fragmento 

do cromossomo ou plasmídeo que se encontra no meio ambiente, proveniente de 

outra bactéria doadora que sofreu uma lise celular e teve o seu DNA liberado no 

meio (BAQUERO; BLÁSQUEZ, 1997; TAVARES, 2000; GONZALEZ-CANDELAS et 

al., 2011). 

Pode acontecer também a aquisição de genes de resistência localizados em 

elementos móveis, como os transposons. O processo de transposição acontece 

quando há uma transferência de genes entre estruturas genéticas da bactéria, seja 

cromossomo ou plasmídeo. O transposon é um fragmento pequeno de DNA que, ao 

contrário dos plasmídeos, não se multiplicam independentemente. Eles podem se 

inserir no DNA receptor ou plasmidial e se replicar junto com ele (TAVARES, 2000; 

FRANCO et al., 2009; GONZALEZ-CANDELAS et al., 2011; FINLEY et al., 2013). 

A resistência bacteriana pode ser dividida em natural (ou intrínseca) e 

adquirida (ou extrínseca). No primeiro caso, todos os exemplares de uma mesma 

espécie bacteriana possuem, em seu genoma, genes que conferem uma 

característica de resistência a um determinado agente antimicrobiano, e no segundo 

caso, observam-se cepas sensíveis e resistentes a um determinado antimicrobiano 

numa mesma espécie (FRANCO et al., 2009; GONZALEZ-CANDELAS et al., 2011). 

Em relação à aquisição da resistência, podemos classificá-la em exógena, 

quando há a aquisição de uma informação genética externa, e/ou endógena, num 

caso de uma mutação, por exemplo (AARESTRUP, 2005b). 

A resistência ainda pode ser classificada como simples, múltipla ou cruzada. 

Chamamos de resistência simples quando o germe é resistente a uma só droga; 

resistência múltipla quando é resistente simultaneamente a duas ou mais e 

resistência cruzada quando o mecanismo bioquímico de resistência a uma droga é o 

mesmo para outras (ROSENGREN et al., 2007). 

São descritos na literatura, seis mecanismos bioquímicos utilizados pelas 

bactérias para inativar os antimicrobianos: inativação por enzimas, bombas de 

efluxo, alteração do receptor da droga, alteração da permeabilidade bacteriana a 

droga, alteração do sistema de transporte na célula e síntese de vias metabólicas 

alternativas (FRANCO et al., 2009) (Figura 1). 
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Figura 1. Mecanismos básicos da ação dos antibióticos e da resistência. A fim 

de inibir o crescimento bacteriano, um antibiótico necessita interagir eficientemente 

com seu alvo numa concentração alta o suficiente para inibir sua atividade. Em (A) o 

antibiótico (1) precisa passar pelo envelope celular (2), em certas situações ser 

ativado por uma enzima intracelular (3) e alcançar o alvo (4). A atividade da bomba 

de efluxo, com resistência a múltiplas drogas, expressa constitutivamente (5) pode 

diminuir a concentração intracelular do antibiótico. Como mostrado em (B), a 

resistência antimicrobiana é alcançada pela interferência com essas vias, tanto pelas 

mudanças que impedem a entrada do antibiótico (a,b), como também pela atividade 

de enzimas inativadoras de antibióticos (c) ou pela superexpressão das bombas de 

efluxo com resistência a múltiplas drogas (f) que reduzem a concentração 

intracelular efetiva, ou pela atividade de enzimas inativadoras de antibióticos (d) ou 

de seu alvo (e), o qual impedem a interação alvo/antibiótico (adaptado de 

GONZALEZ-CANDELAS, et al., 2011). 

 

O mecanismo de resistência bacteriano mais importante e frequente é a 

degradação do antimicrobiano por enzimas que promovem alterações estruturais na 

molécula do fármaco, tornando-o inativo contra aquele microrganismo. Dentre as 

mais conhecidas e descritas encontram-se as beta-lactamases, que hidrolisam a 

ligação amida do anel beta-lactâmico, destruindo, assim, o local onde esses 

antimicrobianos se ligam às proteínas ligadoras de Penicilina (Penicillin-Binding 

Protein - PBPs) bacterianas e através do qual exercem seu efeito antibacteriano. 

Foram descritas numerosas beta-lactamases diferentes. Essas enzimas são 

codificadas em cromossomos ou sítios extracromossômicos através de plasmídios 

ou transposons, podendo ser produzidas de modo constitutivo ou ser induzido 

(WILLETTS, 1980; MARTÍNEZ; BAQUERO, 2014). 
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As bombas de efluxo, em geral, conferem baixos níveis de resistência às 

drogas e são constituídas por proteínas envolvidas na extrusão de substâncias 

tóxicas do interior das células para o meio externo. Essas bombas podem ser 

especificas para um substrato ou podem transportar uma gama de compostos 

estruturalmente diferentes e não relacionados e por esse motivo tal mecanismo pode 

estar associado com mecanismos de resistências a múltiplas drogas (WEBBER; 

PIDDOCK, 2003; MARTÍNEZ; COQUE; BAQUERO, 2015).  

Para que o fármaco possa agir contra um microrganismo é imprescindível que 

haja a interação fármaco/receptor. A alteração do receptor para a ação do antibiótico 

ocorre, muitas vezes, por mutação cromossômica, onde se observa uma alteração 

química do receptor, impedindo uma perfeita ligação entre ambos. Esse mecanismo 

acontece em um grande número de bactérias frente a um diversificado número de 

antibióticos, como macrolídeos, beta-lactâmicos, cloranfenicol, quinolonas, 

rifampicina e glicopeptídeos (HAWKEY, 1998; BARRETEAU et al., 2012). 

Um bom exemplo dessa alteração é visto em S. aureus resistente à meticilina 

(MRSA) e estafilococos coagulase-negativos que adquiriram o gene cromossômico 

mecA e produzem uma PBP resistente aos beta-lactâmicos, denominada PBP2a ou 

PBP2'. Esta PBP alterada é suficiente para manter a integridade da parede celular 

durante o crescimento, enquanto outras PBPs essenciais são inativadas por 

antibióticos beta-lactâmicos (TAVARES, 2000; HIRAMATSU, 2001; SOUSA-JÚNIOR 

et al., 2010 ; BOND; LOEFFLER, 2012). 

A modificação da permeabilidade da membrana externa ao fármaco é outra 

estratégia de defesa das bactérias contra a ação de antimicrobianos. As porinas, 

que facilitam a entrada de pequenas moléculas na célula, passivamente excluem 

muitos antibióticos. Em bactérias Gram-positivas, a ausência da membrana externa 

resulta em uma maior sensibilidade a muitos compostos antimicrobianos 

(ACHOUAK; HEULIN; PAGÈS, 2001;.CHOFFNES; RELMAN; MACK, 2010) 

A alteração da permeabilidade acontece por produção de substâncias 

impermeabilizantes ou mesmo por espessamento da parede celular. Em 1996 

surgiram as primeiras cepas de S. aureus resistentes aos glicopeptideos, 

primeiramente encontrados no Japão, sendo depois encontradas em outras regiões, 

inclusive no Brasil. Essas espécies se mostram resistentes a essas drogas graças 

ao espessamento da parede celular (FRANCO et al., 2009; GONZALEZ-CANDELAS 

et al., 2011). 
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A célula bacteriana, ainda pode apresentar uma alteração nos sistemas de 

transportes da membrana citoplasmática. Esse mecanismo, gerado por mutação, 

ocorre por uma diminuição da diferença de potencial elétrico entre essas 

membranas e com isso há uma redução na entrada do antibiótico na célula. É um 

mecanismo visto na resistência aos aminoglicosídeos, pois a entrada destes na 

célula está diretamente associada à diferença de gradiente elétrico entre o meio 

extracelular e o intracelular. Isso se explica devido o aminoglicosídeo ter carga 

elétrica positiva e o meio intracelular possuir carga elétrica negativa pela diferença 

de potencial entre as duas membranas (FRANCO et al., 2009; GONZALEZ-

CANDELAS et al., 2011).  

O desenvolvimento de uma via metabólica alternativa também pode ser usado 

pela bactéria como mecanismo de resistência aos antimicrobianos. Algumas 

bactérias mostram-se resistentes a ação de quimioterápicos sulfonamídicos e 

dinopirimidínicos, atuando em enzimas redutases e sintetases que participam do 

metabolismo do ácido fólico. Além disso, algumas bactérias são capazes de elaborar 

enzimas modificadas que, embora mantenham sua função metabólica, são menos 

afetadas pelo fármaco do que as enzimas no microrganismo susceptível (TAVARES, 

2002; CHOFFNES; RELMAN; MACK, 2010). A resistência as sulfonamidas é um 

exemplo disso (Figura 2).  

 
Figura 2. Mecanismo de ação das sulfonamidas e do trimetoprima na produção do 

folato. 
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As sulfonamidas atuam inibindo a dihidropteroato sintetase, enzima 

responsável pela ligação entre o ácido p-aminobenzóido e a pteridina na síntese de 

ácido fólico bacteriano. Alguns bacilos Gram-negativos sintetizam, via plasmídio ou 

transposson, uma dihidropteroato sintetase alterada, sem afinidade pelas sulfas, 

mas que mantém sua atividade bioquímica na produção do folato. Sem a inibição da 

enzima pelas sulfas, a bactéria cresce normalmente, tornando-se resistente à droga. 

Mecanismo similar acomete o trimetoprim, na fase seguinte à síntese do ácido fólico, 

na redução à tetrahidrofolato pela dihidrofolato redutase (ZHANG; ZHANG; FANG, 

2009).  

 

2.3. A resistência antimicrobiana no meio ambiente 
 

Há várias décadas, grandes quantidades de antibióticos vêm sendo 

despejados no meio ambiente, entretanto, até recentemente, não era dada a devida 

atenção à existência de tais substâncias indutoras de resistência na natureza 

(KÜMMERER, 2004; FUENTEFRIA; FERREIRA; CORÇÃO, 2011). De acordo com 

Jorgensen e Halling-Sorensen (2000), a introdução e a progressiva acumulação de 

agentes antimicrobianos no ambiente, contribuíram para a evolução e dispersão de 

tais organismos, em graus crescentes de patogenicidade, tornando a resistência 

bacteriana um fator preocupante e alvo crescente de medidas de contenção entre a 

comunidade cientifica.  

Os genes bacterianos que codificam resistência aos antibióticos tiveram sua 

origem no meio ambiente, sendo comprovada a existência de genes envolvidos em 

mecanismos de resistência bacteriana em precursores ancestrais das atuais 

bactérias (BENVENISTE e DAVIES, 1973; D’COSTA et al., 2011). A análise 

filogenética de vários grupos de genes de resistência aos antibióticos sugere que o 

material genético de bactérias resistentes aos antibióticos atuais sofreram uma longa 

história de seleção e diversificação, bem antes do advento da era antibiótica 

(AMINOV; MACKIE, 2007; D’COSTA et al., 2011; MARTÍNEZ; BAQUERO, 2014). 

A era antibiótica, de fato, consiste em uma breve experimentação 

evolucionária realizada nos últimos 70 anos e a resistência bacteriana tem sido 

evidenciada em ambientes primitivos, aqueles livres da ação antropogênica. Estudos 

recentes demonstram que cerca de 60% das espécies de Enterobacteriaceae 

isoladas de água doce em ambientes primitivos, apresentam resistência a múltiplas 

drogas (LIMA-BITTENCOURT et al., 2007), sendo inclusive detectada nesses 
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ambientes, a resistência dessas bactérias aos antibióticos sintéticos, como as 

quinolonas, por exemplo, indicando que essa resistência é anterior ao surgimento 

dessas drogas. Além disso, as bactérias podem adquirir, por transferência 

horizontal, genes de resistência provenientes de outras bactérias presentes no 

mesmo nicho ecológico (KRULWICH et al., 2001; MARTÍNEZ; COQUE; BAQUERO, 

2015). 

Recentemente, o sequenciamento de genomas bacterianos completos 

forneceram inúmeras evidências, que demonstram que as bactérias apresentam 

múltiplas vias alternativas de resistência antimicrobiana, podendo até mesmo 

desenvolver fenótipos resistentes na ausência de pressão seletiva (FAJARDO; 

MARTÍNEZ, 2008; CHOFFNES; RELMAN; MACK, 2010). Entretanto, o surgimento 

da resistência antimicrobiana por meio da associação entre esse fenômeno e o uso 

desordenado dessas drogas têm preocupado as autoridades sanitárias mundiais.  

Diversos estudos vêm demonstrando diferentes tipos de reservatórios 

ambientais envolvidos na disseminação de bactérias resistentes, as quais têm 

surgido por causa do uso indiscriminado e descontrolado de antimicrobianos na 

agropecuária, agricultura, aquicultura e no uso do solo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006; MARTI; VARIATZA; BALCAZAR, 2014). 

Uma importante fonte de resistência bacteriana no meio ambiente na 

atualidade é a produção animal, uma vez que a utilização de medicamentos com fins 

terapêuticos e de profilaxia nessa área vem se tornando uma prática cada vez mais 

comum, constituindo-se a classe de drogas mais prescrita (THIELE-BRUHN, 2003; 

AARESTRUP, 2005; KIM et al., 2012; GOWDA et al., 2015). No Brasil, vários 

trabalhos discutem a resistência antimicrobiana na produção animal (SCHMIDT; 

CARDOSO, 2003; CAMPIONI; MORATTO BERGAMINI; FALCÃO, 2012; LIMA-

FILHO et al., 2013)  

Resíduos de antimicrobianos utilizados na criação animal podem chegar aos 

consumidores através da ingestão da carne, levando a uma exposição direta a estas 

drogas. Além disso, a presença de antimicrobianos em baixas concentrações pode 

selecionar bactérias resistentes na microbiota dos animais mantidos para consumo 

humano. Durante o abate, a carne desses animais pode se contaminar com as 

bactérias da microbiota resistente e chegar aos consumidores (KAPIL, 2005; MAIA 

et al., 2009). 

O solo é uma outra importante fonte de resistência bacteriana, sobretudo 

devido a deposição de diferentes tipos de resíduos gerados pelo homem, 
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conhecidos como Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). No Brasil, mais de 30 mil unidades de saúde produzem RSS, e a maioria não 

apresenta plano de manejo (FERREIRA, 1995), e um fator preocupante é que vários 

tipos de microrganismos, patógenos obrigatórios ou com grande potencial 

patogênico, podem ser encontrados nesses resíduos (BIDONE, 2001). 

Estudos demonstram a potencialidade dos RSS como agentes de 

disseminação de microrganismos potencialmente patogênicos para os seres 

humanos e outros animais, além de veículo para disseminação de marcadores de 

resistência a drogas antimicrobianas no solo. Tem sido constatada a presença de 

diferentes espécies bacterianas, em amostras de chorumes de aterros sanitários, 

com percentuais elevados de linhagens resistentes a diferentes drogas 

antimicrobianas de uso clínico, tanto hospitalar quanto comunitário, sendo destacada 

a presença de isolados de Staphylococcus coagulase negativo, Citrobacter spp., 

Proteus spp., Escherichia coli, Hafnia spp., Morganella spp., Salmonella spp., 

Shigella spp., Serratia spp., além de outros bastonetes Gram-negativos pertencentes 

a família Enterobacteriaceae (NASCIMENTO et al., 2009). 

Os impactos provocados pelos resíduos sólidos municipais podem estender-

se para a população em geral, direta ou indiretamente, por meio da poluição e 

contaminação dos corpos hídricos e dos lençóis subterrâneos, dependendo do uso 

da água e da absorção de material tóxico ou contaminado (MACHADO; PRATA 

FILHO, 1999). Além disso, alguns desses resíduos no solo podem ser absorvidos e 

se acumularem nos tecidos vegetais, resultando em riscos à saúde humana, através 

do consumo de alimentos de origem vegetal (BOXALL et al., 2006). Dessa forma, 

outro importante veículo de resistência bacteriana no meio ambiente é a absorção 

de antibióticos através das plantas. Tais antibióticos podem eventualmente interferir 

no crescimento e desenvolvimento vegetal, além de serem com isso, transferidos 

aos organismos que delas se alimentam, gerando contaminação e risco à saúde de 

seres humanos e outros animais, e dessa forma propagando diferentes tipos de 

resistência (JJEMBA, 2002). 

Nesse contexto, apesar de vários trabalhos terem mostrado que os ambientes 

naturais representam importantes reservatórios de genes de resistência, as 

intervenções antropogênicas no meio ambiente, também podem atuar como um 

importante indutor, favorecendo o surgimento da resistência até mesmo em 

bactérias comensais. Isso se configura num fator preocupante, considerando que a 

maioria das pesquisas têm seu foco na resistência antimicrobiana já estabelecida, 
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enquanto que aquelas no meio ambiente, provavelmente a principal causa do 

surgimento de genes de resistência bacteriana, estão recebendo pouca atenção 

(CHANDRAN et al., 2008; RAM et al., 2008; KUMAR; CHANG; XAGORARAKI, 2010; 

FINLEY et al., 2013; MARTÍNEZ; BAQUERO, 2014). 

 

2.4. Resistência bacteriana em ambiente aquático: 
 

O ambiente aquático é altamente complexo, diverso e compreende vários 

tipos de ecossistemas como os rios, lagos, estuários, mares e oceanos. Todos esses 

ecossistemas são produtos dinâmicos de interações complexas entre os 

componentes bióticos e abióticos característicos de cada um deles. E as 

propriedades físicas e químicas dos ecossistemas aquáticos podem afetar 

significativamente a atividade biológica e o impacto dos agentes químicos e outros 

xenobióticos (RAND; WELLS; MCCARTY, 1995; ZHANG; ZHANG; FANG, 2009). 

A contaminação dos ambientes aquáticos por microrganismos resistentes aos 

antibióticos não é um evento recente e grande parte da dispersão e evolução de 

bactérias resistentes a antibióticos está relacionada a esses ambientes. A água 

constitui não somente um meio de disseminação de organismos resistentes aos 

antibióticos entre populações humana e animal, mas também a via pela qual genes 

de resistência são introduzidos no ecossistema e em bactérias ambientais, alterando 

a própria microbiota ambiental. Em todo o mundo, a resistência a antibióticos tem 

sido observada em vários ambientes aquáticos incluindo rios e áreas costeiras, 

esgoto doméstico, esgoto hospitalar, sedimentos de corpos aquáticos, águas 

superficiais, lagos, oceanos e água potável (BAQUERO; MARTÍNEZ; CANTÓN, 

2008; MARTÍNEZ; COQUE; BAQUERO, 2015).  

Ainda segundo Baquero, Martínez e Cantón (2008) e Martínez e Baquero 

(2014), as bactérias encontradas na água podem não ser típicas daquele ambiente, 

sendo isoladas como resultado da presença de animais, vegetais ou de solo 

superficial carreado ocasionalmente pela chuva, sendo então consideradas 

exógenas e transitórias. Alguns trabalhos relatam, por exemplo, que a resistência de 

Pseudomonas spp. isoladas do ambiente aquático, não depende apenas da 

composição de espécies daquela microbiota, mas também do próprio local de onde 

elas foram isoladas, observando-se que as cepas mais resistentes aos 

antimicrobianos foram coletadas próximas à costa e/ou à baía, indicando a influência 

de organismos não aquáticos ou poluentes sobre a aquisição da resistência. 
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 Atualmente, observa-se que o uso maciço de antibióticos profiláticos na 

aquicultura, como na criação de peixes, por exemplo, tem influência na seleção de 

microrganismos resistentes no ambiente aquático, assim como na possibilidade das 

concentrações elevadas desses compostos serem dispersas pelos habitat naturais 

(CABELLO, 2006; RESENDE et al., 2012).  
 No Brasil nos últimos 25 anos, apesar de existirem relatos desse tipo de 

contaminação em água de rio, de lago, de lagoa, do mar, e até mesmo em água de 

estação de tratamento de esgoto e em água de beber, a maioria dos estudos com 

foco na resistência antimicrobiana, têm se concentrado nas atividades em 

aquicultura, principalmente nos Estados da região Sudeste, onde os microrganismos 

mais estudados têm sido aqueles pertencentes ao gênero Aeromonas, 

provavelmente porque as infecções das espécies desse gênero causem grandes 

perdas financeiras para a aquicultura (DO NASCIMENTO; ARAUJO, 2014). 
 Esse aumento da frequência do isolamento de bactérias resistentes em 

ambientes aquáticos é influenciado pela transferência de material genético entre os 

indivíduos. O contato físico entre as bactérias no meio aquático possibilita uma alta 

freqüência de troca de elementos genéticos móveis, como plasmídeos e 

transposons codificadores de resistência aos antimicrobianos. Eventos como esses 

são particularmente importantes para a difusão de resistência a essas drogas 

(NASCIMENTO; MAESTRO; CAMPOS, 2001). 
Nesse contexto, o cultivo do pescado com o uso de dejetos animais para 

adubação dos seus tanques de criação, a fim de reduzir os custos de produção, e 

promover o desenvolvimento do plâncton, alimento natural para peixes filtradores, 

como a tilápia, por exemplo, são uma importante fonte de contaminação em 

ambientes aquáticos. Os excrementos de animais podem carrear resíduos de 

antibióticos ou bactérias resistentes a essas drogas para esse ambiente, trazendo 

sérios riscos à saúde humana, ao passo que esses microrganismos resistentes 

podem se inserir na cadeia alimentar humana, por meio do pescado contaminado e 

transferir, dentro do trato gastrointestinal humano, genes de resistência às bactérias 

da microbiota indígena ou àquelas potencialmente patogênicas (OSTRENSKY; 

BOEGER, 1998; PETERSEN et al., 2002; PETERSEN; DALSGAARD, 2003; 

CHOFFNES; RELMAN; MACK, 2010). 

No Brasil já houve o relato do isolamento de microrganismos resistentes em 

100% das amostras dos peixes de uma fazenda de piscicultura alimentada por água 

de esgoto doméstico pré-tratado por sedimentação, que integrava a produção de 
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fertilizantes para agricultura e o cultivo de tilápias. Nesse estudo, em 93,3% dos 

fertilizantes orgânicos produzidos, foram isolados algum tipo de bactéria resistente 

aos antimicrobianos, com um índice de multirresistência de 37,7% (RIBEIRO et al., 

2010). Segundo esses autores, nas últimas décadas o uso de água servida na 

agricultura e na aquicultura tem crescido, especialmente em áreas áridas e 

semiáridas, aumentando assim o custo benefício da produção de alimentos e, em 

alguns casos, a água servida tratada, preferencialmente, tem sido usada como água 

para cultivo, como uma melhor alternativa em substituição ao uso de água de 

superfície local contaminada. 

Outra consideração importante para o surgimento da resistência 

antimicrobiana no ambiente aquático, apontado como um problema de abrangência 

mundial, é o despejo de fármacos residuais em esgotos domésticos e em águas 

naturais. Estudos realizados na Alemanha, Canadá, Holanda, Inglaterra, Reino 

Unido, Itália, Suécia, Estados Unidos e Brasil, mostram que esses compostos e seus 

metabólitos estão presentes nos mais diversos ambientes aquáticos (BILA; 

DEZOTTI, 2003).  

Kolpin e colaboradores (2002), detectaram antibióticos, como tetraciclinas, 

sulfonamidas, macrolídeos, fluoroquinolonas, lincomicina e trimetoprim, em diversas 

amostras de águas superficiais nos Estados Unidos. E alguns estudos apontam para 

o risco que a persistência de diversas classes de antimicrobianos representa nesses 

ambientes, considerando que alguns desses medicamentos não são completamente 

removidos durante os processos de tratamento da água (BILA; DEZOTTI, 2003; 

ZHANG; ZHANG; FANG, 2009), enquanto outros são parcialmente biodegradáveis 

(KÜMMERER, 2003). 

Dessa forma, essas drogas, nesses ambientes, não levam apenas ao 

surgimento da resistência antibiótica, mas também alteram todo o ecossistema 

microbiano por causa de um novo comportamento metabólico que essas bactérias 

assumem em decorrência da pressão seletiva (MARTÍNEZ, 2008; MARTÍNEZ; 

COQUE; BAQUERO, 2015). Em alguns casos esses antibióticos podem alterar 

completamente a comunidade microbiana daquele ambiente, levando a uma 

expressiva alteração do equilíbrio previamente existente, com morte de algumas 

espécies e supercrescimento de outras (HAACK et al., 2012). 

Nesse contexto, o monitoramento de fármacos residuais no meio ambiente 

vem ganhando grande interesse dos órgãos públicos, porque essas substâncias têm 

sido frequentemente encontradas em estações de tratamento de esgoto e podem 



35 
 
atingir ou impactar os corpos d’água receptores, alcançando ambientes aquáticos 

naturais, mesmo após o tratamento (BILA; DEZOTTI, 2003; NOVO et al., 2013). 

O uso de corpos d’água como receptores de efluentes urbanos, tem 

aumentado com o crescimento da população, agravando o declínio das condições 

sanitárias em diversas comunidades humanas (MEIRELLES-PEREIRA et al., 2002). 

A contaminação de águas superficiais e subterrâneas com efluentes não tratados, 

causa sérios danos ambientais. Além disso, altos níveis de nitrogênio e fósforo são 

descartados nessas águas, em decorrência da presença de compostos orgânicos, 

levando à eutrofização, um fenômeno causado pelo excesso de nutrientes numa 

massa de água (WIGGINS, 2001).  

Ainda segundo Wiggins (2001), a eutrofização possibilita o surgimento de 

consumidores primários, podendo elevar a biomassa com consequente diminuição 

do oxigênio dissolvido no meio, e provocar a morte e decomposição de muitos 

organismos, ocasionando uma redução na qualidade da água e alterações 

profundas do ecossistema. 

Como os rios são uma das principais fontes direta ou indireta de água para o 

consumo humano e animal, a sua poluição pode contribuir para a seleção e 

dispersão da resistência aos antimicrobianos (GOÑI-URRIZA et al., 2000). Portanto, 

a água não constitui apenas um meio para disseminação de microrganismos 

resistentes aos antibióticos entre população humana e animal, mas também a via 

pelas quais os genes de resistência são introduzidos em ecossistemas naturais 

(BAQUERO; MARTÍNEZ; CANTÓN, 2008). 

A maioria dos estudos sobre a resistência aos antimicrobianos no ambiente 

aquático, está centrada em bactérias de origem fecal, visto que estas são utilizadas 

como indicadores de poluição e podem estar associadas a doenças infecciosas. A 

presença de bactérias coliformes em corpos d’água pode indicar o contato dessa 

água com esgotos urbanos, onde se observa a grande possibilidade de transmissão 

de doenças de veiculação hídricas (ZHANG; ZHANG; FANG, 2009). Na condição de 

bioindicadoras de poluição antrópica, as bactérias do grupo coliforme podem 

oferecer grandes riscos de transmissão de doenças. Entretanto, algumas cepas 

dessas bactérias, isoladas de água e que apresentam resistência aos antibióticos, 

podem representar um sério risco ambiental, levando a disseminação da resistência 

a outras bactérias, inclusive aquelas caracteristicamente patogênicas (GOÑI-

URRIZA et al., 2000). Desse modo, estudos que visam à associação entre 

resistência a antimicrobianos e poluição por contaminação fecal são importantes, 



36 
 
pois facilitam o manejo dos recursos hídricos, além de fornecer dados 

epidemiológicos (MÜLLER, 2006). 

No Brasil, diferente do foco de grande parte dos trabalhos sobre resistência 

bacteriana aos antibióticos nos ambientes aquáticos em todo o mundo, a maioria 

dos trabalhos sobre esse tipo de resistência está focado nas espécies do gênero 

Aeromonas e são voltados para a água dos ambientes de aquicultura, 

provavelmente por causa das grandes perdas decorrentes das infecções 

ocasionadas pelas espécies desse gênero (DO NASCIMENTO; ARAUJO, 2014). 

O aumento da população humana, a contaminação de mananciais, como 

lagos, lagoas e rios e a ingestão de água contaminada devido à falta de 

saneamento, trazem um grande risco à saúde, elevando a concentração de 

microrganismos resistentes no meio ambiente e facilitando a transferência de genes 

de resistência a patógenos humanos. Desse modo, a investigação de 

microrganismos aquáticos (NASCIMENTO; ARAÚJO, 2013), bem como, o 

implemento de medidas de contenção que impeçam a contaminação hídrica, aliado 

a estudos de mecanismos de resistência a antibióticos, se faz necessário para o 

controle da disseminação da resistência bacteriana nesses ambientes (MARTÍNEZ, 

2008; MARTÍNEZ; BAQUERO, 2014).  

 
2.5. Perspectivas futuras 
 

Os microrganismos são submetidos à pressão seletiva desde a introdução do 

primeiro antimicrobiano na prática clínica, resultando no surgimento de espécies 

bacterianas resistentes que desafiam a indústria farmacêutica e ameaçam a saúde 

pública global (BLOT et al., 2003; FINLEY et al., 2013). E nesse contexto, a busca 

por novos antimicrobianos pode ser a solução, e novas fontes para a descoberta de 

protótipos de antibacterianos, sejam de origem vegetal, animal ou sintética, são de 

grande interesse para a comunidade mundial (WHO, 2010). 

A necessidade da busca de novos agentes antimicrobianos surge como fator 

indispensável no combate a resistência bacteriana no meio ambiente aquático, no 

entanto, estudos que relatem a presença de antibióticos, em amostras de efluentes 

de esgoto e corpos hídricos, além de outras matrizes, são praticamente inexistentes 

(MARINHO et al., 2009). Igualmente, existem poucos trabalhos investigando a 

presença de resíduos de antibióticos em alimentos e outros contaminantes do meio 

aquático. No Brasil, apesar de alguns estudos de monitoramento, há uma grande 
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carência de informações sobre a dinâmica e o comportamento dos principais 

antibióticos no meio ambiente, além da carência de avaliações de possíveis 

impactos desses resíduos nos organismos locais, aquáticos e terrestres 

(DENOBILE; NASCIMENTO, 2004; DO NASCIMENTO; ARAUJO, 2014). 

Uma das alternativas propostas, já que os antibióticos são despejados nos 

mananciais, é que esse despejo ocorra de forma regular, diminuindo a quantidade 

dessas drogas nesses ambientes. Assim, com uma concentração subinibitória, e 

com a ausência do estresse celular, as bactérias não sofreriam nenhuma 

modificação metabólica, diminuindo a taxa de mutação que dá origem às bactérias 

multirresistentes. Essa proposta se justifica, porque um dos grandes problemas na 

atualidade é o despejo de antibióticos em doses letais nos ambientes aquáticos, e 

observa-se que são os mesmo antibióticos, na mesma concentração utilizada na 

prática clínica (AMINOV, 2009). 

É importante resaltar também, que a falta de saneamento básico é um fator 

chave para o surgimento da resistência, pois sem saneamento os dejetos 

produzidos podem ser despejados diretamente nos mananciais (SILVA et al., 2007), 

e os indivíduos tornam-se mais suscetíveis à aquisição de infecções bacterianas, 

assim como, há aumentos na probabilidade do desenvolvimento de novos 

organismos resistentes no meio (CHANDRAN et al., 2008). 

Apesar da necessidade crescente de desenvolvimento de novas tecnologias 

de controle e combate à resistência bacteriana no meio ambiente aliada à educação 

social/ambiental, faz-se necessário também à participação do poder público, em 

todas as suas esferas, adotando medidas preventivas de controle, com a finalidade 

de reduzir a resistência desses microrganismos, que embora aparentemente sejam 

mais custosas, caso implantadas de imediato, poderão futuramente reduzir os 

gastos com medicamentos e políticas de saúde pública para o tratamento de 

indivíduos infectados, e tornando o meio ambiente um local, cada vez mais isento 

desses microrganismos resistentes (MARTÍNEZ, 2008; FRANCO et al., 2009; 

GONZALEZ-CANDELAS et al., 2011). 

Nesse contexto podem ser propostas algumas ações para vigilância 

ambiental em saúde que visem a mitigação da contaminação dos ambientes 

aquáticos por essas drogas, bem como a diminuição dos riscos que a contaminação 

desses ambientes por bactérias resistentes aos antibióticos podem representar para 

a saúde humana. A Organização Mundial de Saúde (SMITH et al., 2001; WHO, 

2001, 2002, 2015) propõe algumas alternativas para evitar o surgimento da 
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resistência antibiótica nos ambientes naturais ou mitigar os efeitos dessa 

contaminação, sendo elas:  

1) “Reservar” o uso de certos antimicrobianos ou grupos de antimicrobianos 

para uso exclusivo na medicina humana, como forma de prevenir o surgimento da 

resistência para aquela droga e salvaguardar o seu uso para casos emergenciais, 

quando as outras classes de drogas já não forem eficientes. 

2) Fazer uso do termo/conceito de “uso prudente” dos antimicrobianos tanto 

na medicina humana como veterinária. Ou seja, se apropriar de um conjunto de 

medidas e recomendações propostas por organismos internacionais com o objetivo 

de reduzir a seleção de bactérias resistentes aos antimicrobianos, e com isso 

diminuir a contaminação dos ambientes naturais por despejo de dejetos 

contaminados. 

3) Criar “Unidades de Vigilância Epidemiológica” para avaliar a sensibilidade 

das cepas isoladas do meio ambiente. O estabelecimento de grupos especializados 

em resistência antibiótica nos núcleos de vigilância epidemiológica pode direcionar a 

busca e a identificação de cepas resistentes isoladas do meio ambiente e com isso 

propor medidas preventivas e mitigadoras para a contaminação. 

Diante do exposto, e considerando que ainda existem diversas lacunas no 

conhecimento a respeito dos mecanismos de resistência bacteriana no meio 

ambiente, além das propostas da OMS, mais pesquisas são necessárias a fim de 

avaliar a presença desses organismos nesses locais, assim como a adoção de 

medidas de controle e combate ao desenvolvimento desses microrganismos, sendo 

imprescindível a intervenção do poder público e da sociedade nesse contexto. 

Embora o combate ao desenvolvimento da resistência bacteriana seja um processo 

de extrema dificuldade, sobretudo devido aos mecanismos genéticos de 

transferência horizontal, ressalta-se que grande parte deste processo é fruto do 

intervencionismo humano, e que, do mesmo modo que possibilitou o seu 

surgimento, também poderá contornar tal situação (DOLLIVER; KUMAR; GUPTA, 

2007; MARTÍNEZ, 2008). 

 
3. PROBLEMA DA PESQUISA 
 

 Considerando que estudos anteriores revelaram que os reservatórios do 

semiárido potiguar estão poluídos e contaminados por bactérias de importância 

médica e que não há dados sobre a resistência desses microrganismos aos 
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antimicrobianos, o problema central da pesquisa é: As bactérias que contaminam os 

reservatórios do semiárido potiguar possuem resistência aos antimicrobianos? Se as 

bactérias que contaminam esses reservatórios possuírem resistência aos 

antimicrobianos, quais classes desses medicamentos e quais grupos de bactérias 

são mais frequentes? Que relação existe entre a sociodemografia dessas 

comunidades e a contaminação dos reservatórios? Qual a concepção que essas 

comunidades possuem sobre o fenômeno da resistência antimicrobiana e o uso 

desses medicamentos? 

 

4. HIPÓTESES 
 

- Nos reservatórios da região semiárida potiguar existem bactérias aquáticas que 

possuem genes de resistência aos antimicrobianos, os quais, em sua maioria, 

constituem informações de resistência aos beta-lactâmicos (penicilinas e 

cefalosporinas), uma vez que essas são as drogas mais usadas nos ambulatórios 

das Unidades Básicas de Saúde. 

 

- Há uma maior quantidade de genes de resistência entre as bactérias pertencentes 

à Família Enterobacteriaceae, que alberga o grupo dos coliformes, nos reservatórios 

do semiárido potiguar, já que essas bactérias, na sua maioria advêm de 

contaminação fecal. 

 

- As bactérias resistentes aos antimicrobianos isoladas de ambientes aquáticos, 

podem ser usadas como indicadores de risco para saúde humana. 
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5. OBJETIVOS 
5.1. Objetivo geral 
 Este estudo tem como objetivo detectar o fenômeno da resistência 

antimicrobiana nas comunidades bacterianas aquáticas potencialmente causadoras 

de doenças de veiculação hídrica em quatro reservatórios da Bacia Hidrográfica 

Piancó-Piranhas–Assú através de testes fenotípicos e moleculares. Nesse contexto, 

pretende-se avaliar as relações existentes entre a comunidade ribeirinha e o 

surgimento dessa resistência, e a partir das informações adquiridas, promover 

atividades de divulgação científica e de educação em saúde, alertando a população 

local sobre a importância do uso consciente desses reservatórios bem como da 

maneira correta do uso dos antimicrobianos. 

 

5.2. Objetivos específicos 

• Identificar as bactérias de importância epidemiológica, associadas às 

doenças de veiculação hídrica, através de técnicas fenotípicas clássicas; 

• Descrever a diversidade bacteriana nos reservatórios estudados através 

da comparação do gene 16S rRNA das bactérias isoladas, por análise 

metagenômica; 

• Identificar, por pirosequenciamento e análise metagenômica, possíveis 

perfis de resistência bacteriana no material genético das bactérias da água 

dos reservatórios estudados; 

• Avaliar, por meio de aplicação de questionários semi-estruturados, o 

conhecimento das comunidades ribeirinhas sobre o surgimento da 

resistência bacteriana, e sobre o uso correto dos antimicrobianos; 

• Promover atividades de educação em saúde, por meio de palestras, 

oficinas e distribuição de folders em escolas e postos de saúde sobre o 

surgimento da resistência antibiótica, a utilização correta dos antibióticos e 

os riscos que o mau uso desses medicamentos pode trazer para a saúde 

da comunidade local e para a seleção de microrganismos resistentes ou 

multirresistentes no ambiente aquático. 

• A partir dos dados encontrados, propor ações para Vigilância Ambiental 

em Saúde; 
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• Divulgar, por meio de publicação científica, os dados sobre a qualidade da 

água e a presença de microrganismos aquáticos resistentes aos 

antimicrobianos nos reservatórios estudados. 

 
6. MATERIAIS E MÉTODOS 
6.1. Delimitação e caracterização da área de estudo 

Esta pesquisa tem como foco principal a água dos reservatórios da região do 

semiárido potiguar alimentados pela bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Assu. 

Segundo o Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2005), o semiárido brasileiro 

(Figura 3) apresenta como principais características, uma precipitação pluviométrica 

média anual inferior a 800 milímetros, um índice de aridez oscilando entre 0,21 e 

0,50, calculado pelo balanço hídrico que relaciona as precipitações e a 

evapotranspiração potencial, e um risco de seca maior que 60% (MEDEIROS et al., 

2012). Essa região possui 1.135 municípios em uma área de 980.133,079 km2, 

representando 65,3% de todos os municípios dos Estados do Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, 

totalizando uma população de 22.598,318 habitantes (MEDEIROS et al., 2014a), 

que representa 46,5% de todos os habitantes desses estados, e que por esse 

motivo é considerada a região árida mais habitada do mundo (DRUMOND et al., 

2008). 

Figura 3. Nova delimitação do semiárido brasileiro (Fonte: BRASIL, 2005). 
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Os resultados do Censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, 

revelaram que o semiárido brasileiro possui uma população que representa 11,85% 

da população brasileira, 42,57% da população nordestina e 28,12% da população 

residente na região Sudeste (MEDEIROS et al., 2012). Na região semiárida, apesar 

de 61,97% da população viver em área urbana, 60,09% dos municípios apresentam 

um ìndice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) oscilando entre muito 

baixo (0 – 0,499) e baixo(0,500 – 0,599) (MEDEIROS et al., 2014a).  

 No Rio Grande do Norte - RN, a região semiárida ocupa uma área de 

49.097,482 Km2, representando 92,97% do Estado, sendo considerado o Estado que 

possui o maior percentual de sua área total ocupada pelo semiárido (MEDEIROS et 

al., 2012). O RN possui uma população de 1.764.735 habitantes no semiárido, que 

representa um percentual de 55,7 da população total (BRASIL, 2005; MEDEIROS et 

al., 2014). No RN, apesar de 68,6% da população do semiárido viver em área 

urbana e 100% das sedes municipais registradas serem atendidas por sistemas de 

abastecimento de água, apenas 27,21% desses muicípios são atendidos por 

sistema de coleta de esgoto sanitário, sendo as fossas, sumidouros, vala a céu 

aberto e/ou lançamento direto nos corpos hídricos, os principais destinos dos dejetos 

gerados, evidenciando a ausência de investimentos públicos e a exposição dos 

habitantes a diversas doenças infeciosas e parasitárias (MEDEIROS et al., 2014b).  

 No Estado do Rio Grande do Norte, segundo dados do Ministério da 

Integração Nacional, as condições de vida das populações residentes no semiárido, 

onde a escassez de água se agrava em decorrência dos diversos episódios de 

estiagem acentuados pelos períodos de seca, o uso de água armazenada parece 

ser um aliado de grande importância para a atenuação dos diversos problemas 

decorrentes dessa carência. E nesse aspecto, os reservatórios aparecem com um 

papel fundamental, já que a água armazenada nesses ambientes ajuda a amenizar 

a situação nos períodos de estiagem (BRASIL, 2005).  

 A construção de reservatórios na região semiárida, processo também 

conhecido como "açudagem", foi proposta como um mecanismo de regulação das 

águas dos rios e atenuador dos efeitos causados pela seca. Entretanto, como todo 

processo transformador, trás consigo alguns benefícios e também efeitos negativos 

(VALÊNCIO, 1995). Historicamente, a construção dos reservatórios na região 

semiárida do RN foi regulada pelos diversos órgãos governamentais, como o 

DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca) e a SEMARH (Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidrícos).  
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Este estudo foi realizado com amostras de água obtidas de quatro 

reservatórios da bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Assú no semiárido norte-rio-

grandense, sendo eles: Eng. Armando Ribeiro Gonçalves (nas cidades de Itajá e 

São Rafael), Itans (em Caicó), Marechal Dutra, também conhecido como 

Gargalheiras, (em Acari) e Passagem das Traíras (em Jardim do Seridó) e nas 

comunidades próximas a esses ambientes (Figura 4), que possuem características 

estruturais (Tabela 1) e populacionais distintas (Tabela 2). 

 

 
Figura 4. Mapa da bacia hidrográfica Pincó-Piranhas-Assú e ambientes de estudo. 

 

Tabela 1. Características estruturais de cada reservatório estudado. 

Característica Eng. Arm. Rib Itans Gargalheiras Pass. Trairas 

Localização: cidade(s) São Rafael/Itajá/Assú Caicó Acarí 
Jardim do 

Seridó 

Volume de água 2,4 bi m3 81,7mi m3 44,4mi m3 48,8 mi m3 

Área total 25.000 ha 1.340 ha 805.67 ha 1.042 ha 

Profundidade Máxima 40m 23 m 29 m 25,5 m 

Fonte: (adaptado de FONSECA et al., 2015) 
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Tabela 2. População total, urbana e rural, dividida por gênero, unidades 

habitacionais que utilizam os reservatórios e estabelecimentos de saúde municipais 

das principais cidades usuárias da água dos reservatórios estudados (IBGE, 2014). 

 

Característica/Cidade Caicó Acarí 
Jardim 

do Seridó 
Itajá 

São 
Rafael 

População total 
Homens 
Mulheres 

62709 

30373 

32336 

11035 

5364 

5671 

12113 

5886 

6227 

6932 

3543 

3389 

8111 

4130 

3981 

População Urbana 
Homens 
Mulheres 

57461 

27534 

29927 

8902 

4225 

4677 

9835 

4699 

5136 

5701 

2871 

2830 

5538 

2771 

2767 

População Rural 
Homens 
Mulheres 

5248 

2839 

2409 

2133 

1139 

994 

2278 

1187 

1091 

1231 

672 

559 

2573 

1359 

1214 

Estabelecimentos de 
Saúde 

63 12 11 2 2 

 

 

 

 A barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, também conhecida 

como Barragem Açu, está sob a responsabilidade do DNOCS, possui uma área de 

36.770 Km2, está localizada a 6Km do município de Açu e a 250 Km da cidade do 

Natal numa área com precipitação média anual de 540 mm, teve sua construção 

iniciada em 1979 e finalizada em 1983 e abrange os municípios de São Rafael, Itajá 

e Assú (DNOCS, 2014) (Figura 5). 
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Figura 5. Local de coleta no reservatório Eng. Armando Ribeiro Gonçalves nas 

cidades de Itajá (A) e São Rafael (B) (Fonte: do autor) 

 

 A barragem de Itans, também conhecida como barragem Ministro José 

Américo de Almeida, está localizada a 4 Km da cidade de Caicó, possui uma área de 

1.260 Km2 e teve sua construção iniciada em 1932 finalizada em 1935 sob a 

responsabilidade do DNOCS. É uma barragem de terra batida que funciona com 

escoamento por gravidade, localiza-se numa área de precipitação média anual de 

750 mm e é usada para abastecimento, irrigação, piscicultura e como balneário 

(DNOCS, 2014) (Figura 6). 

 
Figura 6. Local de coleta no reservatório Itans, na cidade de Caicó (Fonte: 

http://arquivos.tribunadonorte.com.br/fotos/133769.jpg). 

 
 A barragem Marechal Eurico Gaspar Dutra, também conhecido como 

Gargalheiras, possui uma área de 2.400,00 Km2, está localizada a 13 Km da cidade 

de Acari e a 201 Km da cidade de Natal. Em 1956 teve início a sua construção que 
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foi finalizada em 1959 sob a responsabilidade do DNOCS (SEMARH, 2014) (Figura 

7). 

 
Figura 7. Local de coleta no reservatório Gargalheiras, na cidade de Acarí (Fonte: o 

próprio autor). 

 A barragem Passagem das Traíras é um reservatório localizado no município 

de Jardim do Seridó a cerca de 22 Km da cidade de Caicó, que possui uma área de 

7.600 Km2 e teve sua construção finalizada em 1994 sob a responsabilidade da 

Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. É uma barragem de 

concreto que funciona com escoamento por gravidade, localizada numa área de 

precipitação média anual de 600 mm e que é usada para abastecimento, irrigação, 

lazer e criação de peixes (SEMARH, 2014) (Figura 8). 

 
Figura 8. Local de coleta na barragem passagem das Traíras, na cidade de Jardim 

do Seridó (Fonte: o próprio autor) 
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6.2. Procedimentos metodológicos 
 

A pesquisa foi dividida em três etapas: 1) Caracterização da resistência 

bacteriana em ambientes aquáticos no semiárido, 2) Prevenção e educação em 

saúde e 3) Ações para vigilância ambiental em saúde. A etapa de caracterização da 

resistência bacteriana em ambientes aquáticos no semiárido teve como objetivo a 

identificação e caracterização fenotípica e molecular das bactérias de importância 

médica e a pesquisa da resistência antimicrobiana. A etapa prevenção e educação 

em saúde teve como foco a comunidade escolar e buscou identificar quais relações 

existem entre as características sócio-demográficas das comunidades e o uso 

desses reservatórios, e também compreender a forma como a comunidade utiliza os 

antimicrobianos, identificando se existe alguma relação entre o surgimento da 

resistência antimicrobiana nos reservatórios e o mau uso desses medicamentos. 

Nessa etapa também foram eleborados materiais para educação em saúde nas 

escolas e postos de saúde das comunidades ribeirinhas. A etapa de ações para 

vigilância ambiental em saúde, é uma etapa propositiva, que visa trazer a 

problemática da resistência antimicrobiana em ambientes aquáticos do semiárido 

para a discussão. Nessa última etapa foram levantados os principais problemas 

envolvidos nesse processo, bem como a busca por novas alternativas para mitigar a 

contaminação desses ambientes por esses microrganismos e a prevenção dessa 

contaminação. 

 

1) CARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA BACTERIANA EM AMBIENTES 
AQUÁTICOS NO SEMIÁRIDO 
 
a) Coleta da amostra 

Foram coletadas amostras de água dos reservatórios nos períodos seco e 

chuvoso (Tabela 3). E segundo dados da CPTEC/INPE, a distribuição das chuvas 

para aqueles períodos se mostraram diferentes do esperado (Figura 9). As amostras 

foram coletadas na sub-superfície da água às margens dos reservatórios, a uma 

profundidade mínima de 20 cm em frascos estéreis de 5000 mL (Figura 10). Após a 

coleta, os frascos foram armazenados e transportados sob refrigeração, até o 

processamento no Laboratório de Microbiologia Aquática - LAMAq/UFRN. Em cada 

reservatório, o ponto de coleta utilizado encontra-se próximo a uma região bastante 

utilizada pelas comunidades para atividades pesqueiras e recreacionais (Figuras 11, 
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12, 13, 14 e 15), a localização geográfica de cada ponto de coleta encontra-se na 

Tabela 4. 

 

 
 
Tabela 3. Datas das coletas por período seco e chuvoso. 

Data da 
coleta Acarí Caicó Jardim do 

Seridó Itajá São Rafael 

Período 
Seco 11/11/2013 23/12/2013 23/12/2013 03/01/2014 03/01/2014 

Período 
Chuvoso 29/04/2014 21/05/2014 21/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 

 
 

 
Figura 9. Precipitações médias mensais (mm) dos anos de 2013 e 2014 para a 

região do semiárido no Rio Grande do Norte (Fonte: CPTEC/INPE)  

 

 

 
Figura 10. Frascos de 5000mL para coleta de amostra de água: estéril (A) e após a 

coleta (B).  



49 
 

 
Figura 11. Foto de satélite indicando o local de coleta (estrela vermelha) no 

reservatório Itans, na cidade de Caicó (Fonte: Google Maps) 

 
Figura 12. Foto de satélite indicando o local de coleta (estrela vermelha) no 

reservatório Gargalheiras, na cidade de Acarí (Fonte: Google Maps) 
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Figura 13. Foto de satélite indicando o local de coleta (estrela vermelha) no 

reservatório Passagem das traíras, na cidade de Jardim do Seridó (Fonte: Google 

Maps) 

 
Figura 14. Foto de satélite indicando o local de coleta (estrela vermelha) no 

reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, na cidade de São Rafael 

(Fonte: Google Maps) 
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Figura 15. Foto de satélite indicando o local de coleta (estrela vermelha) no 

reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, na cidade de Itajá (Fonte: 

Google Maps) 

 

 
Tabela 4. Localização geográfica dos pontos de coleta nos reservatórios 

Cidades Latitude Longitude 

Caicó S 06°29`39.0`` W037°04`01.8`` 

Acarí S 06°25`20.0`` W036°36`24.0`` 

Jardim do Seridó S 06°30`90.0`` W036°56`41.4`` 

Itajá S 05°40`08.9`` W036°52`35.3`` 

São Rafael S 05°48`00.0`` W036°55`14.1`` 

 
 
b) Processamento da amostra 
 
 No laboratório, todas as amostras foram processadas seguindo normas do 

Standard Methods for Examinations of Water and Wastewater (APHA, 2012), 

adaptadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte Dr. 

Almino Fernandes (LACEN-RN). Toda amostra coletada foi avaliada quanto a 

turbidez, em turbidímetro DLM® e em seguida dividida em 5 partes (Figura 16). 
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Figura 16. Esquema do fracionamento da água coletada em cada reservatório, para 

as análises laboratoriais. 

 
 Com exceção da amostra para identificação de E. coli, todo o resto foi 

submetido a filtração preconizada pelo Standard Methods for Examinations of Water 

and Wastewater (APHA, 2012) (Figura 17). Amostras com turbidez acima de 1,0 

UNT (Unidade Nefelométrica de Turbidez) ocluídas durante a filtração, foram 

submetidas à diluição com água destilada estéril até alcançar valores inferiores a 1,0 

UNT, para serem novamente submetidos à filtração.  

 
Figura 17. Aparato completo para filtração (Millipore®). 

 

A membrana filtrante utilizada durante a filtração possui uma malha de 

0,45µm e 47 mm de diâmetro (Millipore®). Após a filtração, o isolamento foi 

realizado seguindo procedimentos preconizados pelo Standard Methods for 

Examinations of Water and Wastewater (APHA, 2012) para identificação de 

bactérias isoladas de ambientes aquáticos e preparados pelo Laboratório Central Dr. 
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Almino Fernandes - LACE/RN (Anexos A, B, C, D e E) e adaptado pelo Laboratório 

de Microbiologia Aquática - LaMAq/UFRN (Apêndice A).  

 

c) Identificação bacteriana 
 
 Após o isolamento prévio, todas as bactérias foram submetidas a identificação 

automatizada por meio do sistema VITEK II (Biomerieux®) (Figura 18). Nesse 

sistema inicialmente é realizada uma suspensão do crescimento bacteriano em tubo 

de ensaio contendo 3mL de uma solução estéril de soro fisiológico a 0,9%. Todas as 

suspensões foram submetidas a uma padronização por meio de um densiômetro, do 

próprio equipamento, a fim de estabelecer um padrão de aproximadamente 106 

UFC/mL em suspensão. Todos os tubos de ensaio foram organizados em uma rack 

própria do equipamento que possui um código de barras para leitura e identificação 

dos exemplares. 

 Após esse procedimento foram acoplados nos tubos de ensaio, na própria 

rack, os cartões de identificação próprios para cada grupo morfotintorial, ao qual a 

bactéria pertence. Cada cartão possui um conjunto de testes bioquímicos próprios e 

característicos de cada grupo morfotintorial e cada exemplar bacteriano recebeu um 

cartão de identificação. Em seguida as racks foram inseridas no próprio 

equipamento, onde num primeiro instante acontece a aspiração da suspensão 

bacteriana de cada tubo para dentro dos seus respectivos cartões, e em seguida 

ocorre o processo de selagem dos cartões. Após esse processo, os cartões são 

mantidos no equipamento e constantemente monitorados por meio de 

espectrofotometria e leitura a laser, com o objetivo de detectar qualquer alteração 

nas provas bioquímicas de cada cartão. Os resultados das provas bioquímicas são 

usados para a identificação de cada isolado bacteriano por comparação com o 

banco de dados existente no próprio equipamento. Todos os exemplares 

bacterianos foram cadastrados no equipamento e os resultados da identificação, em 

nível de espécie, foram impressos ao final de todo o processo. 

 



54 
 

 
Figura 18. Aparelho VITEK II (Biomerieux®). Demonstrando o densiômetro do 

equipamento (A), a rack com os tubos e os cartões de identificação (B) e o 

equipamento de leitura, onde as racks são inseridas (C) (Fonte: 

http://www.amslabs.com.au/uploads/images/image6a.jpg) 

 
 
d) Caracterização do perfil de susceptibilidade antimicrobiana 
 

Foi utilizado o método de disco difusão padrão de Kyrb e Bauer (1966), para a 

caracterização do perfil de susceptibilidade fenotípica aos antimicrobianos, por meio 

de discos contendo antibióticos, disponíveis comercialmente (BBL®) e o Ágar 

Mueller Hinton (HIMEDIA®). Foram usados os seguintes antimicrobianos: 

Amoxicilina/Ác.clavulânico (AMC) 30ug; Ampicilina (AMP) 10ug; 

Ampicilina/Subactam (ASB) 20ug; Amicacina (AMI) 30ug; Aztreonam (ATM) 30ug; 

Cefazolina (CFZ) 30ug; Cefalotina (CFL) 30ug; Cefepime (CPM) 30ug; Cefoxitina 

(CFO) 30ug; Cefotaxima (CTX) 30ug; Ceftazidima (CAZ) 30ug; Ceftriaxona (CRO) 

30ug; Ciprofloxacina (CIP) 5ug; Cloranfenicol (CLO) 30ug; Estreptomicina (EST) 

10ug; Ertapenem (ETP) 10ug; Imipenem (IPM) 10ug; Gentamicina (GEN) 10ug; 

Meropenem (MER) 10ug; Norfloxacina (NOR) 10ug; Piperacilina/Tazobactama (PPT) 

110ug; Tetraciclina (TET) 30ug; Tobramicina (TOB) 10ug e Sulfa/Trimetoprim (SUT) 

25ug. Os resultados foram avaliados seguindo as orientações do Clinical and 

Laboratory Standards Institute - CLSI (CLSI, 2013). 

Para classificar um isolado bacteriano como multiresistente, foi usado o indice 

MDR (Multiple Drug Resistance) citado por Magiorakos e colaboradores (2012). 

Segundo esse índice foi considerada MDR toda bactéria que apresentou resistência 

a pelo menos três antimicrobianos de classes diferentes.  
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e) Caracterização do índice de Múltipla Resistência Antibiótica – MAR. 

 

Foi utilizado o índice de Multipla Resistência aos Antibióticos – MAR (Multiple 

Antibiotic Resistance – MAR index) descrito por Krumperman (1983), para avaliar o 

grau do risco da fonte contaminadora da amostra coletada. Esse índice pode indicar 

se a bactéria ou a amostra são provenientes de uma fonte de contaminação de alto 

risco. O MAR de um isolado individual foi calculado dividindo o número de 

antimicrobianos aos quais a bactéria foi resistente (a) pelo número de 

antimicrobianos testados para aquela bactéria (b). 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
𝑎𝑎
𝑏𝑏

 

 

 Um índice MAR maior do 0,2 indica que a bactéria é proveniente de uma 

fonte de contaminação de alto risco. O índice MAR também foi calculado para a 

amostra ou o local de coleta. Nesse caso foi usado o escore da resistência de todas 

as bactérias isoladas e identificadas daquela área ou local (A), dividido pelo número 

de antimicrobianos testados na mesma área ou local (B) e o resultado multiplicado 

pelo total de bactérias isoladas naquele área ou local (N).  

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
𝑀𝑀
𝐵𝐵
∗ 𝑁𝑁 

 

 
f) Análise metagenômica. 
 

Durante o mês de março de 2012 foi realizada uma coleta concentrada de 

água da superfície do reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves por meio 

de filtração de um volume total de 100 Litros. Esse volume foi filtrado em um sistema 

de duas malhas, uma de 68 µm e outra com 20 µm de porosidade, para retenção de 

organismos maiores. Essa amostra concentrada foi acondicionada em frasco âmbar 

estéril com capacidade para 1 Litro e mantida sob refrigeração até a chegada ao 

Laboratório de Microbiologa Aquática – LaMAq, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN, onde foi processada para a extração do DNA em até três 

horas após a coleta.  
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Para a extração do DNA da amostra utilizou-se o Kit Power Water® DNA 

Isolation (MOBIO Laboratories, Inc. CA, USA) seguindo as recomendações do 

fabricante. Após a extração, a presença de DNA foi confirmada por eletroforese em 

gel de agarose 0,7%, corado com SYBR Green. A visualização e captura das 

imagens dos géis foram feitas em sistema de fotodocumentação L-Pix Ex (Loccus 

biotecnologia) e a quantificação do DNA (ng µl-1) em espectrofotômetro 

(NanoVueTM Plus Spectrophotometer). Após a quantificação, o DNA foi enviado ao 

Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC onde foi usada a técnica do 

pirossequenciamento do gene rRNA 16S  pela plataforma 454 da ROCHE ®. 

 Com o objetivo de analisar taxonomica e funcionalmente a amostra através do 

sistema MG-RAST (Meta Genome Rapid Annotation using Subsystem Technology), 

arquivos do sequenciamento no formato FASTA foram transferidos para o servidor 

do programa para serem processados. Em seguida foi realizada uma análise 

taxonômica e uma busca de genes que codificam proteínas de resistência aos 

antimicrobianos por meio da comparação dessas com o banco de dados proteíco e 

não redundante SEED. Uma reconstrução filogenética da amostra foi computada 

com e-value máximo de 1e-05, e para as análises funcionais os fragmentos também 

foram comparados aos bancos de dados do SEED com base nas similaridades das 

buscas e e-value máximo de 1e-05. Para ambas as análises foi usado um mínimo de 

60% de similaridade na identificação dos fragmentos da amostra com aqueles do 

banco de dados e no mínimo 15pb de comprimento no alinhamento durante as 

comparações. 

 

2) PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 

A educação em saúde constitui um instrumento para a promoção da 

qualidade de vida de indivíduos, famílias e comunidades por meio da articulação de 

saberes técnicos e populares, de recursos institucionais e comunitários, de 

iniciativas públicas e privadas, superando a conceituação biomédica de assistência à 

saúde e abrangendo multideterminantes do processo saúde-enfermidade-cuidado 

(SOUSA et al., 2010). Segundo Reis e colaboradores (2013), trata-se de um recurso 

por meio do qual o conhecimento cientificamente produzido no campo da saúde, 

com o auxílio dos seus profissionais, pode alcançar a vida cotidiana das pessoas. 

No contexto da educação e saúde, quando se discute a temática “Resistência 

bacteriana aos antibióticos”, apesar dela exigir um conhecimento mais específico da 
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microbiologia e da farmacologia, assume-se que é um tema que se popularizou no 

momento em que os diferentes meios midiáticos divulgaram numerosas informações 

sobre as “Superbactérias”, também conhecidas como “SuperBugs”, que são 

bactérias resistentes a três ou mais antibióticos de classes diferentes. Vários casos 

de infecção bacteriana causada por esses microrganismos, acometendo pessoas 

famosas submetidas a processos cirúrgicos razoavelmente simples, foram 

divulgados.  

Sendo assim, trazer para sala de aula esses conceitos debatidos na mídia, e 

confrontá-los com os conhecimentos científicos já adquiridos ou em aquisição, 

também constitui educação em saúde, pode fazer parte da atividade docente e 

incrementar a discussão acerca da temática, possibilitando o raciocínio crítico a esse 

respeito. Em contra partida, mesmo sendo muito atual, a temática “Resistência 

bacteriana aos antibióticos” ainda não é abordada eficientemente nos livros didáticos 

de Ciências e Biologia, e consequentemente fica depositada sobre o professor a 

inteira responsabilidade de reunir o conhecimento e trazer a discussão para os 

alunos em sala. Nesse contexto, vale salientar que a abordagem que os professores 

têm dado não apenas a essa temática, tão atual na microbiologia, como a diversas 

outras, é um reflexo da forma como os cursos de licenciatura em pedagogia e nas 

demais especialidades têm direcionado a formação docente. E em muitos casos, 

essa formação apresenta uma marcante dissociação entre o conhecimento 

disciplinar e o conhecimento pedagógico (LIBÂNEO, 2010). Podendo deixar uma 

enorme lacuna num tema tão contemporâneo, relevante, de grande importância e 

impacto social na formação do estudante. 

Nesse sentido, estudos sobre a temática da “Resistência bacteriana aos 

antibióticos” no contexto escolar podem evidenciar lacunas no processo de ensino 

aprendizagem do tema e possibilitar a interrupção da propagação de conceitos e 

atitudes incorretas sobre o fenômeno do surgimento da resistência antibiótica e do 

uso dos antibióticos, não apenas no âmbito escolar mas também na comunidade, 

quando introduz atividades que proporcionam a discussão da temática e a aquisição 

de conhecimentos adequados. Principalmente quando se discute esses fenômenos 

numa região tão carente, como a região semiárida brasileira. 

Sendo assim, varias atividades e ferramentas para prevenção e educação em 

saúde foram planejadas ou desenvolvidas para as escolas das comunidades 

ribeirinhas usuárias, próximas aos reservatórios estudados. As atividades de 
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prevenção e educação em saúde se complementam, ao passo que ações 

educativas tendem a constituir a base para as ações de prevenção. 

As atividades de prevenção e educação em saúde nas escolas das 

comunidades participantes serão desenvolvidas por meio de um projeto de extensão 

já cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão da UFRN sob número PJXXX2016 

(Apêndice B) intitulado “ABORDAGENS SOBRE A RESISTÊNCIA BACTERIANA 

AOS ANTIBIÓTICOS NO CONTEXTO ESCOLAR NO SEMIÁRIDO POTIGUAR”, 

bem como por meio do uso de folder e banners educativos planejados e executados 

sob a óptica dos documentos da OMS (HARDON; HODGKIN; FRESLE, 2004; WHO, 

2007) (Apêndice C). Essas atividades foram pensadas considerando-se que a 

contaminação dos ambientes aquáticos sofre forte influência das atividades 

cotidianas das comunidades ribeirinhas. 

As atividades de educação em saúde serão divididas em dois eixos: a) 

Levantamento de concepções, por meio de aplicação de questionários, sobre o 

conhecimento, as atitudes e a prática do uso dos antimicrobianos dos professores 

de ensino de Ciências e Biologia e estudantes do ensino fundamental e médio de 

escolas públicas das comunidades ribeirinhas usuárias da água de reservatórios no 

semiárido potiguar, bem como sobre o surgimento da resistência bacteriana aos 

antimicrobianos, e b) desenvolvimento de material para educação em saúde. 

 

a) Levantamento de concepções 

Nesse sub-tópico serão avaliadas, por meio de aplicação de questionário 

estruturado (Apêndice D), quais concepções as comunidades escolares usuárias da 

água dos reservatórios estudados possuem sobre a temática resistência bacteriana 

aos antimicrobianos e o uso desses medicamentos, e se eles usam esses 

conhecimentos na prática cotidiana. Para isso serão selecionadas escolas públicas 

estaduais e municipais nas cidades de Acarí, Itajá, São Rafael e Jardim do Seridó 

que atendam a população das comunidades ribeirinhas dos reservatórios, onde 

serão aplicados os questionários. Participarão dessa atividade professores de 

ensino de Ciências e Biologia e estudantes de ensino fundamental e médio de 

ambos os sexos. Todos que espontaneamente decidirem participar da pesquisa 

assinarão o Termo de Concentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice E). O 

questionário é composto por 18 questões de múltiplas escolhas divididas em quatro 

eixos: 1) Dados pessoais, 2) Dados sociodemográficos, 3) Uso de antibióticos e 4) 
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Conceito de bactérias e antibiograma. Os eixos foram pensados para facilitar o 

entendimento das possíveis interligações entre as caracteristicas sóciodeográficas e 

a temática.  Os resultados da análise dos questionários serão agrupados e avaliados 

por meio de estatística descritiva. 

 
b) Desenvolvimento de material para educação em saúde 

A partir de orientação de bibliografia especializada da Organização Mundial 

de Saúde (HARDON; HODGKIN; FRESLE, 2004; WHO, 2007), foram desenvolvidos 

materiais para promover educação em saúde nas comunidades. Os ambientes 

pensados para as atividades de educação foram as escolas participantes do 

primeiro momento do projeto de ensino e os postos de saúde. Foram pensadas 

atividades de distribuição de folders, exposição de banners e encontros para 

momentos dialógicos e expositivos, a fim de promover uma maior informação e 

reflexão sobre as práticas adotadas quanto ao uso dos recursos hídricos disponíveis 

para a comunidade, bem como quanto à correta utilização dos antimicrobianos e o 

risco que o não cumprimento das normas existentes nas bulas desses 

medicamentos podem levar à saúde, não só do indivíduo, mas de todos ao seu 

redor. 

Os materiais produzidos seguiram as orientações de bibliografia específica da 

Organização Mundial de Saúde - OMS sobre “Como melhorar o uso de 

medicamentos por consumidores” (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). Com 

base nessa bibliografia, foram produzidos um folder e dois banners diferentes: um 

folder direcionado para o público leigo, que poderá ser usado em escolas, postos de 

saúde ou outros equipamentos sociais e dois banners, uma para os usuários dos 

Postos de Saúde e outro para escolas (Apêndice C). 

Esses materiais serão distribuídos em escolas públicas estaduais e 

municipais e em postos de saúde, onde também serão oferecidas oficinas e 

palestras sobre educação em saúde. Essas ações serão desenvolvidas, fazendo uso 

de atividades lúdicas, de interação intergrupos ou outras metodologias ativas, que 

sensibilize para uma cidadania ativa, reflexiva, crítica e contextualizada, a fim de 

trazer para a discussão o entendimento sobre o uso correto dos antimicrobianos e o 

surgimento do fenômeno da resistência antimicrobiana. 

Após a análise dos questionários serão confeccionados materiais adicionais 

voltados para complementar necessidades educacionais específicas de cada 

localidade, cidade ou escola. 
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3) AÇÕES PARA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE 
 

A partir da caracterização fenotípica e genotípica da resistência 

antimicrobiana das bactérias isoladas dos reservatórios estudados nesta pesquisa, 

foram formuladas propostas de ações para Vigilância Ambiental em Saúde 

submetidas para publicação em periódico científico e que serão encaminhadas à 

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP como 

ações propositivas para, 1) inclusão das bactérias isoladas de ambientes aquáticos 

e resistentes aos antimicrobianos na lista de indicadores de risco de saúde, ou 

agravo, quando da sua identificação nesses ambientes, 2) formulação de políticas 

públicas visando o controle da liberação dos efluentes contaminados por antibióticos 

e/ou bactérias resistentes, provenientes de atividades que façam uso desses 

medicamentos e que possam contaminar outros corpos d´água, e 3) monitoramento 

da presença desses microrganismos e desses medicamentos nesses ambientes, por 

meio de análise microbiológica periódica da água dos diversos ambientes aquáticos 

e análise química, respectivamente. Essas propostas e ações estão detalhadas no 

capítulo 6. 

 

4. (METODOLOGIA DESENVOLVIDA NO DOUTORADO SANDUÍCHE) - 
Influência da concentração de fósforo sobre a expressão da resistência 
antimicrobiana em bactérias isoladas de ambientes aquáticos. 

 

Durante o período de 06 de maio de 2015 a 15 de abril de 2016 foram 

desenvolvidas atividades referentes ao estágio de Doutorado Sanduíche (Processo 

88887.093004/2015-00), financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, no Laboratório de Estequiometria Ecológica do 

Departamento de Ecologia, Meio Ambiente e Comportamento da Universidade de 

Minnesota, sob a Coordenação do Prof. Dr. James Bryan Cotner. Esse estágio, 

resultado da parceria de um projeto de Professor Visitante do Exterior (PVE), propôs 

o desenvolvimento de uma metodologia inovadora que aliasse o estudo da 

estequiometria ecológica e a resistência antimicrobiana em bactérias isoladas de 

ambientes aquáticos. Sendo assim, foram aliadas duas metodologias de estudo 

(estequiometria ecológica e Concentração Inibitória Mínima) para caracterizar a 

influência da concentração do fósforo sobre a expressão fenotípica da resistência 

antimicrobiana em bactérias aquáticas. 
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a) Seleção das cepas 
Foram selecionadas 41 cepas bacterianas estocadas em glicerol a 15% sob 

congelamento a -80°C no Laboratório de Estequiometria Ecológica (Tabela 6). Essas 

cepas foram isoladas da água de diferentes lagos no Estado de Minnesota - Estados 

Unidos da América, utilizando meios de cultura artificiais com diferentes 

concentrações de fósforo. Vinte e cinco delas foram isoladas usando meio de cultura 

com alta concentração de fósforo (razão C:P de 100:1), e 24 usando meio de cultura 

com baixa concentração de fósforo (razão C:P de 100.000:1). 

 

 

Tabela 6. Gêneros e locais de isolamento das cepas estudadas no estado de 

Minnesota/EUA. 

Gêneros estudados 

Flavobacterium 
Brevundimonas 
Sphingomonas 

Aeromonas 
Rhyzobium 
Vogesella 
Olivibacter 

Porphyrobacter 
Caulobacter 
Curvilobacter 
Acidovorax 
Kinneretia 

Methylobacterium 
Nocardioides 
Sphingobium 

Local de isolamento 

Lago Ozawindib 
Lago Bella 

Lago Big Twin 
Lago Center 
Lago Long 

Lago East Okoboji 
Lago Hall 
Lago Mary 
Lago Boot 
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b) Preparo dos meios de cultura 
Foram utillizados quatro meios de cultura: Caldo Nutriente, considerado um 

meio complexo (Difco, 8g L-1), um meio artificial com alta concentração de fósforo, 

um meio artificial com concentração moderada de fósforo e um meio artificial com 

baixa concentração de fósforo. A composição do caldo nutriente foi 1.39 mmolar P L-

1 (fósforo total), 1.38 mmolar P L-1 de fósforo solúvel reativo, e 274 mmolar C L-1, 

resultando numa razão molar C:N:P de 198:67:1. O meio artificial foi composto por 

um meio basal, preparado segundo as orientações de Tanner (2002), usando água 

deionizada com glicose (23.9 mmoles C L-1) como fonte de carbono, suplementado 

com sais minerais, vitaminas, e metais traços, e tamponado com pH variando de 7.2 

a 7.4 por meio de uma solução de 11 mmolar de ácido L-1 3-(N-

Morpholino)propanesulfonico (MOPS). O fósforo foi adicionado como fosfato 

potássico em três volumes diferentes para criar três razões C:P diferentes, uma de 

100:1 (239 µmolar-P L-1), 1.000:1 (23.9 µmolar-P L-1) e outra de 100,000:1 (0.239 

µmolar-P L-1). O Caldo nutriente e o meio artificial com razão C:P de 100:1 foram 

categorizados como ricos em fósforo e o meio artificial com razão C:P de 100,000:1 

foi categorizado como pobre em fósforo. 

 

c) Concentração Inibitória e Bactericida Mínima 
A Concentração Inibitória Mínima (CIM) e a Concentração Bactericida Mínima 

(CBM) dos antimicrobianos tetraciclina, cloranfenicol e eritromicina foram 

determinadas para cada cepa. A CIM foi realizada pela técnica de microdiluição com 

caldo em microplacas de 96 poços (CLSI, 2012) e a CBM pelo semeio dos 

conteúdos dos poços das placas do CIM com baixa turvação em Ágar nutriente e 

incubação a temperatura ambiente (25°C) até a visualização do crescimento 

bacteriano (CLSI, 1999). Para a CIM foi utilizada como inóculo uma suspensão 

bacteriana com turbidez correspondendo ao tubo 0,5 na escala de McFarland, 

aproximadamente 1 a 2 x108 UFC/mL. Para cada cepa foi utilizado um controle 

positivo (meio de cultura sem antimicrobiano) e uma diluição seriada para cada 

droga e para cada meio de cultura, começando da concentração 60 µg/mL até 

0,9375µg/mL. Após a adição da suspensão bacteriana, as microplacas foram 

mantidas em incubadora sob agitação a 120 RPM em temperatura ambiente (25ºC) 

até a turvação do controle positivo. O controle positivo foi usado como padrão para a 

leitura do CIM e consequentemente o semeio do CBM. 
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A leitura do CIM foi realizada no leitor de microplaca SynergyTM HT (Biotek®) 

usando um filtro de 600nm de comprimento de onda. Foi considerada a CIM a 

concentração mais baixa de um agente antimicrobiano capaz de inibir o crescimento 

do micrroganismo nos poços da microplaca detectado a olho nú e confirmado pelo 

leitor de microplaca, ou seja, a última concentração sem turbidez. Foi considerada a 

CBM aquela concentração da droga que conseguiu matar a maioria (≥99.9%) das 

bactérias viáveis, indicada pelo não crescimento após a incubação nas condições 

prédeterminadas. 

 

6.2.6. Análise estatística 
 

 Para a análise estatística da resistência antimicrobiana dos reservatórios 

brasileiros foram considerados apenas 10 amostras (cinco para o período seco e 

cinco para o chuvoso). Então, além da estatistica descritiva, também foi utilizado o 

test t de student através do Programa SPSS® Statistics 17.0, considerando um 

α=0,05.  Esse teste foi escolhido porque necessitava-se comparar médias de uma 

amostra pequena com distribuição normal, e as estações seca e chuvosa foram 

consideradas como amostras pareadas.  

Para a análise estatística dos dados de Minnesota, cada cepa bacteriana foi 

considerada uma amostra independente. Então, além dos testes de estatística 

descritiva, também foi usado o teste de Variância ANOVA, com α=0,05. Esse teste 

foi escolhido porque se fazia necessário comprar médias e variâncias de uma 

população com mais de 30 amostras independentes, com ou sem distribuição 

normal. 
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ABSTRACT 
This article discusses antibiotic resistance in bacteria isolated from aquatic environments 

in Brazil, taking into account isolation sites, the main reported antimicrobial agents, the genes 

involved in resistance, the most prevalent bacterial genera and species, and the main 

mechanisms of resistance. This review is based upon specialized literature, consulting 

published scientific articles selected from the SciELO, PubMed and LILACS databases. 

Based upon the inclusion criteria, we selected 21 articles, most (61.6%) were from PubMed, 

with the highest prevalence for work done in the Southeast region (71.4%) in freshwater 

environments (71.4%), and the major focus on farm ponds (28.6%). Gram-negative bacteria 

are the most studied (71.4%) and the Aeromonas spp. was the one found most frequently 

(19.0%). The most frequently used antimicrobials were chloramphenicol (81.0%), gentamicin 

(76.2%), sulpha/trimethroprim (71.4%), ampicillin (61.9%) and tetracycline (71.4%); and the 

ones with higher prevalence of resistance were chloramphenicol (58.8%), 

sulpha/trimethroprim (78.5%) and ampicillin (84.6%). It was found that studies on resistance 

in other aquatic environments have not yet been conducted in Brazil, especially in the North 

and Northeast regions, where irregular rainfall distribution leads to the use of reservoirs as 

supply sources during the dry season, highlighting concerns regarding the quality, 

contamination and maintenance of these resources, as the water is intended for human use or 

for production purposes. 

Keywords: microorganisms, antibiotic resistance, water pollution. 

Resistência antimicrobiana em bactérias isoladas de ambientes 

aquáticos no Brasil: uma revisão sistemática 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo discutir a resistência antimicrobiana em bactérias isoladas 

de ambientes aquáticos no Brasil, levando em conta os locais de isolamento, os principais 

agentes antimicrobianos relatados, os genes envolvidos na resistência, os gêneros e espécies 

bacterianas mais prevalentes e os principais mecanismos de resistência presentes. Trata-se de 

uma revisão bibliográfica sistemática baseada em literatura especializada por meio de 

consulta a artigos científicos publicados e selecionados através de busca em bancos de dados 
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da SciELO, PubMed e LILACS. Após o uso dos critérios de inclusão foram selecionados 21 

artigos, a maioria (61,6%) do PubMed, com maior prevalência para os trabalhos realizados na 

região sudeste (71,4%), em ambientes de água doce (71,4%), e com o maior foco para os 

tanques de cultivo (28,6%). As bactérias Gram-negativas foram as mais estudadas (71,4%) e a 

espécie Aeromonas spp. foi a mais encontrada (19,0%) nesses estudos. Os antimicrobianos 

mais frequentemente utilizados foram cloranfenicol (81,0%), gentamicina (76,2%), 

sulpha/trimetropim (71,4%), ampicilina (61,9%) e tetraciclina (71,4%). E os de maior 

prevalência de resistência foram cloranfenicol (58,8%), sulpha/trimetropim (78,5%) e 

ampicilina (84,6%). Percebeu-se que estudos futuros sobre a resistência em outros ambientes 

aquáticos ainda precisam ser realizados no Brasil, principalmente na região Norte e Nordeste, 

onde a distribuição irregular das chuvas leva a utilização dos reservatórios como fontes de 

abastecimento durante o período de estiagem e assim as preocupações quanto aos níveis de 

qualidade, contaminação e manutenção desses recursos assumem grande importância, à 

medida que a água é destinada à utilização humana ou para fins produtivos. 

Palavras-chave: microrganismos, resistência antibiótica, poluição da água. 

1. INTRODUCTION 

Bacterial resistance to antimicrobials is a genetic phenomenon caused by genes within 

the organism that encode different biochemical mechanisms and prevent the action of these 

drugs (Aminov, 2009; Gonzalez-Candelas et al., 2011). Nowadays, both in developed and 

developing countries, antimicrobial resistance is a concern and an epidemiological problem 

(Chandran et al., 2008). 

In the early 90s resistant pathogens characteristic of the hospital environment were first 

observed, causing infections in healthy individuals. The biggest concern regarding these 

infections was the identification of a bacterium resistant to antimicrobial agents in aquatic 

environments, since these environments are used for various purposes. 

The problem with antimicrobial resistance in the aquatic environment is even more 

serious because some bacteria have the ability to transfer their genes to others, including to 

those of different species living in the same environment, and there are reports of conjugative 

and translational plasmid transfers between microbial strains resistant to antibiotics, isolated 

in these environments (Hatha et al., 1993). 

In this context, considering that Brazil has a large variety of aquatic environments, the 

purpose of this paper is to describe and systematically analyze works recently published about 

this phenomenon in various databases. 

2. MATERIALS AND METHODS 

This study consisted of a systematic review, conducted between June and September of 

2013, in which scientific articles in LILACS, SciELO and PubMed databases were consulted. 

The search was limited to articles published from 1988 to 2013 and used the key words 

"water", "antibiotic" and "resistance", proposed by the Virtual Health Library. The search for 

key words was done not only in English, but also in Portuguese and Spanish. 

The review included all studies that had as their main focus any kind of resistance to 

antimicrobials (antibiotics, semi synthetic and/or chemotherapeutic) in bacteria isolated from 

Brazilian aquatic environments. Studies that did not have resistance as the main focus were 

excluded, as were those whose source environment of bacterial isolation was not water, those 

that only cited the resistance in the body text, those that were conducted in another country 

other than Brazil, those conducted with any organism other than bacteria, and those that found 

bacterial resistance to other pharmacological groups different from antimicrobials. 
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The goal was to compare and discuss antibiotic resistance in bacteria isolated from 

aquatic environments in Brazil, observing the main aquatic environments where these 

microorganisms had been isolated, the main reported antimicrobial agents, the genes involved 

in resistance, the genera, the most prevalent bacterial species and the main resistance 

mechanisms present. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

A total of 1014 publications were found in the databases consulted during the period 

from June to September of 2013, and out of these, after the exclusion criteria were applied, 

twenty-one publications, nineteen articles, a dissertation and a doctoral thesis were selected. 

Thirteen of them (61.9%) were published in PubMed, five (23.8%) in LILACS and three 

(14.3%) in SciELO. The publications are concentrated between the years of 1995 and 2012, 

being 2008 the year with the highest percentage (19%). Among the Brazilian states where 

there were the greatest numbers of studies on the subject, Rio de Janeiro (38.1%), Minas 

Gerais (19.0%) and São Paulo (14.3%) stand out. During this period, in the northeast region 

of Brazil, only three articles were published (14.3%) in the states of Ceará and Rio Grande do 

Norte (Table 1). Altogether, 71.4% of them have involved isolation of bacteria from 

freshwater and the most studied environment was the water used in tanks for the cultivation of 

fish or shrimp (28.6%). The group of Gram-negative bacteria has been the most studied 

(71.4%) and the Aeromonas spp. was the one most frequently found in these studies (19.0%). 

The classic techniques for bacterial identification presented themselves as the most frequent 

among the analyzed studies (85.7%) and the disk diffusion method was the most frequently 

used (71.4%) to characterize the susceptibility profile of isolated microorganisms (Table 2). 

Table 1. Database, type, year of publication and study sites of the articles surveyed during the period 

from June to September 2013. 

Characteristics N % 

Database 

SciELO 

LILACS 

PubMed 

 

3 

5 

13 

 

14.3 

23.8 

61.9 

Type of Publication 

Scientific Article 

Other (Masters Dissertation and Doctoral Thesis) 

 

19 

2 

 

90.5 

9.5 

Year of Publication 

1995, 2000, 2001, 2007, 2009 

2004, 2010, 2012 

2006, 2011 

2008 

 

1 each 

2 each 

3 each 

4 

 

4.8 each 

9.5 each 

14.3 each 

19.0 

States where the studies were made 

Rio de janeiro 

Minas Gerais 

São Paulo 

Paraná 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

In two different states 

 

8 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

 

38.1 

19.0 

14.3 

9.5 

9.5 

4.8 

4.8 

Total 21 100.0 
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Table 2. Environmental and methodological characteristics identified in the articles published during 

the period from June to September of 2013. 

Characteristics N % 

Type of water researched 

Fresh water 

Brackish water 

Salt water 

Freshwater and saltwater 

Freshwater and brackish water 

Salt water and brackish water 

Freshwater, brackish and saltwater 

 

15 

0 

2 

1 

0 

1 

2 

 

71.4 

0 

9.5 

4.8 

0 

4.8 

9.5 

Aquatic environments 
Lake 

Pond 

Ocean 

Sewage treatment plant 

Cultivation Tank  

Two different environments 

Three or more different environments 

Others 

 

1 

1 

3 

4 

6 

2 

2 

2 

 

4.8 

4.8 

14.3 

19.0 

28.6 

9.5 

9.5 

9.5 

Group of isolated bacteria 
Gram-positive 

Gram-negative 

Gram-positive and Gram-negative 

 

2 

15 

4 

 

9.5 

71.4 

19.0 

 

Techniques for isolation and identification 
Manual 

Semi automated 

Automated 

Two or more techniques 

 

 

18 

1 

0 

2 

 

85.7 

4.8 

0 

9.5 

Antimicrobial susceptibility testing 
Disk diffusion 

E-test 

MIC (Minimum Inhibitory Concentration) 

Joint 

 

15 

0 

5 

1 

 

71.4 

0 

23.8 

4.8 

Total 21 100.0 

Adding all the analyzed articles, 44 different antimicrobial agents were tested, being the 

most common: chloramphenicol (81.0%), gentamicin (76.2%), sulpha/trimethoprim (71.4%), 

ampicillin (61.9%) and tetracycline (71.4%). These are also those with the highest resistance 

prevalence: chloramphenicol (58.8%), gentamicin (31.2%), sulpha/trimethoprim (78.5%), 

ampicillin (84.6%) and tetracycline (53.3%) (Figure 1). 
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Figure 1. Susceptibility profile of the majority of antimicrobials tested 

in the surveyed articles. 

The emergence of antimicrobial-resistant bacteria in aquatic environments has increased 

considerably (Miyake et al., 2003). During the last 25 years in Brazil, resistant bacteria have 

already been identified in river waters (De Mondino et al., 1995; Souza et al., 2000; Falcão et 

al., 2004), lakes and ponds; (De Mondino et al., 1995; Falcão et al., 2004; Pontes et al., 2009; 

Salloto et al., 2012) and in the sea (De Mondino et al., 1995; Falcão et al., 2004; Cardonha et 

al., 2004; De Oliveira and Pinhata, 2008; De Oliveira et al., 2010). Bacteria were also 

identified in sewage treatment stations (Prado et al., 2008; Souza et al., 2000; Ribeiro, 2011), 

in the water of tanks used for aquaculture (Hirsch et al., 2006; Pereira Júnior et al., 2006; 

Lima et al., 2006; Ribeiro et al., 2010; Ribeiro, 2011; Resende et al., 2012) and, even more 

worryingly, in drinking water (Silva et al., 2008). 

A study conducted in Lakes Dom Helvécio, Gambazinho and Jacaré in Rio Doce/MG 

that compared samples from two different periods (2003 and 2005) in the same environments 

found a prevalence of 97% of Gram-negative bacteria and only 3% of Gram-positive bacteria 

for all lakes; but the frequency of multi-resistant phenotypes varied between environments 

and periods, and showed an increased number of these phenotypes between the periods 

studied for each lake, indicating that the phenomenon of resistance has grown in these 

environments (Pontes et al., 2009). 

In another study of lake and river waters, conducted in Araraquara,  in the State of São 

Paulo,  a prevalence of 50% of multi-resistance among the bacterial strains was found, and 

most of them seemed to be resistant to ampicillin (one semi synthetic penicillin) and various 

cephalosporins (Falcão et al., 2004). In a study carried out with river water in the city of Rio 

de Janeiro, the authors also found resistance to penicillin for Bacteroides fragilis, but with an 

index of 100% for this class of drug (Souza et al., 2000). 

Surface water can be contaminated by various sources, including urban or farm runoff, 

discharges from wastewater treatment facilities, excreta of wild animals or even rain water. 

Human exposure to this contaminated water, such as by ingesting drinking water or during 

recreational activities, is a significant route for intestinal pathogens (Cardonha et al., 2004). 
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Environmental contamination is directly linked to population growth. To the extent that 

the population grows, anthropogenic impacts affect lakes, rivers and coastal ecosystems, 

mainly due to the discharge of sewage and chemical compounds, such as pesticides, in 

addition to hormones and antibiotics that are widely used in human and veterinary clinical 

practice (Salloto et al., 2012). 

The main source of antibiotics in aquatic environments comes from the discharge of 

wastewater, disposal of waste and aquaculture (Ding and He, 2010), and the increased levels 

of antimicrobial resistance among bacterial strains isolated from polluted aquatic 

environments, particularly in developing countries, which may be an indicative of overuse or 

misuse of antimicrobial agents in these environments (Souza et al., 2000). 

In Brazil, most studies of bacterial antimicrobial resistance relate to water aquaculture 

(Hirsch et al., 2006; Pereira Junior et al., 2006; Lima et al., 2006; Ribeiro et al., 2010; 

Rebouças et al., 2011; Resende et al., 2012). In a study done with eight tilapia fish farms, in 

the Alto of Rio Grande region, Minas Gerais, bacteria were isolated from cultivation water, 

from the body surface area and renal parenchymal of the fish. All of the isolated bacteria were 

resistant to antimicrobials, with a multi-resistance index of 42.6% (Hirsch et al., 2006). More 

worrying results were found by Lima et al. (2006) in Lavras/MG, where a rate of 83% multi-

resistance has been identified in bacteria isolated from the tilapia water, the food used for the 

animals, as well as the body surface, the intestinal content and the fillets of fish caught for 

slaughter. All of this was identified and showed a higher prevalence of resistance to 

erythromycin (24%) and ampicillin (23%). In the same study comparison between the water 

used to supply the tanks and the water that was already in the cultivation tank was performed; 

a smaller number of microorganisms were isolated from the water supply, suggesting that the 

creation environment favors the increase of bacterial populations. 

In the city of Rio de Janeiro, in a work which included the production of fertilizers for 

agriculture in a farm of fish culture supplied by sewage water that was pretreated by 

sedimentation, microorganisms were isolated in 100% of the samples from fish and 

vegetables and 93.3% of produced organic fertilizers, with an index of multi-resistance of 

37.7%, with a higher prevalence for sulpha/trimethropim (64.2%) and tetracycline (57.1%) 

(Ribeiro et al., 2010). According to the authors, in recent decades the use of wastewater in 

agriculture and aquaculture has grown, along with the increase in construction of culverts and 

sewages in urban areas, especially in arid and semi-arid areas, thus increasing the cost benefit 

relation of food production. In some cases, the treated wastewater has been used as water for 

cultivation, as a better alternative to replace the use of local surface contaminated water. The 

authors further argue that aquatic bacteria can be reservoirs for tet (M) and tet (S) genes, 

conferring resistance to tetracyclines and also other resistance profiles may be associated with 

the fact that it is not possible to completely remove all substances discharged into the 

environment, including antimicrobials, which leads to the selective pressure of these 

organisms and the emergence of resistance. 

Another source for the study of antimicrobial resistance in bacteria isolated from aquatic 

environments is the analysis of the water of the sewage treatment plant, and some works in 

Brazil have been developed for this purpose. In Rio de Janeiro/RJ, in a study carried out with 

water from the hospital sewage treatment plant, the production of extended spectrum beta-

lactamase (an enzyme that degrades beta-lactam antibiotics, i.e., penicillins) was found in 

46.5% of Klebsiella pneumoniae isolated strains, showing a 26% rate of multi-resistance 

(Prado et al., 2008). According to the authors, various toxic substances, radioisotopes, 

hormones, drugs, heavy metals and pathogenic microorganisms, including bacteria with 

antimicrobial resistance may be found in sewage water issuing from health services. A 

worrisome note is that, in the studied treatment plant, there was only incomplete removal of 
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pathogenic microorganisms that remain in effluents and these can contaminate other water 

sources. 

According to De Oliveira and Pinhata (2008), although there have been recent studies 

aiming to describe the pattern of distribution of antibiotic-resistant bacteria in freshwater, 

estuarine water, water distribution systems and sewage, there are few studies in the marine 

environment and coastal zone. And in a study conducted by these authors in the city of São 

Vicente, located in Santos Lowland (Baixada Santista), São Paulo, Enterococcus spp. were 

isolated in 94.2% of the samples of sea water and sand. Of these, 51.9% were resistant to 

some antimicrobials, predominantly erythromycin and streptomycin. 

This same study shows that other studies have demonstrated that beach sand can act as a 

reservoir and/or vector for a variety of diseases and that, although it is a fundamental part of 

recreational activities in the coastal environment, it has been largely neglected from the point 

of view of public health (De Oliveira and Pinhata, 2008). 

All researched articles conducted tests with antimicrobials; there were a total of 44 

different antimicrobial agents tested in the 21 articles evaluated. There was no uniformity of 

frequency of antimicrobials among the articles. Few studies have tested the same drugs. The 

same 17 antimicrobials and five antibiotics were repeated in more than 15 articles, they are 

ampicillin, chloramphenicol, gentamycin, tetracycline, and sulpha/trimethropim. Among the 

most tested antimicrobials, those with the highest prevalence of resistance to identified 

bacteria are chloramphenicol (58.8%), sulpha/trimethropim (73.3%) and ampicillin (84.6%). 

In a work performed in the city of Maringá/PR, a prevalence of 91% of ampicillin 

resistance was found in bacteria isolated from various aquatic environments (Scoaris et al., 

2008), and in another study conducted in three rivers in the state of Ceará a frequency of 

64.52% of intermediate resistance to this antimicrobial was found (Rebouças et al., 2011). 

Ampicillin resistance is usually associated with genes located on plasmids and some works 

developed in other countries have also found similar results (Pontes et al., 2009). 

Only three studies investigated genes of antimicrobial resistance, two in Rio de Janeiro 

and one in Minas Gerais; all studied how genes encode resistance to beta-lactam antibiotics 

(Table 2). Souza et al. (2000), in Rio de Janeiro, working with strains of Bacteroides fragilis 

isolated from the aquatic environment, researched the cfiA gene, which encodes a 

metallo-beta-lactamase, identified only in clinical specimens of B. fragilis from France, United 

States and United Kingdom, and contrasted the results with those of clinical samples of 

hospital environments in Brazil, finding a similar resistance profile among hospital and 

environmental strains. 

Also in the city of Rio de Janeiro, Chagas (2011) researched the blaKPC, blaTEM, blaSHV 

and blaCTX-M genes, coding extended spectrum beta-lactamase, in the treatment of hospital 

sewage and found a prevalence of 43% of these resistance genes isolated from the strain. 

In Minas Gerais, in the Rio Doce Basin, the occurrence of the blaTEM1 gene in cultivable 

Gram-negative bacteria isolated from environments exposed to anthropogenic activity was 

studied. This gene also encodes the production of a beta-lactamase. A predominance of nearly 

a 100% association between the resistance to ampicillin and the presence of the gene was 

found (Pontes et al., 2009) (Table 3). 

In most of the studies published during the investigation period, the Gram-negative 

bacteria were the most prevalent microorganisms, almost all of them belonging to the 

Enterobacteriaceae family, which contains the group of coliforms (De Mondino et al., 1995; 

Souza et al., 2000; Falcão et al., 2004; Lima et al., 2006; Pereira Júnior et al., 2006; Hirsch et 

al., 2006; Scoaris et al., 2008; Prado et al., 2008; Silva et al., 2008; Pontes et al., 2009; 

Ribeiro et al., 2010; Rebouças et al., 2011; Ribeiro, 2011; Resende et al., 2012; Salloto et al., 

2012), however, Gram-positive bacteria were also isolated (De Oliveira and Pinhata, 2008; 

Oliveira et al., 2010; Salloto et al., 2012). 



 

  

246 Ermeton Duarte do Nascimento et al. 

Rev. Ambient. Água vol. 9 n. 2 Taubaté – Apr. / Jun. 2014 

Table 3. Antimicrobial resistance genes surveyed in the assessed work. 

Location/ 

Year 
Source Isolated Species 

Gene/Resistance 

Mechanism 

Profile of 

resistance 
Reference 

RJ/2000 

River and 

sewage 

treatment 

station 

Bacteroides fragilis 

CfiA 

 

Production of a 

metallo-β-lactamase  

PEN, CFO, 

CLI, MET 

Silva and Souza 

et al. (2000) 

MG/2009 Lake 

Acinetobacter spp. 

Enterobacter spp. 

Pseudomonas spp. 

Aeromona spp. 

Erwinia spp. 

Stenotrophomonas spp. 

Morganella spp. 

Serratia spp. 

Moraxella spp. 

Staphylococcus spp. 

Lactococcus spp. 

bla-TEM1 

 

 

Production of a β-

lactamase  

AMP 
Pontes et al. 

(2009) 

RJ/2011 

Sewage 

treatment 

station 

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae 

Enterobacter cloacae 

P. aeruginosa 

A. baumannii 

Aeromonas spp. 

bla-KPC 

Production of a -β-

lactamase  

 

 

bla-TEM 

Production of a -β-

lactamase  

 

bla-SHV 

Production of a β-

lactamase  

 

 

bla-CTX-M 

Production of a -β-

lactamase  

CFO, MER, 

CAZ, CFL, 

CTX, AMI, 

CIP, SUT, 

COM, PPT 

Chagas, 2011 

Nota:PEN = penicillin, CFO = cefoxitin, MER = meropenem, CLI = clindamycin, MET =metronidazole, AMP = 

ampicillin, CAZ = Ceftazidime, CFL = cephalothin, CTX =cefotaxime, AMI = amikacin, CIP = ciprofloxacin, 

SUT = sulpha/trimethoprim CPM = cefepime, PPT = piperacillin/tazobactam. 

The Enterococcus spp. was the most prevalent among the Gram-positive (De Oliveira 

and Pinhata, 2008; Oliveira et al., 2010; Resende et al., 2012) and the Aeromonas spp. was the 

most prevalent among the Gram-negative and among all surveyed works (Hirsch et al., 2006; 

Pereira Júnior et al., 2006; Scoaris et al., 2008;. Pontes et al., 2009; Ribeiro et al., 2010; 

Ribeiro, 2011). Only one reported study found the isolation of the V. cholerae (Reboças et al., 

2011). 

In Lavras/MG, in a study conducted with surface water, out of all the isolated bacteria, 

44% belonged to the Gram-negative group (Lima et al., 2006). However, in another study in 

the city of Leopoldina, also in the state of Minas Gerais, a prevalence of 76.16% for Gram-

negative was found, with 47.91% belonging to the Enterobacteriaceae family (Resende et al., 

2012). 

The prevalence of Gram-negative in the aquatic environment has been already reported, 

especially those of the coliform group. More than 50% of the diseases caused by 
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contaminated water are associated with bacteria from the intestinal micro biota, such as 

Enterobacteriaceae and the coli form group. The contamination of these environments 

reflects the poor quality, hygiene and sanitization of the water. Also, 4% of all deaths and 

5.7% of all infectious diseases in the world are associated with contaminated water (Salloto et 

al., 2012).  

Several studies of water found similar data for Aeromonas spp. In Alto of the Rio Grande 

region, MG, the highest percentage of isolated Aeromonas (70%) was from an aquaculture 

reservoir water and the most prevalent species were A. jandaei and A. hydrophila with 

26.67% and 25.33% respectively (Hirsch et al., 2006). The interest in the study of this 

organism is directly connected to aquaculture because this bacterium is recognized as a 

pathogen of fish, which can cause severe hemorrhagic septicemia, with serious economic 

losses (Ribeiro et al., 2010). These findings explain the greater amount of works focused on 

aquaculture and the interest in the isolation of Aeromonas spp. in Brazil. 

The isolation of Aeromonas spp. and the interest in their identification can also be 

attributed to the fact that human exposure to contaminated water by this pathogen, through 

ingestion or even direct contact, has been associated with various infections, especially in 

immune-compromised individuals (Pereira Júnior et al., 2006;. Ribeiro et al., 2010) elderly 

and children (Scoaris et al., 2008). 

Resistance mechanisms discussed in the works are mostly focused on the production of 

enzymes that degrade antimicrobials, such as beta-lactamases, and some studies have 

calculated the index of Multiple Antibiotic Resistance (MAR), defined as a/b, where "a" is 

defined as the number of antimicrobials to which the isolated was resistant and "b" the 

number of antimicrobials to which the isolated was exposed, and microorganisms with 

multiple antimicrobial resistance were found in all works (Lima et al., 2006; Hirsch et al., 

2006; Resende et al., 2012). This index can be considered an excellent tool for analyzing the 

dissemination of resistant bacteria in a given population (Pontes et al., 2009). 

In this context, considering that the environmental contamination by antimicrobial agents 

can select, in the environmental micro biota, resistant bacterial strains, and these resistance 

genes can be passed to human pathogens (Ribeiro et al., 2010), the study of antimicrobial 

resistance in water environments can help us understand the process of transference of 

resistance genes among isolated bacteria. 

Studies on antimicrobial resistance made in Brazil, evaluated in the last 25 years, clearly 

reflect the focus of attention given to the economic issues of aquaculture activities. One may 

consider that large losses in the sector, generated by infectious processes, have driven 

attention this way. Future studies of resistance in other aquatic environments must still be 

performed in Brazil, mainly in the North and Northeast regions, where irregular rainfall 

distribution leads to a shortage of water during dry periods, and turns the tanks into the main 

sources of supply during the dry season. Thus, concerns about levels of quality, contamination 

and maintenance of water resources in these areas are very important, as the water is intended 

for human use or for productive purposes 

4. CONCLUSIONS 

The qualitative and quantitative analysis of studies on bacterial resistance to 

antimicrobial agents in aquatic environments in Brazil show that the focus of most research is 

based on economic reason, caused by large losses that infectious processes cause to surveyed 

resources. The largest number of studies on resistance in aquaculture farms, mostly for the 

identification of Aeromonas species, is one example. The reduced number of works in the 

North/Northeast region arouses concern, since, in these areas, the stored water that is used in 

the dry season can lead to transmission of pathogenic and possibly multi-resistant species. 
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RESUMO: O fenômeno da resistência bacteriana as drogas antimicrobianas é um 
evento genético e está relacionado a diferentes mecanismos bioquímicos, existentes 
na bactéria, que impedem a ação desses medicamentos. Entretanto, apesar de não 
ser recente, esse evento só se tornou o foco dos estudiosos quando foi considerado 
um sério problema de saúde pública. A propagação de bactérias resistentes e de 
genes de resistência pode ser influenciada por vários fatores, tais como falta de 
saneamento, aglomerações, viagens, e agrupamento de pessoas suscetíveis, como 
idosos e crianças, por exemplo. Além disso, as diferenças de protocolos de 
prescrição medicamentosa, ausência de políticas de controle do uso racional de 
antibióticos e variáveis sócio-econômicas, como baixa escolaridade, podem 
influenciar o consumo indiscriminado dessas drogas e consequentemente também 
levar ao desenvolvimento da resistência bacteriana. Neste contexto, uma das 
maiores preocupações para a vigilância ambiental em saúde, um área da vigilância 
epidemiológica, está no fato de que vários trabalhos no Brasil e no mundo 
identificaram bactérias resistentes aos antimicrobianos em diversos ambientes 
aquáticos. Esse receio é justificável, ao passo que estes ambientes são usados para 
diversos fins e que a água pode ser um veículo para o surgimento de infecções.  
Palavras-chave: Contaminação ambiental. Resistência antimicrobiana. Ambientes 
aquáticos.   

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A batalha do homem contra os microrganismos causadores de doenças é tão 
antiga quanto à própria existência das doenças infecciosas. Desde a pré-história, o 
homem vem tentando promover a atenção a saúde (FERRAZ; FERRAZ, 1997) e se 
defender dos processos infeciosos. Diversas civilizações antigas, há mais de 3.000 
anos antes de Era Comum, já conheciam as propriedades terapêuticas e 
antimicrobianas de mofos ou bolores empregados no tratamento de feridas 
infectadas. Porém, somente a partir do século XIX, com o desenvolvimento da 
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alquimia e a descoberta da penicilina, é que as drogas antimicrobianas passaram a 
ser obtidas por métodos laboratoriais (TAVARES, 2002). 

Os antimicrobianos são uma classe de drogas caracterizada como compostos 
naturais, sintéticos ou semissintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar a 
morte de fungos ou bactérias. Aqueles que agem sobre as bactérias podem ser 
classificados como bactericidas, quando causam a sua morte, ou bacteriostáticos, 
quando levam a inibição do seu crescimento (WALSH, 2003). 

A descoberta do primeiro antibiótico, em 1929 por Alexander Fleming, 
aconteceu por acaso quando estudava culturas de Staphylococcus aureus. 
Deixadas sobre a bancada, as culturas foram contaminadas acidentalmente por 
fungos da espécie Penicillium notatum (atualmente denominado P. chrysogenum), e 
o pesquisador observou que em torno dos fungos contaminantes não havia 
crescimento bacteriano. Fleming então descobriu que o fungo contaminante 
produzia uma substância, filtrável e não tóxica, que exercia atividade antibacteriana, 
e que recebeu o nome de Penicilina. Posteriormente em 1939, Florey e Chain 
isolaram a penicilina das culturas do Penicillium, viabilizando sua produção para o 
uso clínico (RAVAT et al., 2011). 

As descobertas dos antimicrobianos continuaram e diversas outras pesquisas 
foram realizadas nos anos seguintes levando à descoberta de várias drogas. A 
maioria dos antibióticos usados na pratica médica atual é originada de fungos 
pertencentes aos gêneros Penicillium, Cephalosporium e Micromonospora, e de 
bactérias dos gêneros Bacillus e Streptomyces. As drogas antimicrobianas de 
origem semissintética empregadas na atualidade derivam de compostos como 
penicilina, cefalosporina, tetraciclina e eritromicina (TAVARES, 2002; WRIGHT, 
2007). 

Apesar de terem surgido novas classes de medicamentos, a resistência a 
essas drogas têm surgido em seguida, e a pesquisa por novos fármacos não está 
progredindo com a mesma velocidade do aparecimento de novas formas de 
resistência (CAUMO et al., 2010). 

O desenvolvimento da resistência dos microrganismos aos antimicrobianos 
não é mais considerado um evento surpresa ou novidade no meio científico. No 
entanto, o alcance e a escala desse fenômeno se tornou uma crise crescente na 
saúde pública mundial ao passo que a resistência às drogas se acumula de forma 
acelerada ao longo do espaço e do tempo (CHOFFNES; RELMAN; MACK, 2010). 
Esse fenômeno pode ser considerado como uma resposta evolutiva dos 
microrganismos à presença dos agentes antimicrobianos no ambiente (WRIGHT, 
2007). 

Vários fatores podem estar envolvidos com o surgimento da resistência, 
como o uso inadequado dessas drogas, por exemplo, e os problemas em 
decorrência de infecções causadas por cepas resistentes, vêm se agravando a cada 
ano (OBATA, 2010). 

A resistência bacteriana pode ser definida com base em dois critérios: 
microbiologico (resistência in vitro) e clínico (resistência in vivo). De acordo com a 
definição microbiológica, uma cepa é considerada resistente quando consegue 
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cresçer numa concentração de um antimicrobiano acima daquela suportada por 
outras cepas filogeneticamente relacionadas. Já no caso da definição clínica, uma 
cepa é resistênte quando sobrevive a uma terapia antimicrobiana que normalmente 
é utilizada e debela o processo infeccioso. Independentemente da definição utilizada 
trata-se de um complexo mecanismo que envolve uma variedade de agentes 
antimicrobianos, espécies de bactérias, genes de resistência e mecanismos de 
resistência (AARESTRUP, 2005a).  

Essa resistência pode ocorrer por mutações (deleções, inserções ou 
mutações pontuais), propagação clonal ou por transferência horizontal de genes de 
resistência localizados em vários tipos de elementos genéticos móveis ou não 
(KAPIL, 2005).  

São descritos na literatura, seis mecanismos bioquímicos utilizados pelas 
bactérias para inativar os antimicrobianos: inativação por enzimas, bombas de 
efluxo, alteração do receptor da droga, alteração da permeabilidade bacteriana a 
droga, alteração do sistema de transporte na célula e síntese de vias metabólicas 
alternativas (FRANCO et al., 2009). 

O mecanismo de resistência bacteriano mais importante e frequente é a 
degradação do antimicrobiano por enzimas que promovem alterações estruturais na 
molécula do fármaco, tornando-o inativo contra aquele microrganismo. Dentre as 
mais conhecidas e descritas encontram-se as beta-lactamases, que hidrolisam a 
ligação amida do anel beta-lactâmico, destruindo, assim, o local onde esses 
antimicrobianos se ligam às proteínas ligadoras de Penicilina (Penicillin-Binding 
Protein - PBPs) bacterianas e através do qual exercem seu efeito antibacteriano. 
Foram descritas numerosas beta-lactamases diferentes. Essas enzimas são 
codificadas em cromossomos ou sítios extracromossômicos através de plasmídios 
ou transposons, podendo ser produzidas de modo constitutivo ou ser induzido 
(WILLETTS, 1980). 

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 
Este estudo constitui-se de uma revisão bibliográfica descritiva, realizada 

entre junho a setembro de 2015, no qual foi feita uma consulta por artigos científicos 
nas bases de dados LiLacs, PubMed e SciELO. A pesquisa foi limitada por artigos 
publicados entre 1988 a 2015 e utilizou os descritores water, antibiotic e resistance 
da Biblioteca Virtual em Saúde em inglês, português e espanhol.  
 Foram incluídos nessa revisão todos os estudos que apresentavam como 
foco principal qualquer tipo de resistência aos antimicrobianos (antibióticos, semi-
sintéticos e/ou quimioterápicos) em bactérias isoladas de ambientes aquáticos. 
Foram excluídos estudos que não tinham a resistência como foco principal, aqueles 
onde o ambiente de origem do isolamento bacteriano não era o aquático ou aqueles 
que apenas citavam a resistência em seu texto. Foram excluídos também aqueles 
realizados com qualquer outro organismo que não as bactérias ou os que discutiam 
a resistência bacteriana a outros grupos farmacológicos diferentes dos 
antimicrobianos. 
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Em seguida, buscou-se comparar e discutir a resistência antimicrobiana em 
bactérias isoladas de ambientes aquáticos no Brasil e no mundo, observando os 
principais ambientes aquáticos onde esses microrganismos foram isolados, os 
principais agentes antimicrobianos relatados, os genes envolvidos na resistência, os 
gêneros e espécies bacterianos mais prevalentes e os principais mecanismos de 
resistência presentes. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Há várias décadas, grandes quantidades de antibióticos vêm sendo 
despejados no meio ambiente, entretanto, até recentemente, não era dada a devida 
atenção à existência de tais substâncias indutoras de resistência na natureza 
(KÜMMERER, 2004). De acordo com Jorgensen e Halling-Sorensen (2000), a 
introdução e a progressiva acumulação de agentes antimicrobianos no ambiente, 
contribuíram para a evolução e dispersão de tais organismos, em graus crescentes 
de patogenicidade, tornando a resistência bacteriana um fator preocupante e alvo 
crescente de medidas de contenção entre a comunidade cientifica.  

Os genes bacterianos que codificam resistência aos antibióticos tiveram sua 
origem no meio ambiente, sendo comprovada a existência de genes envolvidos em 
mecanismos de resistência bacteriana em precursores ancestrais das atuais 
bactérias (BENVENISTE e DAVIES, 1973). A análise filogenética de vários grupos 
de genes de resistência aos antibióticos sugere que o material genético de bactérias 
resistentes aos antibióticos atuais sofreram uma longa história de seleção e 
diversificação, bem antes do advento da era antibiótica (AMINOV; MACKIE, 2007). 

Diversos estudos vêm demonstrando diferentes tipos de reservatórios 
ambientais envolvidos na disseminação de bactérias resistentes, as quais têm 
surgido por causa do uso indiscriminado e descontrolado de antimicrobianos na 
agropecuária, agricultura, aquicultura e no uso do solo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2006). 

Nesse contexto, apesar de vários trabalhos terem mostrado que os 
ambientes naturais representam importantes reservatórios de genes de resistência, 
as intervenções antropogênicas no meio ambiente, também podem atuar como um 
importante indutor, favorecendo o surgimento da resistência até mesmo em 
bactérias comensais. Isso se configura num fator preocupante, considerando que a 
maioria das pesquisas têm seu foco na resistência antimicrobiana já estabelecida, 
enquanto que aquelas no meio ambiente, provavelmente a principal causa do 
surgimento de genes de resistência bacteriana, estão recebendo pouca atenção 
(KUMAR; CHANG; XAGORARAKI, 2010). 
 
3.1 A resistência antimicrobiana em ambientes aquáticos 
 

A contaminação dos ambientes aquáticos por microrganismos resistentes aos 
antibióticos não é um evento recente e grande parte da dispersão e evolução de 
bactérias resistentes a antibióticos está relacionada a esses ambientes. A água 
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constitui não somente um meio de disseminação de organismos resistentes aos 
antibióticos entre populações humana e animal, mas também a via pela qual genes 
de resistência são introduzidos no ecossistema e em bactérias ambientais, 
alterando a própria microbiota ambiental. Em todo o mundo, a resistência a 
antibióticos tem sido observada em vários ambientes aquáticos incluindo rios e 
áreas costeiras, esgoto doméstico, esgoto hospitalar, sedimentos de corpos 
aquáticos, águas superficiais, lagos, oceanos e água potável (BAQUERO; 
MARTÍNEZ; CANTÓN, 2008).  

Ainda segundo Baquero, Martínez e Cantón (2008), as bactérias encontradas 
na água podem não ser típicas daquele ambiente, sendo isoladas como resultado 
da presença de animais, vegetais ou de solo superficial carreado ocasionalmente 
pela chuva, sendo então consideradas exógenas e transitórias. Esses autores 
relatam, por exemplo, que a resistência de Pseudomonas spp. isoladas do ambiente 
aquático, não depende apenas da composição de espécies daquela microbiota, mas 
também do próprio local de onde elas foram isoladas, observando-se que as cepas 
mais resistentes aos antimicrobianos foram coletadas próximas à costa e/ou à baía, 
indicando a influência de organismos não aquáticos ou poluentes sobre a aquisição 
da resistência. 
 Atualmente, observa-se que o uso maciço de antibióticos profiláticos na 
aquicultura, como na criação de peixes, por exemplo, tem influência na seleção de 
microrganismos resistentes no ambiente aquático, assim como na possibilidade das 
concentrações elevadas desses compostos serem dispersas pelos habitat naturais 
(CABELLO, 2006).  
 No Brasil, nos últimos 25 anos, apesar de existirem relatos desse tipo de 
contaminação em água de rio, de lago, de lagoa, do mar, e até mesmo em água de 
estação de tratamento de esgoto e em água de beber, a maioria dos estudos com 
foco na resistência antimicrobiana, têm se concentrado nas atividades em 
aquicultura, principalmente nos Estados da região Sudeste, onde os microrganismos 
mais estudados têm sido aqueles pertencentes ao gênero Aeromonas spp., 
provavelmente porque as infecções das espécies desse gênero causem grandes 
perdas financeiras para a aquicultura (DO NASCIMENTO; ARAUJO, 2014). Ainda 
segundo esses autores, no Brasil, durante o período estudado, a maioria das 
bactérias apresentaram maior prevalência de resistência ao cloramfenicol, 
tetraciclina, gentamicina e ampicilina, e apenas três estudos descreveram 
mecanismos e genes de resistência ao antibióticos.  
 Esse aumento da frequência do isolamento de bactérias resistentes em 
ambientes aquáticos é influenciado pela transferência de material genético entre os 
indivíduos. O contato físico entre as bactérias no meio aquático possibilita uma alta 
freqüência de troca de elementos genéticos móveis, como plasmídeos e 
transposons codificadores de resistência aos antimicrobianos. Eventos como esses 
são particularmente importantes para a difusão de resistência a essas drogas 
(NASCIMENTO; MAESTRO; CAMPOS, 2001). 

Nesse contexto, o cultivo do pescado com o uso de dejetos animais para 
adubação dos seus tanques de criação, a fim de reduzir os custos de produção, e 
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promover o desenvolvimento do plâncton, alimento natural para peixes filtradores, 
como a tilápia, por exemplo, são uma importante fonte de contaminação em 
ambientes aquáticos. Os excrementos de animais podem carrear resíduos de 
antibióticos ou bactérias resistentes a essas drogas para esse ambiente, trazendo 
sérios riscos à saúde humana, ao passo que esses microrganismos resistentes 
podem se inserir na cadeia alimentar humana, por meio do pescado contaminado e 
transferir, dentro do trato gastrointestinal humano, genes de resistência às bactérias 
da microbiota indígena ou àquelas potencialmente patogênicas (PETERSEN; 
DALSGAARD, 2003). 

No Brasil já houve o relato do isolamento de microrganismos resistentes em 
100% das amostras dos peixes de uma fazenda de piscicultura alimentada por água 
de esgoto doméstico pré-tratado por sedimentação, que integrava a produção de 
fertilizantes para agricultura e o cultivo de tilápias. Nesse estudo, em 93,3% dos 
fertilizantes orgânicos produzidos, foram isolados algum tipo de bactéria resistente 
aos antimicrobianos, com um índice de multirresistência de 37,7% (RIBEIRO et al., 
2010). Segundo esses autores, nas últimas décadas o uso de água servida na 
agricultura e na aquicultura tem aumentado consideravelmente. 

Outra consideração importante para o surgimento da resistência 
antimicrobiana no ambiente aquático, apontado como um problema de abrangência 
mundial, é o despejo de fármacos residuais em esgotos domésticos e em águas 
naturais. Estudos realizados na Alemanha, Canadá, Holanda, Inglaterra, Reino 
Unido, Itália, Suécia, Estados Unidos e Brasil, mostram que esses compostos e 
seus metabólitos estão presentes nos mais diversos ambientes aquáticos (BILA; 
DEZOTTI, 2003).  

Kolpin e colaboradores (2002), detectaram antibióticos, em diversas amostras 
de águas superficiais nos Estados Unidos. E alguns estudos apontam para o risco 
que a persistência de diversas classes de antimicrobianos representa nesses 
ambientes, considerando que alguns desses medicamentos não são completamente 
removidos durante os processos de tratamento da água (BILA; DEZOTTI, 2003). 

Dessa forma, essas drogas, nesses ambientes, não levam apenas ao 
surgimento da resistência antibiótica, mas também alteram todo o ecossistema 
microbiano por causa de um novo comportamento metabólico que essas bactérias 
assumem em decorrência da pressão seletiva (MARTÍNEZ, 2008). Em alguns casos 
esses antibióticos podem alterar completamente a comunidade microbiana daquele 
ambiente, levando a uma expressiva alteração do equilíbrio previamente existente, 
com morte de algumas espécies e supercrescimento de outras (HAACK et al., 
2012). 

Nesse contexto, o monitoramento de fármacos residuais no meio ambiente 
vem ganhando grande interesse dos órgãos públicos, porque essas substâncias têm 
sido frequentemente encontradas em estações de tratamento de esgoto e podem 
atingir ou impactar os corpos d’água receptores, alcançando ambientes aquáticos 
naturais, mesmo após o tratamento (BILA; DEZOTTI, 2003). 

O uso de corpos d’água como receptores de efluentes urbanos, tem 
aumentado com o crescimento da população, agravando o declínio das condições 
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sanitárias em diversas comunidades humanas (MEIRELLES-PEREIRA et al., 2002). 
A contaminação de águas superficiais e subterrâneas com efluentes não tratados, 
causa sérios danos ambientais. Além disso, altos níveis de nitrogênio e fósforo são 
descartados nessas águas, em decorrência da presença de compostos orgânicos, 
levando à eutrofização, um fenômeno causado pelo excesso 
de nutrientes numa massa de água (WIGGINS, 2001).  

Um grande exemplo de corpo d´água fortemente impactado pela 
contaminação com antimicrobianos são os rios. E nesse contexto, considerando que 
são uma das principais fontes direta ou indireta de água para o consumo humano e 
animal, a sua poluição pode contribuir para a seleção e dispersão da resistência aos 
antimicrobianos (GOÑI-URRIZA et al., 2000). Portanto, a água não constitui apenas 
um meio para disseminação de microrganismos resistentes aos antibióticos entre 
população humana e animal, mas também a via pela qual os genes de resistência 
são introduzidos em ecossistemas naturais (BAQUERO; MARTÍNEZ; CANTÓN, 
2008). 

A maioria dos estudos sobre a resistência aos antimicrobianos no ambiente 
aquático, está centrada em bactérias de origem fecal, visto que estas são utilizadas 
como indicadores de poluição e podem estar associadas a doenças infecciosas. A 
presença de bactérias coliformes em corpos d’água pode indicar o contato dessa 
água com esgotos urbanos, onde se observa a grande possibilidade de transmissão 
de doenças de veiculação hídricas. Na condição de bioindicadoras de poluição 
antrópica, as bactérias do grupo coliforme podem oferecer grandes riscos de 
transmissão de doenças. Entretanto, algumas cepas dessas bactérias, isoladas de 
água e que apresentam resistência aos antibióticos, podem representar um sério 
risco ambiental, levando a disseminação da resistência a outras bactérias, inclusive 
aquelas caracteristicamente patogênicas (GOÑI-URRIZA et al., 2000).  

Sendo assim, o aumento da população humana, a contaminação de 
mananciais, como lagos, lagoas e rios e a ingestão de água contaminada devido à 
falta de saneamento, trazem um grande risco à saúde, elevando a concentração de 
microrganismos resistentes no meio ambiente e facilitando a transferência de genes 
de resistência a patógenos humanos. Desse modo, a investigação de 
microrganismos aquáticos (NASCIMENTO; ARAÚJO, 2013), bem como, o 
implemento de medidas de contenção que impeçam a contaminação hídrica, aliado 
a estudos de mecanismos de resistência a antibióticos, se faz necessário para o 
controle da disseminação da resistência bacteriana nesses ambientes (MARTÍNEZ, 
2008).  
 
3.2 Perspectivas futuras 
 

Os microrganismos são submetidos à pressão seletiva desde a introdução do 
primeiro antimicrobiano na prática clínica, resultando no surgimento de espécies 
bacterianas resistentes que desafiam a indústria farmacêutica e ameaçam a saúde 
pública global (BLOT et al., 2003). E nesse contexto, a busca por novos 
antimicrobianos pode ser a solução, e novas fontes para a descoberta de protótipos 
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de antibacterianos, sejam de origem vegetal, animal ou sintética, são de grande 
interesse para a comunidade mundial (WHO, 2010). 

A necessidade da busca de novos agentes antimicrobianos surge como fator 
indispensável no combate a resistência bacteriana no meio ambiente aquático, no 
entanto, estudos que relatem a presença de antibióticos, em amostras de efluentes 
de esgoto e corpos hídricos, além de outras matrizes, são praticamente inexistentes 
(MARINHO et al., 2009). Igualmente, existem poucos trabalhos investigando a 
presença de resíduos de antibióticos em alimentos e outros contaminantes do meio 
aquático. No Brasil, apesar de alguns estudos de monitoramento, há uma grande 
carência de informações sobre a dinâmica e o comportamento dos principais 
antibióticos no meio ambiente, além da carência de avaliações de possíveis 
impactos desses resíduos nos organismos locais, aquáticos e terrestres 
(DENOBILE; NASCIMENTO, 2004). 

Uma das alternativas propostas, já que os antibióticos são despejados nos 
mananciais, é que esse despejo ocorra de forma regular, diminuindo a quantidade 
dessas drogas nesses ambientes. Assim, com uma concentração subinibitória, e 
com a ausência do estresse celular, a bactéria não sofrerá nenhuma modificação 
metabólica, diminuindo a taxa de mutação que dá origem às bactérias 
multirresistentes. Essa proposta se justifica, porque um dos grandes problemas na 
atualidade é o despejo de antibióticos em doses letais nos ambientes aquáticos, e 
observa-se que são os mesmos antibióticos, na mesma concentração utilizada na 
terapia clínica (AMINOV, 2009). 

É importante resaltar também, que a falta de saneamento básico é um fator 
chave para o surgimento da resistência, pois sem saneamento os indivíduos 
tornam-se mais suscetíveis à aquisição de infecções bacterianas, assim como, há 
aumentos na probabilidade do desenvolvimento de novos organismos resistentes no 
meio (CHANDRAN et al., 2008). 

Apesar da necessidade crescente de desenvolvimento de novas tecnologias 
de controle e combate à resistência bacteriana no meio ambiente aliado à educação 
social/ambiental, faz-se necessário também à participação do poder público, em 
todas as suas esferas, adotando medidas preventivas de controle, com a finalidade 
de reduzir a resistência desses microrganismos, que embora aparentemente sejam 
mais custosas, caso implantadas de imediato, poderão futuramente reduzir os 
gastos com medicamentos e políticas de saúde pública para o tratamento de 
indivíduos infectados, e tornando o meio ambiente um local, cada vez mais isento 
desses microrganismos resistentes (GONZALEZ-CANDELAS et al., 2011). 

Ainda existem diversas lacunas no conhecimento a respeito dos mecanismos 
de resistência bacteriana no meio ambiente. Nesse sentido, mais pesquisas são 
necessárias a fim de avaliar a presença desses organismos nesses locais, assim 
como a adoção de medidas de controle e combate ao desenvolvimento desses 
microrganismos, sendo imprescindível a intervenção do poder público e da 
sociedade nesse contexto. Embora o combate ao desenvolvimento da resistência 
bacteriana seja um processo de extrema dificuldade, sobretudo devido aos 
mecanismos genéticos de transferência horizontal, ressalta-se que grande parte 
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deste processo é fruto do intervencionismo humano, e que, do mesmo modo que 
possibilitou o seu surgimento, também poderá contornar tal situação (MARTÍNEZ, 
2008). 
 
4 CONCLUSÕES  
 

Após a análise das referências bibliográficas, observou-se que a maioria 
delas constituem-se de pesquisas experimentais e que apresentam objetivos de 
estudo diferentes. No Brasil, por exemplo, a maioria das pesquisas com resistência 
antimicrobiana nos ambientes aquáticos são direcionadas para a pesquisa aplicada 
na área de aquicultura. Já em países desenvolvidos, os estudos com esse enfoque 
são distribuídos igualmente entre as áreas das ciências básicas e aplicadas. As 
bactérias Gram-negativas são o foco da maioria desses estudos, e no Brasil o 
gênero Aeromonas spp. alcança maior destaque entre os demais. As águas doces 
superficias são as mais estudadas e os lagos e rios são os ambientes mais 
prevalentes.  

Pesquisas dessa natureza precisam ser desenvolvidas com mais frequência, 
principalmente nos países em desenvolvimento, considerando que a água nesses 
países pode ser o principal veículo para a transmissão de doenças para a 
população. 
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RESUMO 
A contaminação da água do semiárido brasileiro se tornou uma preocupação constante 

para os pesquisadores no país, principalmente porque essa região é considerada uma das mais 
carentes no Brasil e a água nessas localidades representa um importante veículo para a 
transmissão de doenças associadas aos recursos hídricos. Nessa pesquisa foram coletados 
dados físicos e químicos, bem como uma amostra da água de quatro reservatórios do 
semiárido potiguar durante o período seco e chuvoso de 2013 e 2014. Na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) essas amostras foram processadas e avaliadas, em 
laboratório, quanto às características físico-químicas e microbiológicas. Os procedimentos de 
isolamento e identificação microbiana seguiram as normas do Standard Methods for 

Examinations of Water and Wastewater. Em seguida foi usado o sistema Vitek II 
(Bio-Merieux®) para a identificação dos espécimes e calculada a frequência de ocorrência dos 
isolados. Ao todo foram isoladas e identificadas 168 bactérias, sendo 97% delas 
Gram-negativas e apenas 3% Gram-positivas. Dentre os isolados, 73,2% foram identificados 
como da família Enterobacteriaceae e de um modo geral, os gêneros mais constantes na água 
dos reservatórios foram Vibrio e Aeromonas. Entre as enterobactérias, as espécies Escherichia 

coli, Enterobacter complexo cloacae e Klebsiella pneumoniae foram as mais frequentes. Não 
houve diferença estatistica entre o número ou grupo morfotintorial encontrados nos períodos, 
p=0,255 e p=0,237 respectivamente. Os dados analisados indicaram uma possível 
contaminação da água dos reservatórios estudados por uma fonte de material fecal humano 
e/ou animal. 

Palavras-chave: contaminação hídrica, enterobactérias, região semiárida. 

Contamination of semiarid potiguar reservoirs by harmful bacteria 

ABSTRACT 
Water contamination in the semi-arid section of Northeast Brazil is a current concern for 

the country’s researchers, since this region is considered one of the poorest in Brazil and the 
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water in these locations is a primary vehicle for disease transmission. We collected physical 
and chemical data as well as water samples from four semiarid potiguar reservoirs during the 
dry and rainy seasons of 2013 and 2014. These samples were prepared in a laboratory at the 
Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) and their physical, chemical and 
microbiological characteristics were evaluated. The procedures of microbial isolation and 
identification followed the Standard Methods for Examinations of Water and Wastewater. 
Then Vitek II system (Bio-Merieux®) was used to identify the microbial specimens and we 
calculated the frequency of specimens’ occurrence. Altogether, 168 bacteria were isolated and 
identified; 97% were Gram-negative and only 3% were Gram-positive. Within the 
Gram-negatives, 73.2% were identified as belonging to the Enterobacteriaceae family and, in 
general terms, the most constant genera in the water reservoirs were Vibrio and Aeromonas. 
Among the Enterobacteriaceae family, the species Escherichia coli, Enterobacter cloacae 

complex and Klebsiella pneumoniae were the most frequent. There was no statistical 
difference between the number or morphotype groups found in the periods, p=0.255 and 
p=0.237, respectively. The analyzed data indicate possible contamination of these water 
reservoirs by human and/or animal fecal material. 

Keywords: Brazilian semiarid, enterobacteria, hydric contamination. 

1. INTRODUÇÃO 

A baixa qualidade das águas naturais é hoje um dos mais graves problemas mundiais. No 
Brasil, cerca de 87% dos municípios tem acesso à água canalizada e de qualidade para 
consumo, porém apenas 55% dispõem de rede de esgotamento sanitário, e naqueles onde 
existe rede de esgoto, somente 28% possuem um sistema de tratamento (IBGE, 2010). Na 
região semiárida do Brasil, pela pouca disponibilidade de água durante o ano, é comum a 
construção de reservatórios como uma solução adotada para a garantia de água nos períodos 
de seca. Porém, o grande problema observado é que parte da água armazenada perde a 
qualidade para consumo (Nascimento et al., 2013) por causa das ações antrópicas ou por 
questões naturais. 

O semiárido brasileiro é uma região seca que abrange oito Estados Nordestinos e o Norte 
do Estado de Minas Gerais, possuindo uma área total de 980.133,079 km2 onde vivem 
22.5 milhões de pessoas distribuídas entre 1.135 municípios (INSA, 2014), e é considerada a 
região árida mais habitada do mundo. Esta região é caracterizada por um clima seco com 
precipitações médias anuais entre 250 e 500 mm (Cirilo, 2008), e apesar de 1.122 municípios 
disporem de rede de distribuição de água, 16% deles apresentam poluição ou contaminação da 
sua fonte de abastecimento (INSA, 2015). Como consequência, pela pouca disponibilidade, a 
água é considerada um fator crítico para as populações locais (GEO BRASIL, 2007).  

Nessas áreas, devido ao crescimento populacional e ao mau uso dos recursos hídricos, a 
pouca disponibilidade da água acarreta a perda da sua qualidade devido à contaminação. Essa 
contaminação é uma consequência direta da ação antrópica, principalmente pela descarga de 
fezes humanas e animais ou esgoto doméstico nesses mananciais. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde - OMS, a taxa de mortalidade por doenças associadas a água afeta mais de 
5 milhões de pessoas por ano em todo o mundo (Cabral, 2010).  

Entre outros fatores, a qualidade da água está diretamente ligada à presença microbiana, e 
o monitoramento de microrganismos torna-se essencial na busca de alternativas para questões 
ambientais relacionadas à água (Araújo e Costa, 2007; do Nascimento e Araújo, 2014). Nesse 
sentido, a identificação e quantificação de microrganismos, como bactérias, por exemplo 
nesses ambientes, podem ser fundamentais para a manutenção de uma boa qualidade hídrica e 
também alertar a favor da saúde das comunidades locais, principalmente, porque no caso de 
águas contaminadas, tratadas precariamente ou sem nenhum tratamento, as consequências são 
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a poluição, a destruição da biodiversidade e as doenças de veiculação hídrica (Cirilo, 2008). 
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi o isolamento e a identificação de bactérias de 

importância médica e a análise físico-química da água de reservatórios do semiárido potiguar 
que integram a Bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Assú. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Delimitação e caracterização da área de estudo 
Este estudo foi desenvolvido utilizando amostras de água coletadas nos períodos de 

estiagem e chuvoso em quatro reservatórios da bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Assú no 
semiárido norte-rio-grandense, sendo eles: Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves 
(nas cidades de Itajá (IJ) e São Rafael (SR)) (05°48`00,0”S; 036°55`14,1”W e 05°40`08,9”S; 
036°52`35,3”W, respectivamente), Itans (IT) (05°40`08,9”S; 036°52`35,3”W), na cidade de 
Caicó (06°29`39,0”S; 037°04`01,8”W), Marechal Dutra (Gargalheiras (GA)), na cidade de 
Acari (06°25`20,0”S; 036°36`24,0”W), e Passagem das Traíras (PT), na cidade de Jardim do 
Seridó (06°30`90,0”S; 036°56`41,4”W) (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa do Rio Grande do Norte com a localização dos reservatórios alimentados pela 
Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Assu onde foram realizadas as coletas. 

2.2. Procedimentos metodológicos 
Foram coletadas duas amostras de água, uma no período seco e outra no período 

chuvoso, de cada reservatório em cada cidade, totalizando 10 amostras. As coletas ocorreram 
de agosto de 2013 a meados de janeiro de 2014 (período seco) e de fevereiro a junho de 2014 
(período chuvoso). As amostras foram coletadas na sub-superfície da água às margens dos 
reservatórios, a uma profundidade mínima de 20 cm em frascos estéreis de 5000 mL. Em 
seguida, os frascos foram armazenados e transportados sob refrigeração, até o processamento 
no Laboratório de Microbiologia Aquática - LAMAq/UFRN. Foram coletados dados físicos e 
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químicos (Temperatura, pH, cloreto e turbidez) da água por meio da Sonda Multiparâmetro 
YSI 650 MDS®. Em cada reservatório, o ponto de coleta escolhido encontra-se próximo a 
uma região com grande atividade antrópica. 

No laboratório, toda a amostra foi processada seguindo normas do Standard Methods for 

Examinations of Water and Wastewater (APHA et al., 2012), adaptadas pelo Laboratório 
Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte Dr. Almino Fernandes (LACEN-RN) e 
avaliada quanto a turbidez, em turbidímetro DLM® para em seguida ser fracionada em cinco 
partes e submetida a análise microbiológica para isolamento e identificação de: 1º) 
Escherichia coli; 2º) Salmonella spp.; 3º) Shigella spp.; 4º) Vibrio spp. e Aeromonas spp. e 5º) 
Chromobacterium violaceum, Gram-positivos, Gram-negativos não fermentadores de glicose 
e outras enterobactérias. 

Todas as amostras foram submetidas a filtração preconizada pelo Standard Methods for 

Examinations of Water and Wastewater (APHA et al., 2012). Durante a filtração foi utilizada 
uma membrana de éster de celulose com uma malha de 0,45µm e 47 mm de diâmetro 
(Millipore®). Após a filtração, o semeio primário também seguiu normas da APHA et al. 
(2012) e o isolamento e a técnica de Gram seguiram as orientações de Koneman e Winn 
(2008). Para identificação das espécies bacteriana foi usado o sistema automatizado Vitek II 
(Bio-Merieux®), que usa a combinação de reações bioquímicas e leitura em 
espectrofotometria para a identificação dos isolados bacterianos. 

Foi calculada a frequência de ocorrência (F), expressa em porcentagem, sendo esta a 
relação entre a ocorrência das diferentes espécies e o número total de amostras 
(F=(Pa x 100)/P), em que Pa é o número de amostras em que a espécie "a" está presente e P é 
o número total de amostras analisadas (Lobo e Leighton, 1986). As espécies foram 
consideradas: 

constantes: quando F>50% 

comuns: quando 10%<F<50% 

raras: quando F<10% 

Além da análise estatística descritiva, foi utilizado o test t de student do Programa SPSS® 
Statistics 17.0, considerando um α=0,05, para avaliar os grupos morfotintoriais e os gêneros 
bacterianos encontrados entre os períodos e os reservatórios. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período avaliado foram mensurados os valores de temperatura, pH, Cl- e 
NTU+ e calculado o p para cada dado coletado (Tabela 1).  

Tabela 1. Dados físicos e químicos da água dos reservatórios Gargalheiras (GA), Itans (IT), Passagem 
das traíras (PT) e Armando Ribeiro Gonçalves nas cidades de Itajá (IJ) e São Rafael (SR), avaliados 
durante o período seco (S) e chuvoso (C), bem como o resultado da estatística (p). 

 GA  IT  PT  IJ  SR   

 S C  S C  S C  S C  S C  p 

Temp 27,04 28,15  29,43 30,18  28,85 30,47  28,35 30,21  28,55 29,54  0,00 

pH 8,79 7,81  8,34 6,81  8,55 6,99  6,9 6,97  7,7 6,4  0,02 

Cl- 230,7 66,53  152,5 22,64  260,8 10,60  12,86 7,15  16,5 22,95  0,08 

NTU+ 43,4 21,1  1,90 5,7  58,7 18,1  18,8 12,6  20,8 23,5  0,21 
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Nesse mesmo período foram coletados e identificados nos cinco reservatórios 168 
isolados bacterianos, tendo sido 74 (44,0%) no período seco e 94 (56,0%) no período 
chuvoso. Durante a estiagem, nove bactérias (12,1%) foram isoladas no Gargalheiras, 12 
(16,2%) no Passagem das Traíras, 15 (20,3%) no Itans, 19 (25,7%) no Armando Ribeiro 
Gonçalves, na cidade de Itajá e 19 (25,7%) no Armando Ribeiro Gonçalves, na cidade de São 
Rafael. No período chuvoso, 23 (24,5%) foram isoladas no Gargalheiras, 19 (20,2%) no 
Passagem das Traíras, 18 (19,1%) no Itans, 17 (18,1%) no Armando Ribeiro Gonçalves, na 
cidade de Itajá e 17 (18,1%) no Armando Ribeiro Gonçalves, na cidade de São Rafael 
(Figura 2). Não houve diferença estatística do número de bactérias isoladas entre o período 
seco e o chuvoso e nem entre os reservatórios (p=0,255). 

 

Figura 2. Número de isolados bacterianos dos reservatórios estudados durante o período seco e 
chuvoso (A.R. = Reservatório Armando Ribeiro Gonçalves). 

Após o isolamento, as bactérias foram identificadas e entre os grupos morfotintoriais 
isolados, 97% pertencem ao grupo das bactérias Gram-negativas e 3% ao grupo das 
Gram-positivas. Entretanto, não há diferença estatística da prevalência dos grupos 
morfotintoriais entre os períodos seco e chuvoso e nem entre os reservatórios (p=0,237).  

Dentre as Gram-negativas, as enterobactérias apresentaram uma prevalência de 73,2%. 
De um modo geral, a análise da frequência de ocorrência mostrou que 57,2% das bactérias 
identificadas são comuns na água desses reservatórios e 42,8% são consideradas constantes 
naqueles ambientes. Os Gram-positivos, com apenas 20%, foram menos frequentes que os 
Gram-negativos. Os gêneros mais constantes na água desses reservatórios foram Vibrio e 
Aeromonas com 100% de frequência de ocorrência cada, o primeiro no período seco e o 
segundo no chuvoso. Na família Enterobacteriacae, os gêneros mais constantes foram 
Enterobacter, Escherichia, Citrobacter. Klebsiella e Proteus com 80% cada. (Tabela 2).  

As espécies mais constantes na água dos reservatórios foram aquelas do grupo 
Enterobacter complexo cloacae, E. coli e K. pneumoniae com 80% de frequência de 
ocorrência cada. Foram identificadas dois espécimes de V. cholerae sorotipo não-O1 e não- 
O139, uma no reservatório Gargalheiras e outra no Itans (Tabela 3).  
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Tabela 2. Frequência de ocorrência (F) de gêneros bacterianos identificados nos reservatórios 
Gargalheiras (GA), Passagem das Traíras (PT), Itans (IT) e Armando Ribeiro Gonçalves, nas 
cidades de Itajá (IJ) e São Rafael (SR) no semiárido potiguar, coletados nos períodos seco (S) e 
chuvoso (C), divididos por enterobactérias, Bacilos Gram-negativos não fermentadores de glicose 
(NF), outros Gram-negativos (GN) e Gram-positivos. •≤2 ind./ por amostra ●3-5 ind./por 
amostra ○≥6 ind./por amostra. 
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A maior parte da contaminação dos ambientes aquáticos acontece por meio do despejo de 
dejetos industriais e urbanos. Esses dejetos são caracterizados não apenas pela presença de 
numerosas substâncias químicas tóxicas e carcinogênicas, como os metais pesados por 
exemplo, mas também por matéria orgânica que inclui uma microbiota típica, a qual pode 
contaminar a água e entrar na cadeia alimentar, causando um perigo considerável à saúde da 
população (Páll et al., 2013). Embora vários trabalhos sobre a contaminação desses ambientes 
já tenham sido desenvolvidos no Brasil (Alves et al., 2002; Buzelli e Cunha-Santino, 2013; 
Nascimento e Araújo, 2013), o isolamento de patógenos, em fontes de água se torna mais 
difícil devido a algumas limitações metodológicas, como por exemplo, a baixa concentração 
bacteriana na superfície da água (Páll et al., 2013). Neste trabalho, essa limitação foi 
amenizada pelo aumento da quantidade de água filtrada analizada, seguindo metodologia da 
APHA et al. (2012). 
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Tabela 3. Frequência de ocorrência (F) de espécies bacterianas identificadas nos reservatórios 
Gargalheiras (GA), Passagem das Traíras (PT), Itans (IT) e Armando Ribeiro Gonçalves, nas cidades 
de Itajá (IJ) e São Rafael (SR) no semiárido potiguar, coletados nos períodos seco (S) e chuvoso 
(C). •≤2 ind./ por amostra ●3-5 ind./por amostra ○≥6 ind./por amostra. 

Gênero Espécie 
Reservatórios F 

S/C 
(% / %) 

GA 
S/C 

PT 
S/C 

IT 
S/C 

IJ 
S/C 

SR 
S/C 

Serratia 
S. marcescens 

S. fonticola 

• 
• 

    
20 / 00 
20 / 20 

Enterobacter 
E. cloacae •  • • ● • ● ● ● 80 / 80 
E. aerogenes •  •    20 / 20 

Morganella M. morganii ssp. Morganii • • •  •  •  ● 40 / 80 

Proteus 

P. vulgaris     • 20 / 00 

P. mirabilis • ○   • ●  • 40 / 40 

P. penneri • •    40 / 00 

P. vulgaris/penneri   •    00 / 20 

Escherichia E. coli • ● • • ●  • •  80 / 60 

Providencia 

P. alcalifaciens  •    20 / 00 

P. stuartii  • •    20 / 20 

P.rettgeri  •    •  00 / 40 

Citrobacter 

C. youngae  • •    20 / 20 

C. amalonaticus   •   20 / 00 

C. freundii    • ● ● • 40 / 40 

Klebsiella 
K. pneumoniae   • • ● ● ●  • ● ● 60 /10 

K. oxytoca    •   00 / 20 

Salmonella Salmonella spp.  ●     00 / 20 

Kluyvera K. ascorbata/cryocrescens    •  20 / 00 

Pseudomonas P. aeruginosa   •  • 40 / 00 

Vibrio 

V. cholerae • •  •   40 / 20 

V. vulnificus   •  • • 60 / 00 

V. fluvialis • •  •   40 / 00 

Aeromonas 

A. sóbria  •  •  • ● ● • • 40 /10 

A. caviae    • • 40 / 00 

A.hydrophila    •  •  00 / 40 

Staphylococcus 
S. aureus   •   20 / 00 

S. intermedius  • •    20 / 20 

Dados físicos e químicos dos diversos trabalhos realizados anteriormente a esta pesquisa 
em vários reservatórios, rios e lagos potiguares corroboram com os resultados encontrados 
neste trabalho (Eskinazi-Sant’Anna et al., 2007; da Costa et al., 2009; Nascimento e Araújo, 
2013), e mostraram que estes ambientes estão eutrofizados. Neste estudo, as temperaturas e o 
pH foram os únicos dados físico e químico que variaram entre os períodos seco e chuvoso e as 
análises estatísticas mostram isso, com p=0,00 e p=0,02, respectivamente. Mas apesar dessa 
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diferença estatística, as temperaturas permaneceram elevadas (temperaturas médias superiores 
a 24°C) praticamente durante todo o período de coleta. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Eskinazi-Sant’Anna et al. (2007), quando analisaram os mesmos 
reservatórios.  

Segundo Silva et al. (2011), a temperatura da água dos reservatórios no semiárido 
potiguar e a abundância de nutrientes praticamente constantes durante todo o ano favorecem a 
eutrofização. Em estudo anterior Eskinazi-Sant’Anna et al. (2007) mostraram que a alta 
concentração de nutrientes, e especificamente de fósforo total nesses reservatórios, bem como 
a elevada concentração da comunidade zooplanctônica na biomassa total, não apresentaram 
flutuações sazonais durante o ano. E ainda, a análise de regressão utilizando a densidade 
dessas comunidades zooplanctônicas como variável dependente mostrou uma correlação 
positiva entre o zooplâncton e o bacterioplâncton nesses ambientes. Araújo e Costa (2007), 
em estudo realizado com a água de reservatórios do semiárido potiguar, também encontraram 
uma elevada densidade bacteriana e assumem que a eutrofização nesses ambientes deve 
exercer uma forte influência na composição e na biomassa da comunidade microbiana desses 
locais.  

Nesse contexto, é importante considerarmos que as bactérias, devido a sua enorme 
diversidade metabólica, são capazes de utilizar compostos orgânicos e sintéticos, com 
consequente relevância na assimilação e degradação dos detritos (Pomeroy, 1974), 
provavelmente isso explicaria o porquê do isolamento de bactérias heterotróficas em todos os 
locais de coleta, em todos os reservatórios, durante todo o período estudado nesta pesquisa.  

Neste trabalho foi encontrada uma maior prevalência para as bactérias Gram-negativas 
(97,0%) e apenas 3,0% de prevalência de Gram-positivas. Esse resultado corrobora com 
aquele encontrado em um trabalho realizado anteriormente na Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves, nos anos de 2009 e 2010, nas cidades de Itajá, São Rafael e Assú, quando os 
autores apenas identificaram bactérias Gram-negativas na água do reservatório, e aceitaram 
que poderia está intimamente associado a contaminação por material fecal humano ou animal 
(Nascimento e Araújo, 2013). 

Vários outros trabalhos relatam uma maior frequência de bactérias Gram-negativas nos 
ambientes aquáticos estudados. Em Pernambuco, num estudo realizado em 1993, os maiores 
índices de contaminação foram de bactérias Gram negativas (90,3%) e apenas 9,7% de 
bactérias Gram-positivas (Alves et al., 2002). Numa pesquisa realizada no Estado de São 
Paulo, Rodrigues et al. (2009), acharam resultados semelhantes de prevalência de Gram-
negativos para o Rio Piracuama e apenas identificaram uma espécie de Gram-positiva.  

Segundo Sigee (2004), nos ambientes aquáticos, a frequência entre as bactérias 
Gram-negativas e Gram-positivas é bem diferente. Nesses ambientes, a maior parte das 
bactérias pertence ao grupo das Gram-negativas enquanto são relatados poucos representantes 
do grupo das Gram-positivas. Ainda segundo esse autor, o predomínio de determinados 
grupos bacterianos em determinados ambientes acontece devido a uma maior adaptação 
individual em decorrência a uma maior ou menor variação genética e expressão gênica entre 
os diferentes grupos ou entre diferentes indivíduos do mesmo grupo.  

A prevalência de enterobactérias nesse estudo (76,0%) foi corroborada com os resultados 
de Nascimento e Araújo (2013), que encontraram 78,0% em um trabalho realizado no 
semiárido potiguar. Enquanto que no Rio Piracuama/SP, os autores identificaram uma 
prevalência maior da família Enterobacteriacea (90,0%) (Rodrigues et al., 2009). A 
justificativa para a prevalência da família Enterobacteriaceae nos ambientes aquáticos neste 
estudo pode estar intimamente associada à contaminação desses ambientes por material fecal 
humano ou animal, considerando que essa família é normalmente identificada como parte 
integrante da microbiota intestinal humana e animal, e que são descritas inumeras atividades 
antrópicas que levam a contaminação desses ambientes por esse grupo de bactérias (Silva et 
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al., 2007). Porém, alguns gêneros dessa família também são encontrados nos ambientes 
aquáticos como parte integrante da sua microbiota (Rodrigues et al., 2009; Nascimento e 
Araújo, 2013). 

Neste trabalho foi observada uma maior frequência de isolamento e identificação de 
enterobacteriácias durante o período chuvoso. Segundo Rodrigues et al. (2009), há uma 
relação direta do aumento do número da frequência de usuários e de animais próximos as 
margens de corpos d´água durante os meses mais quentes e o aumento do número de 
coliformes totais, fecais e a identificação de cepas da família Enterobacteriaceae na água 
desses corpos d´água nos meses das estações chuvosas. Provavelmente por que os usuários 
desses reservatórios liberam suas excretas no solo durante os meses mais quentes e há o 
carreamento desses contaminantes para a água, pela água das chuvas, durante as estações 
chuvosas. Apesar de ter sido relatada a contaminação desses ambientes por meio da liberação 
de dejetos de excretas animais e humanos nos corpos d´água da Bacia Hidrográfica 
Piancó-Piranhas-Assú durante todo o ano (Silva et al., 2007). 

A família Enterobacteriaceae está dividida em três grupos que se apresentam 
diferentemente no meio ambiente. O grupo I que é composto apenas pela Escherichia coli, 
considerada um excelente indicador de contaminação fecal, porque resiste no ambiente por 
pouco tempo, e demonstra uma contaminação recente nesses locais. O grupo II, considerado 
ubíquo, porque pode ser encontrado tanto no intestino do homem e dos animais como também 
no meio ambiente. E a sua presença no ambiente aquático não indica necessariamente 
contaminação fecal, sendo seus representantes algumas espécies de Klebsiella, Enterobacter e 
Citrobacter. E o grupo III, composto por bactérias que vivem no ambiente aquático, plantas e 
pequenos animais, formado por Raoultella planticola, R. terrigena, Enterobacter amnigenus e 
Kluyvera intermedia (Enterobacter intermedius), Serratia fonticola, e os gêneros Budvicia, 
Buttiauxella, Leclercia, Rahnella, Yersinia, e a maioria das espécies de Erwinia e Pantoea 
(Cabral, 2010).  

Um fator que deve ser observado com mais atenção nesta pesquisa, é que a frequência de 
ocorrência das bactérias de um modo geral, foi considerada comum ou constante para a água 
dos reservatórios avaliados. Esse achado se torna preocupante uma vez que todas as bactérias 
identificadas neste trabalho são consideradas potencialmente patogênicas para o ser humano e 
sua frequência nesses locais expõe os usuários a maiores riscos de saúde pública. 

A maior constância (100%) dos gêneros Vibrio e Aeromonas na água desses reservatórios 
neste estudo é facilmente justificada. O gênero Vibrio está naturalmente presente na 
microbiota aquática (Páll et al., 2013) e tem uma alta capacidade adaptativa aos mais diversos 
nichos ambientais, provavelmente porque evolutivamente teve que se adaptar a diversos 
estressores ambientais, como escassez de nutrientes, flutuações na salinidade e temperatura, e 
resistir a predação por protistas heterotróficos e bacteriófagos (Lutz et al., 2013).  

Esse gênero também foi identificado por outros pesquisadores em diversos ambientes 
aquáticos no Brasil (Costa et al., 2008; Rebouças et al., 2011; Ramos et al., 2014). Na Baía do 
Sul, perto da Ilha de Santa Catarina, no Sul do Brasil, as espécies patogênicas de víbrio mais 
frequentes foram V. parahaemolyticus e V. vulnificus. Segundo os autores da pesquisa, houve 
uma correlação direta entre a temperatura elevada da água e o isolamento de V. vulnificus 
nesse ambiente (Ramos et al., 2014). Segundo Rebouças et al. (2011), num trabalho realizado 
com água de cultivo de camarão no Ceará, o grande risco do isolamento de espécies de Vibrio 
está no fato desse gênero poder ser um reservatório para genes de patogenicidade, inclusive de 
resistência às drogas antimicrobianas, e nesse trabalho os autores perceberam que o padrão de 
resistência a essas drogas não estava relacionado a uma espécie apenas, mas ao gênero como 
um todo. Costa et al. (2008), também alertam para o aumento do número de isolamento de 
especimes de Vibrio nos ambientes aquáticos cada vez mais resistentes aos antibióticos. 

Além disso, o risco que representa o isolamento de espécies de Vibrio reside no fato da 
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possibilidade da identificação de V. Cholerae sorotipo O1, agente etiológico da cólera, ou o 
sototipo O139, um sorotipo asiático raro, ambos extremamente patogênicos. Entretanto, os 
únicos dois espécimes de V. Cholerae isolados neste estudo não são do tipo O1 e nem do tipo 
O139. Porém, mesmo isolados de V.cholerae não O1 ou não O139 podem causar episódios 
diarreicos brandos em indivíduos saudáveis ou imunocomprometidos, quando ingeridos 
(Cabral, 2010). Em condições de estresse ambiental, V. cholerae pode entrar em um 
"estado-viável-mas-não-cultivável", em que normalmente não crescem nos meios de cultura 
utilizados para cultivo, reduzem em tamanho, mas continuam viáveis, resistindo aos mais 
diversos ambientes por longos períodos de tempo. A capacidade de V.cholerae resistir nos 
mais diversos ambientes está diretamente associada à produção de biofilme e de um 
polissacarídeo próprio do gênero (Vibrio PolySaccharide - VPS), que permitem a captação de 
nutrientes disponíveis na superfície à qual podem aderir (Lutz et al., 2013). 

Já o gênero Aeromonas, considerado ubíquo no meio ambiente, é composto por bacilos 
Gram-negativos amplamente distribuídos no ambiente aquático, podendo ser encontrados 
tanto em água doce como em salobras, e até mesmo em águas residuais, e são considerados 
um importante patógeno associado à contaminação alimentar (Cabral, 2010), e responsável 
por vários surtos alimentares (Beaz-Hidalgo e Figueras, 2013). Indivíduos desse gênero 
podem causar principalmente gastroenterite em crianças, idosos e pacientes 
imunocomprometidos, mas também septicemia e óbito (Gowda et al., 2015).  

Como muitas outras bactérias, o gênero Aeromonas é conhecido por possuir uma 
variedade de fatores de virulência que podem mediar a adesão e a invasão dos tecidos do 
hospedeiro, desde componentes estruturais mais comuns, como flagelo, fímbria e LPS 
(lipopolissacrídeo), até mecanismos mais sofisticados, como a produção de produtos de 
secreção extracelular, como hemolisinas, por exemplo, sistemas de secreção de toxinas, 
sistemas de aquisição de ferro e até mecanismos de comunicação por Quorum sensing 
(Beaz-Hidalgo e Figueras, 2013). 

Neste trabalho, o gênero Staphylococcus foi o único representante entre as bactérias 
Gram-positivas, apresentando 3,0% do total de bactérias isoladas e identificadas. Resultado 
semelhante foi encontrado por Rodrigues et al. (2009), no rio Piracuama/SP, para quem a 
explicação da presença dessa bactéria na água é o fato de que o gênero Staphylococcus é 
membro da microbiota normal da pele humana e no contato primário com águas superficiais, 
podem passar da pele para o corpo d´água. 

No que se refere à família Enterobacteriacae, os gêneros mais frequentes neste estudo 
foram Enterobacter, Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Proteus, com 80% de frequência 
de ocorrência cada. Esses resultados são corroborados por vários estudos anteriores, como em 
um trabalho realizado com a água do Rio Arga, no norte da Espanha, em que os autores 
encontraram os mesmos gêneros da família Enterobacteriaceae e associaram essa 
contaminação com a descarga de esgoto doméstico ao longo do rio (Goñi-Urriza et al., 2000). 
Na cidade de Nyala, no Sudão, também foram isolados os mesmos gêneros na água de 
abastecimento, fazendo-se a mesma associação com a contaminação por águas residuais 
(Abdelrahman e Eltahir, 2011).  

No Brasil, Nascimento e Araújo (2013), identificaram praticamente os mesmos 
organismos em um trabalho realizado em um reservatório do semiárido potiguar, 
possivelmente em decorrência do escoamento da água da bacia. Em águas do parque Nacional 
da Serra do Cipó e do Rio do Peixe em Minas Gerais, os autores identificaram esses gêneros 
da família Enterobacteriaceae em 111 isolados bacterianos, indicando uma possível 
contaminação externa desses ambientes aquáticos (Lima-Bittencourt et al., 2007).  

É importante ressaltar que entre esses cinco gêneros mais constantes na água dos 
reservatórios estudados nesta pesquisa, três deles (Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella) 
fazem parte do grupo dos coliformes não fecais, conhecidos também como coliformes totais. 
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Entretanto, todos os gêneros participantes do grupo dos coliformes foram isolados e 
identificados neste trabalho, inclusive Escherichia coli, o único realmente considerado 
indicativo de contaminação fecal nos ambientes aquáticos (Cabral, 2010). Esses achados 
levam a uma maior preocupação e necessidade de cuidados quanto ao uso da água desses 
reservatórios. Considerando que essas bactérias foram isoladas na maioria deles, tanto no 
período seco como no chuvoso, pode-se concluir que esses ambientes estão sendo 
frequentemente contaminados por material fecal. 

Ainda no contexto deste trabalho, as espécies mais constantes na água dos reservatórios 
foram aquelas do grupo Enterobacter complexo cloacae, Klebsiella pneumoniae e 
Escherichia coli, com 80% de frequência de ocorrência cada. Como essas três espécies fazem 
parte do grupo dos coliformes, esses achados dão mais força à afirmação de contaminação dos 
ambientes estudados por constante descarga de material fecal. 

4. CONCLUSÕES 

A utilização dos rios e reservatórios da bacia do rio Piancó-Piranhas-Assu para 
abastecimento público, recreação e pesca no semiárido brasileiro faz com que a qualidade da 
água seja um fator preocupante, já que muitos efluentes de atividades industriais e domésticas 
são lançados nestes ambientes.  

Neste trabalho evidencia-se a contaminação dos ambientes aquáticos estudados por 
bactérias de importância médica e a indicação de uma contaminação constante desses 
reservatórios por material orgânico de origem fecal. Além da temperatura e do pH, os únicos 
dados físico e químicos que apresentaram diferença estatística entre os períodos seco e 
chuvoso, nenhum outro dado parece variar ao longo do ano. Apesar disso, a temperatura, um 
fator de grande importância nos ambientes aquáticos, se mostra elevada durante todo o 
período de coleta e pode estar influenciando o desenvolvimento bacteriano. 

Todas as bactérias isoladas neste estudo são consideradas patogênicas para o ser humano 
e considerando que no meio rural, o risco de ocorrência de surtos de doenças de veiculação 
hídrica é mais alto que nas áreas urbanas, principalmente em função da possibilidade de 
contaminação bacteriana de águas que muitas vezes são captadas inadequadamente e situadas 
próximas a fontes de contaminação, estudos detalhados sobre os possíveis mecanismos de 
patogenicidade nesses microrganismos são extremamente necessários.  

Praticamente todos os gêneros de enterobactérias mais frequentemente isolados nas 
principais infecções hospitalares foram isolados e identificados neste estudo. Este fato faz 
com que estudos desta natureza se tornem indispensáveis à microbiologia porque contribuem 
para esclarecer e explicar o surgimento de novos casos de doenças associadas aos ambientes 
aquáticos e possibilitam a identificação de agentes contaminantes nesses ambientes. 
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RESUMO 

Neste estudo foram coletadas amostras de água de quatro reservatórios do semiárido potiguar durante os 
períodos seco e chuvoso. As amostras foram processadas e os microrganismos foram isolados e identificados. 
Em seguida foram realizados os testes de sensibilidade antimicrobiana em disco difusão, calculado o índice de 
múltipla resistência antibiótica (MAR) e classificados os organismos com multipla resistência às drogas (MDR). 
Ao todo foram isoladas 168 bactérias, 56% no período chuvoso, com 97,6% pertecentes ao grupo das Gram-
negativas. 95,3% das bactérias resistentes aos antimicrobianos foram isoladas durante o período seco e o 
índice MAR foi maior no reservatório Passagem das Traíras, com 56% de chance que as bactérias encontradas 
na água desse reservatório procedam de uma contaminação com maior risco para a saúde humana. Não houve 
diferença estatística do índice MAR entre os períodos e os reservatórios, p=0,224. 
Palavras-chave: Reservatórios, Resistência antimicrobiana, Semiárido brasileiro, MAR, MDR 
 
ABSTRACT 

In this research was sampled water from four potiguar semiarid reservoirs during dry and rainy season. 
Samples were analyzed, and bacteria were isolated and identified. After that, disc diffusion susceptibility test 
were performed, multiple antibiotic resistance index (MAR) was calculated, and was used multiple drug 
resistance (MDR) classification to determine resistant bacteria. 168 bacteria were isolated, 56% of them from 
rainy season, and 97,6% identified as part of Gram-negative group. 95,3% between antimicrobial resistant 
bacteria were isolated during dry season, and MAR index was higher in Passagem das Traíras reservoir, with 
56% of more chance that isolated bacteria from water of this reservoir could be from a higher risk 
contamination source for human health. There wasn’t statistical difference between the seasons and reservoirs 
MAR index, p=0,224.  
Key words: Reservoirs, Antimicrobial resistance, Brazilian semiarid, MAR, MDR  

 

1. INTRODUÇÃO 

O fenômeno da resistência bacteriana às drogas antimicrobianas é um evento genético e está 
relacionado a diferentes mecanismos bioquímicos, existentes na bactéria, que impedem a ação desses 
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medicamentos. Entretanto, apesar de não ser recente, esse evento só se tornou o foco dos estudiosos quando 
foi considerado um problema epidemiológico (AMINOV, 2009; GONZALEZ-CANDELAS et al., 2011). A 
propagação de bactérias resistentes e de genes de resistência pode ser influenciada por vários fatores, tais 
como falta de saneamento, aglomerações, viagens, e agrupamento de pessoas suscetíveis, como idosos e 
crianças, por exemplo. Além disso, as diferenças de protocolos de prescrição medicamentosa, ausência de 
políticas de controle do uso racional de antibióticos e variáveis sócioeconômicas, como baixa escolaridade, 
podem influenciar o consumo indiscriminado dessas drogas e consequentemente também levar ao 
desenvolvimento da resistência bacteriana (BRUINSMA et al., 2002). 

Neste contexto, uma das maiores preocupações para a vigilância ambiental em saúde, uma área da 
vigilância epidemiológica, está no fato de que alguns trabalhos identificaram bactérias resistentes aos 
antimicrobianos em ambientes aquáticos. Esse receio é justificável, uma vez que estes ambientes são usados 
para diversos fins e que a água pode ser um veículo para o surgimento de infecções (BAYA et al., 1986; MIYAKE; 
KASAHARA; MORISAKI, 2003; KOBAYASHI et al., 2007; LUGO-MELCHOR et al., 2010).  

A disponibilidade de água no Brasil depende em grande parte do clima. Na região semiárida brasileira, 
onde o fenômeno da seca tem repercussões mais graves, a água é um fator crítico para as populações locais 
(GEO-BRASIL, 2007). O Rio Grande do Norte é um Estado que apresenta grande parte do seu território inserida 
na região semiárida brasileira. Essa região é caracterizada pelo clima seco e quente, com poucas chuvas que se 
concentram nas estações de verão e outono (MEDEIROS, 2016). Essas características em conjunto tornam difícil 
a sobrevivência nessa região e, por isso, o armazenamento de água é adotado como uma das soluções para 
garantir a disponibilidade de água durante os períodos secos.  

A água, nessa região, é geralmente armazenada a partir da construção de adutoras ou mesmo em 
reservatórios. Porém, por não possuírem um esgotamento sanitário apropriado, a maioria das comunidades 
usuárias desses recursos hídricos nessas localidades destina seus dejetos para os corpos d’água, e podem levar 
a contaminação dos reservatórios (CIRILO, 2008). Segundo Lazzaro e colaboradores (2003) grande parte dos 
reservatórios da região semiárida do nordeste brasileiro encontra-se em estado eutrófico ou hipertrófico. 
Contaminados por bactérias de importância médica (NASCIMENTO; ARAÚJO, 2013), podendo servir de veículo 
para várias doenças (CIRILO, 2008). Entretanto, não há estudos sobre a resistência antimicrobiana em bactérias 
aquáticas no semiárido brasileiro (DO NASCIMENTO; ARAUJO, 2014). Nesse contexto, estudos desta natureza, 
que facilitem a compreensão do papel ecológico do fenômeno da resistência bacteriana nesses ambientes e 
que impeçam a sua disseminação genética, tornam-se de grande importância. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi isolar, identificar e caracterizar o perfil de susceptibilidade 
antimicrobiana das bactérias de importância médica isoladas da água de 4 reservatórios do semiárido 
brasileiro. 

 
2. METERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 
 Este estudo foi desenvolvido utilizando amostras coletadas nos períodos seco e chuvoso em quatro 

reservatórios da bacia Hidrográfica Pincó-Piranhas-Assú no semiárido norteriograndense, sendo eles: Eng. 
Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) (nas cidades de Itajá [IJ] e São Rafael [SR]), Itans (IT), na cidade de Caicó, 
Marechal Dutra (Gargalheiras [GA]), na cidade de Acari, e Passagem das Traíras (PT), na cidade de Jardim do 
Seridó (Figura 01). 
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Figura 01. Mapa do Rio Grande do Norte com a localização dos reservatórios alimentados pela Bacia 
Hidrográfica Piancó-Piranhas-Assu onde foram realizadas as coletas. 

 
2.2. Coleta da amostra 
 Foram coletadas duas amostras de água, uma no período seco e outra no período chuvoso, de cada 
reservatório em cada cidade, totalizando 10 amostras. As coletas ocorreram de agosto de 2013 a meados de 
janeiro de 2014 (período seco) e de fevereiro a junho de 2014 (período chuvoso). As amostras foram coletadas 
na sub-superfície da água às margens dos reservatórios, a uma profundidade mínima de 20 cm em frascos 
estéreis de 5000 mL. Em seguida, os frascos foram armazenados e transportados sob refrigeração, até o 
processamento no Laboratório de Microbiologia Aquática - LAMAq/UFRN. Foram coletados dados fisico-
químicos da água por meio da Sonda Multiparâmetro YSI 650 MDS®. Em cada reservatório, o ponto de coleta 
escolhido encontra-se próximo a uma região com grande atividade antrópica. 
 No laboratório, toda a amostra foi processada seguindo normas do Standard Methods for 
Examinations of Water and Wastewater (APHA, 2012), adaptadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do 
Rio Grande do Norte Dr. Almino Fernandes (LACEN-RN) e avaliada quanto a turbidez, em turbidímetro DLM® 
para em seguida ser fracionada em cinco partes e submetida a análise microbiológica para isolamento e 
identificação de: 1º) Escherichia coli; 2º) Salmonella spp.; 3º) Shigella spp.; 4º) Vibrio spp. e Aeromonas spp. e 
5º) Chromobacterium violaceum, Gram-positivos, Gram-negativos não fermentadores de glicose e outras 
enterobactérias. 
 Todas as amostras foram submetidas a filtração preconizada pelo APHA (2012). Durante a filtração foi 
utilizada uma membrana de éster de celulose com uma malha de 0,45µm e 47 mm de diâmetro (Millipore®).  
 
2.3. Isolamento e Identificação microbiana 

Após a filtração, o semeio primário também seguiu normas da APHA (2012) e o isolamento e a técnica 
de Gram seguiram as orientações do Konemam (WINN et al., 2008). Para identificação das espécies bacteriana 
foi usado o sistema automatizado Vitek II (Bio-Merieux®). 
  

 
 



119 
 

2.4. Perfil de susceptibilidade aos atimicrobianos 
Foi utilizado o método de disco difusão padrão de Bauer e colaboradores (1966), para a caracterização 

do perfil de susceptibilidade fenotípica aos antimicrobianos, utilizando discos de sensibilidade disponíveis 
comercialmente (BBL®) e o Ágar Mueller Hinton (HIMEDIA®). Os seguintes antimicrobianos foram utilizados: 
Amoxicilina/Ác.clavulânico (AMC) 30ug; Ampicilina (AMP) 10ug; Ampicilina/Subactam (ASB) 20ug; Amicacina 
(AMI) 30ug; Aztreonam (ATM) 30ug; Cefazolina (CFZ) 30ug; Cefalotina (CFL) 30ug; Cefepime (CPM) 30ug; 
Cefoxitina (CFO) 30ug; Cefotaxima (CTX) 30ug; Ceftazidima (CAZ) 30ug; Ceftriaxona (CRO) 30ug; Ciprofloxacina 
(CIP) 5ug; Cloranfenicol (CLO) 30ug; Estreptomicina (EST) 10ug; Ertapenem (ETP) 10ug; Imipenem (IPM) 10ug; 
Gentamicina (GEN) 10ug; Meropenem (MER) 10ug; Norfloxacina (NOR) 10ug; Piperacilina/Tazobactama (PPT) 
110ug; Tetraciclina (TET) 30ug; Tobramicina (TOB) 10ug e Sulfa/Trimetoprim (SUT) 25ug. Os resultados foram 
avaliados seguindo as orientações do Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI (CLSI, 2013). 

Foram utilizados dois critérios de classificação de resistência antimicrobiana, o Multiple Drug 
Resistance – MDR index e o Multiple Antibiotic Resistance – MAR index. O MDR indica se a bactéria possui 
multipla resistência aos antibióticos e o MAR indica se a bactéria ou a amostra são provenientes de uma fonte 
de alto risco. Foi considerada MDR toda bactéria que apresentou resistência a pelo menos três antimicrobianos 
de classes diferentes (MAGIORAKOS et al., 2012). O Cálculo do índice de Multipla Resistência aos 
Antimicrobianos (Multiple Antibiotic Resistance – MAR), foi calculado de acordo com Krumperman (1983). O 
MAR de um isolado individual foi calculado dividindo o número de antimicrobianos aos quais a bactéria foi 
resistente pelo número de antimicrobianos testados para aquela bactéria. Um índice MAR maior do 0,2 indica 
que a bactéria é proveniente de uma fonte de contaminação de alto risco. O índice MAR também foi calculado 
para a amostra ou o local de coleta. Nesse caso foi usado o escore da resistência de todos as bactérias daquela 
área ou local dividido pelo número de antimicrobianos testados naquela área ou local e o resultado 
multiplicado pelo total de bactérias isoladas naquele área ou local. 
 
2.5. Teste estatístico 

Para a análise estatística, além da estatistica descritiva, foi utilizado o test t de student através do 
Programa SPSS® Statistics 17.0, considerando um α=0,05. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante todo o período avaliado foram coletadas e identificadas nos cinco locais de coleta 168 
bactérias, sendo 74 (44,0%) no período seco e 94 (56,0%) no período chuvoso. No período seco, nove bactérias 
(12,1%) foram isoladas no Açude Gargalheiras, 12 (16,2%) no Passagem das Traíras, 15 (20,3%) no Itans, 19 
(25,7%) no Armando Ribeiro Gonçalves, na cidade de Itajá e 19 (25,7%) no Armando Ribeiro Gonçalves, na 
cidade de São Rafael. No período chuvoso, 23 (24,5%) foram isoladas no Gargalheiras, 19 (20,2%) no Passagem 
das Traíras, 18 (19,1%) no Itans, 17 (18,1%) no Armando Ribeiro Gonçalves, na cidade de Itajá e 17 (18,1%) no 
Armando Ribeiro Gonçalves, na cidade de São Rafael (Tabela 01). Não houve diferença estatística entre o 
número de bactérias isoladas no período seco e o chuvoso (p=0,255). Entre os grupos morfotintoriais 
identificados, 97,6%% pertence ao grupo das bactérias Gram-negativas e 2,4% ao grupo das Gram-positivas, 
porém, quando comparada a prevalência dos grupos morfotintoriais entre os períodos seco e chuvoso, 
também não há diferença estatística (p=0,237). Entre as Gram-negativas, as enterobactérias apresentaram uma 
prevalência de 73,2%. 

Tabela 01. Número de bactérias identificadas por reservatório, período e por grupo morfotintorial (GN = Gram-
negativas e GP = Gram-positivas). 

...................Período 
Reservatório................... 

Seco Chuvoso Total  
GN GP Total GN GP Total GN GP Total 

p=
0

,2
5 5 

Gargalheiras 9 0 9 23 0 23 32 0 32 
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Passagem das Traíras 11 1 12 17 2 19 28 3 31 
Itans 14 1 15 18 0 18 32 1 33 
Arm. Ribeiro em Itajá 19 0 19 17 0 17 36 0 36 
Arm. Ribeiro em S. Rafael 19 0 19 17 0 17 36 0 36 
Total 72 2 74 92 2 94 164 4 168 

 

Após os testes de sensibilidade por disco difusão, os dados foram agrupados em gênero e espécies por 
período de coleta, por reservatório e grupo de antimicrobianos testados. O reservatório Armando Ribeiro 
Gonçalves foi o que apresentou a maior prevalência de resistência tanto no período seco como no chuvoso 
(100,0%). O período de coleta com a maior prevalência de bactérias resistentes foi o período seco, onde 95,3% 
das bactérias submetidas ao antibiograma apresentou resistência a pelo menos um tipo de antimicrobiano. Os 
antimicrobianos com maior prevalência de resistência foram os beta-lactâmicos, tanto no período seco (89,0%) 
como no chuvoso (69,5%). Vários gêneros se mostraram resistentes em ambos os períodos, com maior 
destaque para a espécie Klebsiella pneumoniae que apresentou um número maior de isolados. Entretanto, não 
houve diferença estatística significativa entre os períodos seco e chuvoso para nenhum dos dados analisados 
(Tabela 02).  

 
Tabela 02. Percentual de resistência das bactérias isoladas e submetidas ao antibiograma divididas por período 
de coleta, reservatório, gênero ou especies e grupo de antimicrobianos. 

Variável 
Período  

Seco Chuvoso p 
Reservatórios N % N % 

0,364 

Gargalheiras 8 88,8 16 69,5 
Itans 14 93,3 13 72,2 
P. das traíras 11 91,6 14 73,7 
Itajá 9 47,3 17 100,0 
São Rafael 19 100,0 14 82,3 
Total de resistentes 61 95,3 74 90,2 
     
Gêneros/Espécies N % N % 

0,354 

Serratia spp. 1 100,0 1 100,0 
Enterobacter complexo 
cloacae 

7 100,0 12 
100,0 

Morganella spp. 2 100,0 8 100,0 
Proteus spp. 6 100,0 11 72,7 
Escherichia coli 8 100,0 4 75,0 
Providencia spp. 3 100,0 4 100,0 
Citrobacter spp. 12 83,8 2 50,0 
Klebsiella pneumoniae 12 100,0 20 100,0 
Salmonella spp. - - 5 40,0 
Pseudomonas 
aeruginosa 

2 100,0 - 
- 

Vibrio spp. 6 83,3 1 100,0 
Aeromonas spp. 4 100,0 8 100,0 
Cromobacter spp. - - 2 100,0 
Outros 1 100,0 4 75,0 
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Antimicrobianos N % N % 

0,779 

Beta-lactâmicos 57 89,0 57 69,5 
Aminoglicosídeos 30 46,8 21 25,6 
Afenicóis 3 4,7 4 4,9 
Quinolonas 5 7,8 2 2,4 
Tetraciclinas 2 3,1 18 21,9 
Sulfas 0 0,0 1 1,2 
Total de 
gênero/espécies 
submetidos ao 
antibiograma 

64  82  

 

 

O cálculo do índice MAR mostrou que, quando analisado separadamente, o período seco apresenta 
uma fonte de contaminação de maior risco do que o período chuvoso, com índice MAR acima de 0,20. 
Entretanto, apenas os reservatórios Passagem das Traíras e o Itans apresentam uma fonte de contaminação de 
alto risco. Porém, estatisticamente não há diferença entre os períodos seco e chuvoso quando se compara os 
índices MAR (p=0,224). O reservatório Passagem das Traíras durante o período seco apresentou o maior índice 
MAR (0,56) e o Armando Ribeiro Gonçalves na cidade de Itajá apresentou o menor índice, com 0,07 em ambos 
os períodos (Tabela 03). 

 
Tabela 03. Cálculo do índice de Múltipla Resistência Antibiótica (MAR) por local e período de coleta, 
considerando apenas os gêneros ou espécies de bactérias submetidos ao antibiograma. 

 Período Seco Período Chuvoso 
P 

 N A b MAR N A b MAR 
Gargalheiras 9 15 23 0,17 22 20 60 0,13 

0,224 
Passagem das Traíras 11 13 81 0,56 15 21 32 0,10 
Itans 14 13 85 0,46 14 21 29 0,09 
ARG em Itajá 11 21 17 0,07 17 21 28 0,07 
ARG em São Rafael 19 21 43 0,10 14 21 56 0,19 
Média 12,8 16,6 49,8 0,27 16,4 20,8 41 0,11  
Total 64 21   82 21    
N = número de isolados submetidos ao antibiograma 
a = número de antimicrobianos testados 
b = total de antibióticos aos quais os isolados foram resistentes 
MAR = índice de resistência por reservatório por período 

Quando analisado o Índice de Múltipla Resistência às Drogas antimicrobianas – MDR, o período seco 
novamente apresentou a maior prevalência de indivíduos (17,2%). Entretanto, não há diferença estatística 
entre os períodos avaliados (p=0,323) (Tabela 04). A maioria dos gêneros e espécies isolados e identificados 
apresentaram um maior percentual de resistência aos beta-lactâmicos, tanto no período seco como no 
chuvoso.  

 
Tabela 04. Cálculo do índice de Múltipla Resistência às Drogas – MDR (Multiple Drug Resistance), por local e 
período de coleta, considerando apenas os gêneros ou espécies de bactérias submetidos ao antibiograma. 

 Período Seco Período Chuvoso Total 
 N R MDR N R MDR N R MDR p 
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GA 9 8 3 22 16 4 31 24 7 
pR=0,364 

 
pMDR=0,323 

PT 11 11 6 15 14 1 26 25 7 
IT 14 14 2 14 13 0 28 27 2 
IJ 11 9 0 17 17 0 28 26 0 
SR 19 19 0 14 14 0 33 33 0 
Média 12,8 12,2 2,2 16,4 14,8 1 29,2 27 3,2  
Total 

64 
61 

(95,3%) 
11 

(17,2%) 
82 

74 
(90,2%) 

5  
(6,1%) 

146 
135 

(92,4%) 
16 

(11,0%) 
 

N = número de isolados submetidos ao antibiograma 
R = número de isolados resistentes a pelos menos um antimicrobiano 
MDR = número de isolados resistentes a três ou mais antimicrobianos de classes diferentes 
p = resultado do teste estatístico 
 

A contaminação microbiológica da água é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A 
organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de um bilhão de pessoas consuma rotineiramente água 
sem qualidade, e que aproximadamente três milhões delas morram anualmente por doenças associadas a 
contaminação da água (BASSO et al., 2014). No Brasil nos últimos 25 anos, apesar de existirem relatos de 
contaminação da água de rio, de lago, de lagoa, do mar, e até mesmo em água de estação de tratamento de 
esgoto e em água de beber, por bactérias resistentes aos antimicrobianos, a maioria desses estudos têm sido 
direcionada às atividades de aquicultura, principalmente nos Estados da região Sudeste (DO NASCIMENTO; 
ARAUJO, 2014). 

Esse tipo de contaminação está diretamente associada a atividade antropogênica, uma vez que as 
populações crescem, os impactos causados pelo homem afetam lagos, rios e ecossistemas costeiros, 
principalmente devido a descarga de esgoto e compostos químicos como pesticidas, hormônios e antibióticos 
que são usados em larga escala em clínicas médicas e veterinárias  (SALLOTO et al., 2012). Segundo Biudes e 
Camargo (2006), as comunidades aquáticas podem mudar em quantidade e qualidade desencadeada em 
função do crescimento de descargas de efluentes domésticos nos cursos de água. 

Neste estudo o maior número de espécies bacterianas foi observado no período chuvoso, com 94 
isolados resultado do somatório de todos os reservatórios neste período. Nesse contexto, parece haver uma 
correlação positiva entre o número de contaminantes bacterianos e a sazonalidade, considerando que esse 
número está elevado durante o período chuvoso (FISTAROL et al., 2015). Em alguns trabalhos realizados 
anteriormente nos mesmos ambientes deste estudo, foram relatadas altas densidades de bactérias 
heterotróficas, se comparadas a outros reservatórios do Nordeste, alcançando em torno de 107 organismos por 
mL de amostra. A variação foi significativa entre os períodos seco e chuvoso, segundo os autores, resultado da 
influência de material alóctone proveniente do solo próximo das margens, de atividades humanas ou devido às 
elevadas temperaturas característica da região (ARAÚJO; COSTA, 2007; SODRÉ NETO, 2008).  

Segundo Silva e colaboradores (2011), a temperatura da água dos reservatórios no semiárido potiguar 
e a abundância de nutrientes praticamente constantes durante todo o ano favorecem a eutrofização. Em 
estudo anterior Eskinazi-Sant’anna e outros pesquisadores (2007), mostraram que a alta concentração de 
nutrientes, e especificamente de fósforo total nesses reservatórios, bem como a elevada concentração da 
comunidade zooplanctônica na biomassa total, não apresentaram flutuações sazonais durante o ano. Araújo e 
Costa (2007), em estudo realizado com a água de reservatórios do semiárido potiguar, também encontraram 
uma elevada densidade bacteriana e assumem que a eutrofização nesses ambientes deve exercer uma forte 
influência na composição e na biomassa da comunidade microbiana desses locais. Nesse contexto, é 
importante considerarmos que as bactérias, devido a sua enorme diversidade metabólica, são capazes de 
utilizar compostos orgânicos e sintéticos, com consequente relevância na assimilação e degradação dos 
detritos (POMEROY, 1974).  

Neste estudo observou-se uma maior prevalência de bactérias Gram-negativas (97,6%) e um maior 
número de indivíduos da família Enterobacteriaceae (73,2%). Esses resultados são corroborados com aqueles 
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encontrados em um trabalho realizado anteriormente na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, nos anos de 
2009 e 2010, quando os autores identificaram apenas bactérias Gram-negativas na água do reservatório e uma 
prevalência de 78% de indivíduos desta família (NASCIMENTO; ARAÚJO, 2013). Resultados semelhantes 
também foram encontrados por outros estudos realizados em outros Estados (ALVES; ODORIZZI; GOULART, 
2002; RODRIGUES et al., 2009; DOMINGOS et al., 2011) 

Nos ambientes aquáticos, as bactérias do grupo das Gram-positivas apresentam uma frequência de 
ocorrência muito menor quando comparadas às Gram-negativas (SIGEE, 2004). A justificativa para a 
prevalência da família Enterobacteriaceae neste estudo pode estar intimamente associada à contaminação 
desses ambientes por material fecal humano ou animal, considerando que essa família é normalmente 
identificada como parte integrante da microbiota intestinal humana e animal. Porém, alguns gêneros dessa 
família também são encontrados nos ambientes aquáticos como parte integrante da sua microbiota 
(RODRIGUES et al., 2009; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2013). A frequência de isolamento de bactérias pertencentes 
à família Enterobacteriaceae neste estudo se mostra preocupante ao passo que resultados com alta 
prevalência de membros dessa família são encontrados em trabalhos com a água de esgoto hospitalar 
(CHAGAS, 2011; HOFFMANN et al., 2011).  

Neste estudo, o reservatório Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves (ARG) foi o que apresentou a 
maior prevalência de bactérias resistentes aos antimicrobianos, tanto no período seco como no chuvoso. 
Entretanto, não houve diferença estatística significativa quando os dados sobre resistência dos reservatórios e 
dos períodos foram comparados (p=0,364). O reservatório Armando Ribeiro, o maior do Estado do Rio Grande 
do Norte, é de grande importância socioeconômica para a região do semiárido potiguar e atualmente 
(dezembro/2015) encontra-se com aproximadamente 21,28% da sua capacidade máxima (MEDEIROS, 2016). 
Provavelmente essa menor quantidade de água pode está concentrando um maior número de microrganismos 
por mm3. Vale salientar, que as flutuações observadas na composição e densidade das populações de 
microrganismos em ecossistemas aquáticos são resultado da interação de vários fatores como o alimento 
disponível, a presença de predadores, de parasitas, as fontes alóctones de nutrientes e de microrganismos 
trazidos pela erosão, lavagem do solo e por efluentes de atividades humanas, além de condições físico-
químicas locais (SODRÉ-NETO; ARAÚJO, 2008).  

O desenvolvimento e a distribuição da resistência antibiótica entre as bactérias são considerados uma 
ameaça universal à saúde humana, animal e ambiental (VAZ-MOREIRA; NUNES; MANAIA, 2014), e o uso desse 
recurso com qualidade precária implica em uma crescente e séria ameaça à saúde e ao bem estar das 
populações que têm contato direto com as águas dos rios e reservatórios do semiárido (PROENÇA; MEDEIROS; 
CAMPOS, 2003). A água tem sido considerada um dos mais importantes habitats bacterianos na terra, e a 
principal via de disseminação de microrganismos na natureza e tem sido reconhecida como um significante 
reservatório para genes de resistência (BAQUERO; MARTÍNEZ; CANTÓN, 2008). O uso dos antimicrobianos na 
área médica, veterinária  e na agricultura nos últimos 60 anos tem causado um grande impacto sobre as 
comunidades bacterianas, resultando no surgimento de vários microrganismos resistentes, geneticamente 
controlados por genes de resistencia antimicrobiana, e consequentemente na detecção de centenas desses 
genes nos ambientes aquáticos (ZHANG; ZHANG; FANG, 2009).  

Neste estudo, o período seco apresentou a maior prevalência de bactérias resistentes a pelo menos 
um antimicrobiano (95,3%). Segundo Baquero e colaboradores (2008), é mais frequente encontrar bactérias 
resistentes durante o período chuvoso. Essa afirmação corrobora com Andersson e Levin (1999), que explicam 
que a aquisição de um fenótipo de resistência antimicrobiana reduz a capacidade de sobrevivência e 
reprodução bacteriana (fitness bacteriano), e dessa forma, durante o período seco pode ocorrer a substituição 
de uma população resistente por uma população sensível devido a ausência de seleção e/ou baixa 
concentração de nutrientes. Neste contexto, os achados de resistência deste estudo podem indicar que as 
bactérias resistentes isoladas nestes reservatórios não apresentam diminuição no seu fitness durante o período 
seco.  

Em um trabalho realizado na província de Jiangsu na China, os autores encontraram um percentual de 
resistência de 92% para os isolados bacterianos (WANG et al., 2013). Porém, num outro trabalho na Lagoa de 
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Jacarepaguá no Rio de Janeiro, foi encontrada uma média de 50% das bactérias com resistência a algum tipo de 
antimicrobiano (SALLOTO et al., 2012). A justificativa para o achado de uma prevalência de resistência tão 
elevada na água destes reservatórios neste trabalho pode estar na descarga de resíduos de antibióticos nestes 
ambientes. A bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Assú tem sido marcada por forte contaminação ao longo do 
seu leito. Um fato que tem se tornado de grande preocupação principalmente porque esta bacia banha uma 
região que compreende dois Estados (Rio Grande do Norte e Paraíba) e tem sido usada para diversos fins, 
inclusive e principalmente para o abastecimento da população da região. Foram identificadas diversas 
atividades que comprometem a qualidade de suas águas, como a descarga de parte dos efluentes e resíduos 
industriais, e de esgotos doméstico e sanitário, devido à ausência de saneamento básico em parte dos 
municípios ribeirinhos. A esses despejos somam-se ainda os dejetos dos projetos de carcinicultura, de 
matadouros irregulares, da agricultura irrigada e a disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos (SILVA et 
al., 2007). 

Nesse contexto, vários trabalhos relatam o despejo de residuos de antimicrobianos em dejetos de 
aquicultura (VAZ-MOREIRA; NUNES; MANAIA, 2014), carcinicultura (CARVALHO et al., 2013), criadouros e 
abatedouros de animais (SCHMIDT; CARDOSO, 2003; FREITAS et al., 2004; MAIA et al., 2009) e atividades 
agrícolas (BECKER, 2010).  Segundo Wang e colaboradores (2013), grande quantidade residual de antibióticos 
têm sido liberada no meio ambiente, e é praticamente impossível encontrar alguma área onde os 
antimicrobianos não sejam detectados na superfície da água, com exceção apenas de regiões montanhosas 
distantes de áreas agrícolas.  

Os ambientes aquáticos são uma fonte para os genes de resistência aos antibióticos. As bactérias ou 
os genes de resistência aos antimicrobianos podem ser transmitidos direta ou indiretamente desses ambientes 
para o homem (MARTÍNEZ; BAQUERO, 2014), como resultado da contaminação pelo uso recente de 
antibióticos na agricultura e aquicultura que têm selecionado esses genes de resistência intrínseca (BAQUERO; 
MARTÍNEZ; CANTÓN, 2008). Vários genes de resistência antimicrobiana de várias classes de antimicrobianos 
diferentes (tetraciclinas, aminoglicosídeos, macrolídeos, cloranfenicol, vancomicina, sulfonamidas e beta-
lactâmicos) já foram encontrados em vários ambientes aquáticos em todo o mundo, através de diferentes 
técnicas de biologia molecular (BAQUERO; MARTÍNEZ; CANTÓN, 2008; ZHANG; ZHANG; FANG, 2009) 

Nesta pesquisa, os beta-lactâmicos foram o grupo de antimicrobianos com a maior prevalência de 
resistência entre as bactérias isoladas, tanto no período seco (89,0%) como no chuvoso (69,0%). Resultados 
semelhantes foram encontrados em alguns trabalhos (PONTES et al., 2009; DOMINGOS et al., 2011; SALLOTO 
et al., 2012; COUTINHO et al., 2014). No Estado do Rio de Janeiro, o autores encontraram 91% de resistência a 
beta-lactâmicos, e segundo esses autores, o alto nível de resistência a uma droga em específico ou a um grupo 
específico de droga sugere que as cepas ambientais podem está agindo como reservatório para os genes de 
resistência a essas drogas (SALLOTO et al., 2012). Em um trabalho realizado em Rio Doce/MG, 90% dos isolados 
foram resistentes aos beta-lactâmicos (PONTES et al., 2009). Entretanto, num outro estudo realizado no Mato 
Grosso do Sul, apenas 68% das cepas de bactérias Gram-negativas isoladas da água do Rio Paraná se 
mostraram resistentes a essas drogas (DOMINGOS et al., 2011).  

Os trabalhos sobre resistência bacteriana aos antimicrobianos em ambientes aquáticos no Brasil 
mostram que a maioria dos isolados (84,6%) são resistentes aos beta-lactâmicos (Do Nascimento e Araújo, 
2014). Nas últimas décadas se observa um aumento do número de genes de resistência aos beta-lactâmicos no 
meio ambiente (FINLEY et al., 2013). Provavelmente essa alta prevalência de resistência a essas drogas ocorre 
devido serem esses os antimicrobianos mais amplamente utilizados na prática clínica em todo o mundo 
(KÜMMERER, 2009). E consequentemente, por causa disso, sofrem uma maior pressão seletiva, fato que tem 
levado provavelmente ao surgimento de um crescente número de isolados bacterianos resistentes a essa 
classe de drogas (GALÁN et al., 2013). Vale salientar que alguns organismos com resistência aos beta-
lactâmicos não são comumente cultiváveis, o que pode passar a ideia errada de que não há microrganismos na 
amostra ou que os organismos daquela amostra não são resistentes a esses antimicrobianos em cultivos 
convencionais (COUTINHO et al., 2014). 
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Um outro fator preocupante é que a grande maioria dos animais aquáticos consegue assimilar essas 
características de resistência quando entra em contato com esses microrganismos resistentes. Um trabalho 
realizado com moluscos na Malásia mostrou um alto índice de contaminação desses animais adquiridos em 
supermercados locais, e a maioria já apresentava bactérias com resistência aos beta-lactâmicos, e com 
praticamente a mesma prevalência observada nesse estudo (88,0%) (LETCHUMANAN et al., 2015). No Brasil, 
em um trabalho em fazendas de psicultura de tilápias, ao fazer a análise da água, sedimento do tanque de 
cultivo, conteúdo intestinal dos peixes, lavado de superfície corporal, filés de tilápia e ração, os autores 
encontraram bactérias resistentes em todas as amostras, com índice MAR maior que 0,20 (LIMA et al., 2006). 

Neste estudo o índice MAR variou de 0,07 a 0,56, e dois dos reservatórios apresentaram um índice 
elevado. Esses resultados são corroborados por outros trabalhos. Índices elevados também foram encontrados 
num trabalho realizado num lago em Instabul, na Turquia, onde os autores encontraram um MAR variando de 
0,05 a 0,60 para os isolados bacterianos (KIMIRAN ERDEM et al., 2015). Resultados quase identicos aos deste 
trabalho foram encontrados em Ghana, na África, onde os pesquisadores encontraram um índice variando de 
0,11 a 0,56 (ADZITEY; NAFISAH; HARUNA, 2015). No Brasil, num estudo realizado em Minas Grais, os resultados 
também foram semelhantes aos encontrados neste estudo. Para os lagos estudados, o índice MAR variou entre  
0,44 e 0,55 e a análise estatística também não mostrou diferença entre os períodos analisados (p=0,687) 
(PONTES et al., 2009). 

Neste estudo, o índice MAR foi mais elevado no período seco (0,27) apesar de não ter sido observada 
diferença estatística entre os índices dos períodos seco e chuvoso. Segundo Pereira e colaboradores (2010), em 
zonas equatoriais e tropicais, os padrões de chuva e algumas atividades humanas, como a ausência de um 
sistema sanitário eficiente, deficiência na limpeza urbana e a presença de atividades industriais e portuárias, 
são responsáveis pelo controle das atividades fisico-químicas, e consequentemente da abundância, distribuição 
e diversidade dos organismos aquáticos. Em um estudo realizado no Rio Caeté/AM, esses autores encontraram 
uma maior concentração de microrganismos durante o período seco, já que águas contaminadas que 
normalmente já são lançadas nesse Rio durante todo o ano, são lançadas mais concentradas nos ambientes 
aquáticos durante o período seco. Num trabalho realizado em Minas Gerais por Lima-Bittencourt e 
colaboradores (2007), os autores também encontraram um maior número de isolados bacterianos no período 
seco, porém a maior prevalência de resistência foi observada no período chuvoso, embora não tenham 
calculado o índice MAR para os isolados bacterianos. 

Um fato importante a ser observado é que durante as coletas, em todos os reservatórios que fizeram 
parte deste estudo, foram observadas por várias vezes a presença de diversos animais domésticos nos 
arredores ou mesmo dentro da água dos reservatórios. Esses animais selvagens e domésticos, especialmente 
sua microbiota intestinal, podem também ser a fonte dos genes de resistência aos antimicrobianos que entram 
em contato com os seres humanos (GALÁN et al., 2013). Ainda segundo esses autores, os animais domésticos, 
gatos e cachorros em particular, podem ser a fonte de genes de resistência que podem ser transmitidos aos 
seres humanos e ao meio ambiente, e vice versa. Essas podem ser uma das possíveis explicações para os 
elevados índices de Multipla Resistência Antibiótica – MAR nesses reservatórios. 

O reservatório Passagem das Traíras apresentou neste estudo, o maior índice MAR (0,56) entre todos 
os outros reservatórios estudados durante o período seco. É importante ressaltar que esse índice está 
diretamente associado a contaminação por água com maior risco para a saúde humana e animal. Isso significa 
que existe 56% de chance que as bactérias encontradas na água desse reservatório procedam de uma fonte de 
contaminação com maior risco para a saúde humana. Segundo da Costa e colaboradores (2009), num estudo 
realizado com os mesmos reservatórios estudados nesta pesquisa, a estiagem prolongada, alta evaporação, 
maior tempo de residência da agua e altos níveis de nutrientes favorecem a eutrofização nesses reservatórios. 
Num ambiente com maior mistura de água, como nos períodos secos, com menor volume e menor 
profundidade, observa-se uma maior diversidade planctônica (MARGALEF ;1983). Essa maior diversidade deve 
ter contribuído para o surgimento de um maior número de espécies bacterioplactônica nesses ambientes, 
como as bactérias heterotróficas, além da maior contaminação desses ambientes por causa de maior 
utilização, o que pode ter levado à contaminação por microrganismos resistentes. Numa pesquisa realizada no 
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Rio de Janeiro, os autores perceberam uma correlação positiva entre o grau de poluição e a diversidade de 
microrganismos no ambiente (COUTINHO et al., 2014). Diferentemente do Passagem das Traíras, o reservatório 
Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves nas cidades de Itajá e São Rafael apresentou o menor índice MAR entre 
todos os reservatórios estudados, provavelmente por ser o maior reservatório do Estado do RN e apresentar o 
maior volume d´água quando comparado aos outros reservatórios estudados.  

Nesse contexto, vale salientar que o cálculo do índice MAR é mais utilizado para classificar amostras 
de risco e não indivíduos. Por isso que o cálculo desse índice utiliza o somatório do número de antimicrobianos 
aos quais os isolados de uma mesma amostra foram resistentes. Ou seja, ele não utiliza o critério de 
classificação mais atual de múltipla resistência para cada isolado bacteriano, que se baseia no número de 
antimicrobianos resistentes de uma determinada espécie de bactéria, separados por grupo ao qual a droga 
pertence. Ainda sobre o cálculo do índice MAR, também é importante considerar que ele leva em consideração 
os citérios de susceptibilidade baseado nas concentrações clínicas dos antimicrobianos utilizados. Ou seja, ele 
analisa as amostras ambientais fazendo uso dos mesmos critérios de concentração para amostras clínicas. E em 
certos casos, alguns isolados bacterianos de amostras ambientais podem não se desenvolver bem em meios de 
cultura com concentrações antimicrobianas clínicas, mas são resistentes a menores concentrações das mesmas 
drogas (COUTINHO et al., 2014).  

Isso pode significar que, se novos critérios de susceptibilidade para os isolados ambientais forem 
levados em consideração, os valores desse índice podem mudar completamente, provavelmente para valores 
superiores. Porém, não existem valores numéricos de susceptibilidade associados aos isolados ambientais, e 
dessa forma, nos trabalhos com amostras ambientais que objetivam o estudo da resistência, são sempre 
utilizados critérios baseados em amostras clínicas. Entretanto, se faz urgente e necessária a classificação desses 
perfis de resistência para as amostras ambientais, considerando que alguns organismos após o 
estabelecimento desses novos critérios poderão deixar de ser classificados apenas como resistentes e passarão 
a ser classificados como MDR. 

O uso do termo MDR ainda gera certa confusão entre os cientistas e a classe médica. Neste trabalho 
foi utilizado o termo aceito por Magiorakos e colaboradores (2012), que admitem que um microrganismo MDR 
é aquele resistentes a três ou mais antimicrobianos de diferentes classes. O índice de Multipla Resistência às 
Drogas neste estudo foi baixo (17,2%) quando comparado a outros trabalhos, provavelmente porque o número 
de indivíduos isolados e identificados neste trabalho foi menor do que em outros que pesquisaram MDR.  Num 
trabalho realizado na China, os autores encontraram uma prevalência de MDR de 68% para os isolados 
bacterianos (WANG et al., 2013). No Brazil os valores são bem parecidos. Na água da serra do cipó, em Minas 
Gerais, os autores acharam um índice de MDR de 61% (LIMA-BITTENCOURT et al., 2007). Em um estudo nos 
lagos Jacaré, Dom Helvécio e Gambazinho, também em Minas Gerais, foi encontrada uma prevalência de MDR 
de 100%, 85% e 77%, respectivamente (PONTES et al., 2009). Entretanto, num trabalho realizado no Rio de 
Janeiro, os autores encontraram uma prevalência de 9,5% de MDR. Resultado abaixo do encontrado nesse 
trabalho. Porém, esses autores pesquisaram a característica de multipla resistência apenas na espécie E. coli 
(REBELLO; REGUA-MANGIA, 2014).  

O primeiro relato que descreveu a presença de MDR em cepas bacterianas de importância médica 
(Shigella spp. e Escherichia coli), foi descrito num trabalho de Watanabe no Japão, a 40 anos atrás. Desde 
então, tem sido fortemente reconhecido que as cepas bacterianas MDR comensais do intestino de animais e 
humanos são uma importante fonte causadora de infecções bacterianas oportunistas. Podendo agir também 
como reservatórios de genes de resistência para bactérias patogênicas humanas. Entretanto, a pressão, tanto 
clínica como comercial, para o uso dos antimicrobianos na área médica e veterinária, a facilidade quanto a 
mobilidade global das populações e a indústria alimentícia, garantem que o espalhamento dos clones 
bacterianos MDR e os genes de resistência sejam um fenômeno continuo (HAWKEY; JONES, 2009). E também 
pode ser incluída no rol dessas justificativas, a contaminação ambiental como um fator de risco que predispõe 
os usuários dos recursos naturais aos processos infecciosos bacterianos. 

Nesse contexto, consumir ou utilizar água contaminada, pode levar a colonização do trato 
grastrointestinal no ser humano ou nos animais por bactérias contendo genes de resistência. E como 
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consequência pode ocorrer a troca de genes entre bactérias comensais e/ou patogênicas já presentes nesse 
trato. Um outro fator relevante, é que o uso de água já contaminada na irrigação de plantas para o consumo 
animal e humano, pode também levar a colonização animal e/ou humana por microrganismos já resistentes 
aos antimicrobianos (FINLEY et al., 2013).  

Apesar das bactérias resistentes aos antimicrobianos no meio ambiente serem o resultado da 
contaminação pelo uso exagerado e mau uso dessas drogas pelo homem, esse dogma antigo é agora 
seriamente contestado graças aos avanços tecnológicos no sequenciamento do material genético (GALÁN et 
al., 2013). Já há evidências de que esses genes de resistência têm uma origem ancestral comum demonstrado 
em descoberta recente através do uso de análise metagenômica de genes de resistência aos beta-lactâmicos, 
tetraciclinas e glicopeptídeos em sedimento de pergelissolo datado de 30.000 anos atrás (D’COSTA et al., 
2011). Assim, um enorme número de iniciativas têm sido encorajadas na busca para o uso prudente dos 
antimicrobianos. Porém, apesar disso, o desenvolvimento da resistência a essas drogas tem surgido de forma 
mais rápida e eficiente do que a descoberta de novos fármacos. Nesse sentido, mais pesquisas são necessárias 
na busca pela compreensão do surgimento dos mecanismos de resistência, bem como do entendimento da 
ecologia da distribuição desses genes no meio ambiente, especialmente o ambiente aquático, imprescindível 
para a vida no planeta.  
 

4. CONCLUSÕES 

Amostras coletadas de quatro reservatórios do semiárido potiguar no período seco e chuvoso 
apresentaram contaminação por bactérias de importância médica com resistência aos antimicrobianos, e 
nessas amostras as bactérias Gram-negativas são mais prevalentes do que as Gram-positivas. A maioria das 
bactérias identificadas no período seco (95,3%) apresentam algum tipo de resistência aos antimicrobianos e os 
beta-lactâmicos são o grupo ao qual a maioria dos isolados bacterianos apresentou resistência.  

O índice de Multipla Resistência Antibiótica – MAR do reservatório Passagem das Traíras no período 
seco mostrou que existe 56% de chance que as bactérias encontradas na água desse reservatório proceda de 
uma contaminação com maior risco para a saúde humana. O índice de Multipla Resistência às Drogas - MDR 
nesse estudo foi baixo (17,2%) quando comparado a outros trabalhos, provavelmente porque o número de 
indivíduos isolados e identificados nesse trabalho foi menor do que em outros que pesquisaram MDR. 
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RESUMO 

A resistência aos antimicrobianos é considerada hoje um sério problema de saúde pública em 

todo o mundo, e vários mananciais se encontram contaminados por bactérias resistentes a 

essas drogas. Nesse contexto, a veiculação desses microrganismos na água de consumo 

utilizada pelas comunidades representa um problema mais sério, principalmente em áreas 

afastadas dos grandes centros, onde ainda se observa uma carência de serviços de saúde. As 

unidades de saúde especializadas se encontram em cidades polos, geralmente distantes de 

comunidades menores, e um processo infeccioso causado por uma bactéria resistente, nessas 

circunstâncias, pode ser extremamente perigoso. Sendo assim, este artigo traz à discussão a 
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proposta da inclusão desses microrganismos no rol dos indicadores de risco para a saúde 

humana na área de qualidade da água do núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde, em 

conjunto com outras medidas para monitoramento, controle e prevenção da contaminação 

desses recursos, bem como a formulação de políticas públicas e parcerias entre os diferentes 

níveis de gestão de modo a facilitar o acompanhamento e a mitigação dos efeitos e dos riscos 

que a contaminação ambiental por bactérias resistentes aos antibióticos podem trazer para a 

saúde da população. 

 

Palavras-chave: Ambiente aquático, Resistência microbiana a medicamentos, Vigilância em 

saúde, Fator de risco. 

 

ABSTRACT 

Antimicrobial resistance has been considered a main health public problem around the world, 

and different aquatic environments have been found contaminated by antimicrobial resistant 

bacteria. In this context, to find these microorganisms in fresh water used by communities 

can mean a serious problem, especially in areas far from large cities, where a lack of 

sufficient health services is still observed. Health specialized units are found in large cities, 

usually far from smaller cities, and an infectious disease caused by a resistant bacteria, in 

those circumstances, can be extremely dangerous. Therefore, this article proposes the 

inclusion of those microorganisms in the list of risk indicators for human health in the 

Environmental Health Surveillance group water quality area, within other monitoring 

measures, water contamination control, and prevention actions. This is also includes the 

formulation of public policies and partnerships between different levels of managing to 

facilitate monitoring and mitigation of environmental contamination effects and risks that 

antibiotic resistant bacteria can present to the health of a population. 

 

Key-words: Aquatic Environment, Microbial drug resistance, Public Health Surveillance, 

Risk factor. 

 

 

1. O fenômeno da resistência aos antibióticos 

 

A existência do homem na terra é marcada pelo sucesso da experiência do convívio 

com os outros seres vivos, e pela adaptação às diferentes nuances e inúmeras mudanças do 
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meio ambiente. Entretanto, apesar de amparado no desenvolvimento científico e tecnológico, 

sua sobrevivência à exposição aos diferentes agentes etiológicos, doenças e agravos, parece 

ser um dos seus maiores desafios.  

Desde antes da era comum, o ser humano luta contra os organismos responsáveis pelo 

desenvolvimento de processos infecciosos, e a descoberta do antibiótico penicilina, em 1928, 

trouxe uma maior vantagem para essa luta (Franco et al., 2009). Porém, após a descoberta 

desse medicamento, um novo evento foi observado, vários microrganismos, antes sensíveis a 

essa nova droga, se tornaram resistentes (Lowy, 2003), e deu-se início a uma nova batalha, de 

um lado o homem descobrindo novos fármacos na tentativa de se proteger das infecções, e do 

outro lado os microrganismos tentando sobreviver aos antibióticos (Martínez; Coque; 

Baquero, 2015).  

O fenômento da resistência antibiótica é atualmente considerado um grave problema 

de saúde pública mundial (Aminov, 2009), e se tornou ainda mais sério porque foram 

encontradas diferentes espécies bacterianas resistentes aos antibióticos contaminando outros 

ambientes, além do hospitalar, inclusive a água utilizada para consumo humano (Adzitey; 

Nafisah; Haruna, 2015).  

A resistência antibiótica foi inicialmente detectada nos ambientes hospitalares e 

diversos estudos mostraram que se dá em decorrência de um maior uso dessas drogas nesses 

ambientes, que acaba por selecionar as cepas mais resistentes, um fenômeno conhecido como 

pressão seletiva (Martínez, 2008; Martínez; Coque; Baquero, 2015). Acreditava-se que 

apenas as bactérias no ambiente hospitalar apresentavam esse tipo de resistência e que o seu 

surgimento se dava somente quando uma bactéria resistente transferia genes de resistência 

para uma bactéria sensível. Entretanto, a descoberta de bactérias resistentes a antibióticos 

isoladas do material de pergelissolo, tipo de solo encontrado na região do Ártico, datado de 

aproximadamente 30.000 anos, trouxe uma nova perspectiva para a temática: a resistência 

antibiótica já existia no meio ambiente mesmo antes do início do uso dos antibióticos na 

prática clínica (Nesme; Simonet, 2015). 

 Para compreender esse processo é importante assumir que cepas bacterianas 

diferentes, porém de uma mesma espécie, isoladas de qualquer tipo de amostra podem 

apresentar diferentes padrões de susceptibilidade a uma mesma droga. Nas amostras 

ambientais, em locais onde nunca houve antes o contato com o ser humano ou os seus 

dejetos, as cepas ambientais normalmente apresentam resistência a determinados 

antimicrobianos em concentrações mais baixas do que aquelas usadas no ambiente hospitalar 

(Aminov, 2009). Entretanto, as espécies ambientais, em decorrência da troca de material 
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genético com bactérias mais resistentes, também podem expressar resistência a determinadas 

drogas, na mesma concentração usada no ambiente clínico ou hospitalar (Martínez; Coque; 

Baquero, 2015). Vale salientar que o ambiente aquático é um excelente meio para a troca de 

material genético intra e inter-específica, ou seja entre indivíduos da mesma espécie ou de 

espécies diferentes (Nascimento; Maestro; Campos, 2001), e o surgimento de bactérias 

resistentes aos antibióticos, nos ambientes aquáticos, tem crescido consideravelmente 

(Miyake; Kasahara; Morisaki, 2003). 

De uma forma geral, a propagação de bactérias resistentes e de genes de resistência 

pode ser influenciada por vários fatores, tais como falta de saneamento, aglomerações, 

viagens, e agrupamento de pessoas suscetíveis, como idosos e crianças, por exemplo. Além 

de que, as diferenças de protocolos de prescrição medicamentosa, ausência de políticas de 

controle do uso racional de antibióticos e variáveis socioeconômicas, como baixa 

escolaridade, podem influenciar o consumo indiscriminado dessas drogas e 

consequentemente também levar ao desenvolvimento da resistência bacteriana (Bruinsma et 

al., 2002). Nesse contexto, também é importante ressaltar que, o uso descontrolado dos 

antibióticos nas atividades pecuárias e de cultivo tem levado à contaminação dos ambientes 

aquáticos e á seleção de microrganismos resistentes (Bila; Dezotti, 2003). 

No Brasil já foram identificadas bactérias resistentes aos antibióticos em água de rio 

(Coutinho et al., 2014), lago e lagoa (Salloto et al., 2012; Martins et al., 2014) e do mar 

(Salloto et al., 2012; Coutinho et al., 2014). Também já foram identificadas bactérias 

resistentes em estações de tratamento de esgotos (Ribeiro, 2011), em água de tanques usados 

para aquicultura (Carvalho et al., 2013) e até mesmo em água de beber (Lascowski et al., 

2013). Esse cenário se torna mais preocupante porque em algumas regiões brasileiras o uso 

da água apresenta certas limitações em decorrência da sua escassez (Bezerra; Mattos; Becker, 

2011; Campos, 2014). 

A região semiárida brasileira é um exemplo de como a escassez hídrica pode 

aumentar o problema da contaminação dos mananciais. A água, nessa região, é geralmente 

armazenada a partir da construção de adutoras ou mesmo em reservatórios (Branco; 

Sinisgalli, 2011), porém, por não possuírem um esgotamento sanitário apropriado, a maioria 

das comunidades usuárias desses recursos hídricos nessas localidades, destina seus dejetos 

para os corpos d’água, e podem levar a contaminação dos reservatórios (Silva et al., 2007; 

Cirilo, 2008). 

Segundo Lazzaro et al. (2003), grande parte dos reservatórios da região semiárida do 

nordeste brasileiro encontra-se em estado eutrófico ou hipertrófico, contaminados por 
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bactérias de importância médica (Nascimento; Araújo, 2013), podendo servir de veículo para 

várias doenças (Cirilo, 2008). Entretanto, não é apenas na região nordeste do Brasil que 

encontramos ambientes aquáticos contaminados. O relatório da Agência Nacional de Águas - 

ANA (2015), sobre a situação dos recursos hídricos brasileiros, mostra que em todo o país os 

índices de qualidade da água –IQA apontam para uma prevalência de 43% desses recursos 

com qualidade variando entre regular e ruim nas áreas urbanas. Essa contaminação é 

associada aos baixos índices de coleta e tratamento de esgoto doméstico, como apontam 

vários trabalhos desenvolvidos na região Norte (Cunha et al., 2004), Centro-oeste 

(Vasconcelos; Serafini; Marques, 1999), Sul (Fuentefria; Ferreira; Corção, 2011) e Sudeste 

do país (Barcellos et al., 2006), e podem aumentar a incidência de doenças de veiculação 

hídrica nessas localidades (ANA, 2015). 

Ainda segundo o relatório da ANA (2015), na maioria desses Estados, a água das 

comunidades é usada principalmente para irrigação, saneamento, abastecimento urbano e 

diluição de efluentes. Considerando a baixa qualidade dessas águas, é importante ressaltar 

que, no Brasil, poucos estudos sobre a resistência antimicrobiana foram realizados sobre 

bactérias contaminantes da água de consumo. Segundo Do Nascimento e Araujo (2014), nos 

últimos 25 anos, a maioria dos trabalhos realizados no Brasil sobre resistência bacteriana aos 

antimicrobianos nos ambientes aquáticos são focados na área de aquicultura. 

Consequentemente, se faz necessário um olhar mais cuidadoso sobre a contaminação dos 

ambientes aquáticos, principalmente pela carência de trabalhos sobre a resistência bacteriana 

aos antibióticos nesses ambientes no Brasil.  

Nesse contexto, a veiculação de microrganismos resistentes a um ou a vários 

antimicrobianos na água de consumo utilizada pelas comunidades representa um problema 

mais sério, principalmente em áreas afastadas dos grandes centros, onde ainda se observa 

uma carência de serviços de saúde e as unidades especializadas em saúde se encontram em 

cidades polos, geralmente distantes de comunidades menores, e um processo infeccioso 

causado por uma bactéria resistente, nessas circunstâncias, pode ser extremamente perigoso. 

Essa preocupação se fundamenta, porque apesar da carência de estudos 

epidemiológicos sobre a resistência antimicrobiana em bactérias isoladas de ambientes 

aquáticos no Brasil, trabalhos dessa natureza em outros países mostram o envolvimento 

dessas bactérias, em diversos processos infecciosos, nos indivíduos usuários desses recursos 

(Cabral, 2010; Chagas et al., 2011), e podem servir de base científica para as ações de saúde 

pública. 
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Historicamente, pode-se afirmar que o desenvolvimento da microbiologia trouxe para 

a epidemiologia vários aspectos que constituiram a base do modelo biomédico de saúde-

doença aceito e usado até meados do século passado, quando se fez necessária a visualização 

do homem como ser social que interage com o todo, não apenas o biológico, e foram 

assumidas e incorporadas ao debate sobre saúde, outras discussões, e consideradas a 

dimensão psíquica, social e comportamental da atual sociedade, que inclui o ambiente em que 

se vive (Rohlfs et al., 2011). 

Assim, a identificação de bactérias resistentes aos antimicrobianos isoladas de 

ambientes aquáticos, pode se constituir numa ferramenta de grande importância para a 

vigilância ambiental em saúde, uma área da vigilância epidemiológica, a partir do momento 

que assume o aumento do risco à saúde da população usuária desses recursos hídricos 

contaminados pela presença desses microrganismos. Quando se considera que a água desses 

mananciais, no Brasil, tem sido usada para as mais diversas atividades produtivas (ANA, 

2015), o aumento da exposição da população a esse fator de risco torna o identificação desses 

microrganismos ainda mais importante.  

 

2. O núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde 

Nessa discussão, a Vigilância Ambiental em Saúde se apodera de um papel crucial 

dentro do Sistema Único de Saúde - SUS, a prevenção. A Vigilância Ambiental em Saúde, 

também conhecida por Vigilância em Saúde Ambiental ou, em alguns casos, apenas como 

Vigilância Ambiental, é uma subcoordenadoria, subgrupo ou subsecretaria da Vigilância 

Epidemiológica nos Estados e Municípios. Essa subcoordenadoria teve seu início ideológico 

na portaria nº 1.399 de 15 de dezembro de 1999, que inspirou o decreto nº3.450, de 9 de maio 

de 2000, da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, para a sua criação (FUNASA, 2002). 

Esses documentos foram a base que instituiu a Instrução Normativa nº1, de 25 de setembro 

de 2001, para regulamentar a atuação da Vigilância Ambiental em Saúde.  

Segundo a FUNASA, o núcleo de vigilância ambiental em saúde é conceituado como 

“... um conjunto de ações que proporciona o conhecimento e a detecção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na 

saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos 

fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou outros agravos à saúde...” 

(FUNASA, 2002, p.8). 

Ainda segundo o documento da FUNASA (2002), esse núcleo deve estar articulado 

com outras instituições publicas ou privadas que façam parte do SUS, bem como com as 
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demais instituições intergrantes das áreas do meio ambiente, saneamento e saúde, que adotem 

ações interrelacionadas com o propósito de exercer a vigilância dos fatores de risco 

ambientais que podem afetar a saúde da população. 

 Seguindo orientação da FUNASA e considerando que os fatores ambientais abrangem 

componentes físicos, químicos, biológicos e antrópicos, a estrutura organizacional do núcleo 

de vigilância em saúde ambiental deve se dividir em duas grandes coordenações de 

vigilância, a de fatores de risco NÃO biológicos e a de fatores de risco Biológicos, que não 

implica em dissociação entre si (BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003) (Figura 01). 

 
 

Figira 01. Estrutura organizacional da Vigilância Ambiental em Saúde (Adaptado da 

FUNASA, 2002). 

A coordenação de Vigilância de fatores de risco biológicos se divide em três áreas: 1) 

Vetores, 2) Hospedeiros e Reservatórios e 3) acidentes com animais peçonhentos. E a 

coordenação de Vigilância de fatores de risco NÃO biológicos se divide em cinco áreas: 1) 

Qualidade da água, 2) do ar, 3) do solo, 4) acidentes e desastres naturais e 5) contaminantes 

ambientais.  

O foco da coordenação de vigilância de fatores de risco biológicos no meio ambiente 

é o agente biológico, objetivando mapear as áreas de risco em determinados territórios e as 

suas relações com a vigilância epidemiológica quanto à incidência e prevalência. A 

coordenação de vigilância de fatores de risco NÃO biológicos propõe o mapeamento de áreas 

de risco baseado na presença de substâncias químicas, físicas e/ou radiações ionizantes que 

contaminem ou alterem a qualidade dos recursos naturais e aumentem os riscos de doenças 

decorrentes da exposição. Entretanto, ambas as coordenações trabalham em conjunto para 

mapear áreas de risco para a saúde humana e minimizar a possibilidade de contaminação do 

meio ambiente por agentes transmissores e o desenvolvimento de doenças e agravos.  
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3. Bactérias resistentes aos antimicrobianos: Uma proposta de inclusão na avaliação da 

qualidade da água para consumo humano 

 

Considerando a discussão sobre a contaminação dos recursos hídricos por bactérias 

resistentes aos antimicrobianos, faz-se necessário entender a atuação da área de vigilância da 

qualidade da água para consumo humano no funcionamento da vigilância ambiental em 

saúde.  

A vigilância da qualidade da água para consumo humano - QUALIÁGUA, é uma área 

da coordenação de vigilância de fatores de risco NÃO biológicos, que tem como objetivo o 

mapeamento de áreas de risco em determinados territórios, usando a qualidade da água 

consumida pela população, distribuída por sistema de abastecimento de água ou provenientes 

de soluções alternativas (coletada diretamente de mananciais superficiais, poços ou carros 

pipa), como parâmetro. Nessa avaliação são descritos aspectos de potabilidade, com a 

intenção de assegurar a qualidade da água, a fim de evitar que os usuários possam adoecer 

após o consumo (FUNASA, 2002).  

Após a avaliação da QUALIÁGUA e em situações consideradas de risco a saúde 

humana, decorrente da má qualidade da água consumida, é de crucial importância o trabalho 

em parceria com a vigilância epidemiológica no que diz respeito a incidência e prevalência 

das doenças e do impacto das medidas de monitoramento e controle da qualidade, visando a 

eliminação dos riscos. 

A área de qualidade da água da coordenação de vigilância de fatores de risco NÃO 

biológicos, poderia, assim, atender a problemática da resistência bacteriana aos antibióticos 

quando aponta e descreve os agentes contaminantes da água avaliada. Entretanto, o 

isolamento desses microrganismos não faz parte do rol de agentes transmissores, doenças ou 

agravos da vigilância ambiental em saúde em nenhuma das suas esferas, municipal, estadual 

ou federal. Nem existem políticas públicas que objetivem fomentar a avaliação da água de 

consumo na busca da identificação desses agentes, nem o controle da liberação das drogas 

antimicrobianas nos mananciais, quando descarregadas pelos setores produtivos que façam 

uso desses agentes nas suas atividades. Consequentemente também não há o monitoramento 

desses recursos para o controle da presença desses organismos, que poderiam ser 

considerados como indicadores de risco para a saúde da população. 

Nessa discussão é importante ressaltar que o estabelecimento do nexo existente entre 

os fatores ambientais e a saúde da população se dá por meio da seleção e do uso dos 

indicadores, que são definidos como “um valor agregado a partir de dados e estatísticas, 
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transformados em informação para uso direto dos gestores. Desse modo, podem contribuir 

para aprimorar o gerenciamento e a implementação de políticas” (Maciel Filho et al., 1999, 

p.61). Segundo a European Environment Agency (EEA) o indicador é... “(...) uma medida, 

geralmente quantitativa, que pode ser usada para ilustrar e comunicar um conjunto de 

fenômenos complexos de uma forma simples, incluindo tendências e progressos ao longo do 

tempo” (EEA, 2005, p. 7).  

A partir desses conceitos, pode-se dizer que os indicadores agregam valores aos dados 

avaliados e convertem as informações para o uso direto. Um exemplo dessa afirmação está no 

uso do indicador de contaminação microbiológica da água por material fecal humano, em um 

determinado manancial avaliado (BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Quando se 

usa esse indicador, nas amostras são identificadas certas bactérias (no caso Escherichia coli) 

expressas em Unidades Formadoras de Colônia por mililitro de água. Esses valores são 

agregados e resumidos, e então convertidos por meio de cálculos estatísticos, os quais são 

analisados e apresentados como indicadores. 

Para ser considerado um bom indicador a medida selecionada deve: 1) ser a mais 

específica possível para a questão tratada, 2) ser sensível às mudanças nas condições de 

interesse, 3) ser cientificamente confiável, 4) ser imparcial e representativa das condições 

avaliadas e 5) deve propiciar o máximo de benefício e utilidade (BRASIL - MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2011).  Nesse contexto, as bactérias resistentes aos antimicrobianos isoladas de 

ambientes aquáticos atendem a todos esses critérios. 

Sendo assim, quando avaliadas dentro das diretrizes que norteiam e controlam as 

atividades do núcleo de vigilância ambiental em saúde, de que versa a legislação da 

FUNASA, percebe-se que a inclusão das bactérias resistentes aos antimicrobianos isoladas de 

ambientes aquáticos como indicadores de risco para a saúde da população, coaduna com o 

propósito da Vigilância Ambiental em Saúde.  

Considerando as normas da Organização Mundial de Saúde (BRASIL - MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2011) e da FUNASA (2002) que regulam o funcionamento da Vigilância em 

Saúde, apresentamos como proposta principal, a inclusão das bactérias resistentes aos 

antimicrobianos isoladas de ambientes aquáticos como parte das análises na área de qualidade 

da água para consumo humano, da coordenação de fatores de risco NÃO biológicos, e 

propomos as seguintes ações para o núcleo de vigilância ambiental em saúde:  

1) A indicação das bactérias resistentes aos antibióticos isoladas de água pra consumo 

humano como um dos indicadores de risco para a saúde humana; 
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2) A análise microbiológica periódica da água dos reservatórios utilizados para 

consumo humano, tendo como foco principal a pesquisa da resistência antimicrobiana nas 

bactérias isoladas;  

3)  O monitoramento das condições de funcionamento e liberação dos resíduos das 

atividades agrícolas e de produção e abate de animais que potencialmente utilizam esses 

medicamentos em suas atividades e contaminam a água dos manaciais e;  

4) A formulação de políticas públicas e parcerias entre os diferentes níveis de gestão a 

fim de facilitar o acompanhamento, o controle, e a mitigação dos efeitos e dos riscos que a 

contaminação ambiental por bactérias resistentes aos antibióticos podem trazer para a saúde 

da população.  

Dentro dessa proposta, a realização dessas ações isoladamente ou em parceria com os 

atores das diversas esferas deve contar com o apoio da FUNASA. No âmbito do SUS, está 

previsto que a FUNASA fomentará e apoiará a estruturação da área de vigilância ambiental 

em saúde nas Secretarias Estaduais de Saúde e nas Secretarias Municipais de Saúde, por meio 

da Programação Pactuada Integrada de Epidemiologia e Controle de Doenças – PPI-ECD e 

de projetos estruturantes com apoio financeiro do Projeto VIGISUS e outras fontes de 

financiamento que venham a ser identificadas (BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003),  

Vale salientar que o levantamento destes dados e a sua análise, incluindo a coleta de 

amostras para exames laboratoriais e o cruzamento dessas informações com outras variáveis 

epidemiológicas e ambientais, fornecerão subsídios para o planejamento de programas e 

ações de prevenção e de controle do risco de contaminação. 

Nessa temática, se faz importante ressaltar que o aumento da população humana, a 

contaminação de mananciais, como lagos, lagoas e rios e a ingestão de água contaminada 

devido à falta de saneamento, trazem um grande risco à saúde, elevando a concentração de 

microrganismos resistentes no meio ambiente e facilitando a transferência de genes de 

resistência a patógenos humanos. Desse modo, a investigação de microrganismos aquáticos 

(Nascimento; Araújo, 2013), bem como, a implementação de medidas de contenção que 

impeçam a contaminação hídrica, aliadas a estudos de mecanismos de resistência a 

antibióticos, se fazem necessários para o controle da disseminação da resistência bacteriana 

nesses ambientes (Martínez, 2008; Martínez; Baquero, 2014).  

 

Conclusões 
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Considerando a resistência antimicrobiana um grave problema mundial, e que os 

mananciais têm sido contaminados por bactérias resistentes aos antimicrobianos, propomos 

neste artigo, 1) a inclusão desses microrganismos como indicadores de risco para a saúde 

humana; 2) a análise microbiológica periódica da água dos reservatórios utilizados para 

consumo humano, tendo como foco principal a pesquisa da resistência antibiótica nas 

bactérias isoladas; 3) o monitoramento das condições de funcionamento e liberação dos 

resíduos das atividades agrícolas e de produção e abate de animais que potencialmente 

utilizam esses medicamentos em suas atividades e contaminam a água dos mananciais; e 4) a 

formulação de políticas públicas e de parcerias entre os diferentes níveis de gestão a fim de 

facilitar o acompanhamento, o controle, e a mitigação dos efeitos e dos riscos que a 

contaminação ambiental por bactérias resistentes aos antibióticos podem trazer para a saúde 

da população.  
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CAPÍTULO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados para publicações futuras. 
 

Este capítulo consta dos resultados obtidos nos experimentos de metagenômica e 
das atividades desenvolvidas no Doutorado Sanduiche na Universidade de 

Minnesota, nos Estados Unidos da América. 
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1) Caracterização da resistência antimicrobiana por Análise metagenômica 

 

Após a análise metagenômica foram identificadas na amostra 107.092 mil 
sequências, por meio da comparação do gene 16S rRNA no banco de dados SEED. 
Segundo a plataforma MG-RAST, nessas sequências foram identificadas 96.925 mil 
(90,51%) como pertencentes ao Domínio Bacteria, 445 (0,42%) como pertencentes 
ao Domínio Virus, 439 (0,41%) como pertencentes ao Domínio Archea, 192 (0,18%) 
como pertencentes ao Domínio Eucaryota e 9.091 mil (8,49%) não identificadas 
(Figura 19). 

 

Figura 19. Prevalência dos Domínios identificados por metagenômica. 

 

O Domínio Bactéria foi analisado separadamente e nele foram identificados 
22 filos. Os Filos mais abundantes foram Cyanobacteria (36,67%), Proteobacteria 
(30,01%) e Actinobacteria (13,30%), com 35.547, 29.089 e 12.891 mil sequências 
identificadas, respectivamente (Figura 20). O Filo Proteobacteria, um dos maiores 
grupos de bactérias Gram-negativas na Taxonomia, foi descrito em detalhes. Esse 
Filo é dividido em cinco Classes, foram identificadas 10.472 (36,0%) mil sequências 
pertencentes à Classe Alphaproteobacteria, 8.718 (29,97%) à Classe 
Betaproteobacteria, 5.776 (19,86%) à Classe Gammaproteobacteria, 3.767 
(12,95%) à Classe Deltaproteobacteria e 202 (0,69%) à Classe 
Epsilonproteobacteria (Figura 21). 
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Figura 20. Prevalência dos Filos identificados por metagenômica no Domínio 
Bacteria. 

 

 

Figura 21. Prevalência das Classes identificadas por metagenômica no Filo 
Proteobacteria. 
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Com o propósito de comparar os resultados da metagenômica com aqueles obtidos 
neste trabalho por meio das técnicas microbiológicas clássicas, a Classe 
Gammaproteobacteria foi escolhida para ser analisada porque alberga a maior parte 
das Ordens dos gêneros e espécies isolados e identificados fenotipicamente na 
água dos reservatórios estudados neste trabalho. Nesse sentido foram avaliadas as 
Ordens Pseudomonadales, Enterobacteriales, Vibrionales e Aeromonadales, com 
1.197 (20,72%), 430 (7,44%), 277 (4,79%) e 87 (1,51%) sequências identificadas, 
respectivamente (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Prevalência das Ordens identificadas por metagenômica na Classe 
Gammaproteobacteria. 

 

Na Ordem Psedomonadales foram encontradas sequências pertencentes à 
duas Famílias, Psedomonadaceae e Moraxelaceae. Na Família 
Pseudomonadaceae foram encontradas sequências de três gêneros: Pseudomonas, 
Azotobacter e Cellvibrio. No Gênero Pseudomonas, a espécie P.aeruginosa 
apresentou 174 sequências, com 20,84% de frequência dentro do gênero. 

A ordem Enterobacteriales alberga apenas a Família Enterobacteriaceae. 
Nessa Família, as sequências mais prevalentes foram encontradas para os gêneros 
Yersinia, Escherichia, Salmonella e Serratia, com 100 (22,83%), 57 (13,01%), 54 
(12,33%) e 53 (12,10%) sequencias, respectivamente (Figura 23). 
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Figura 23. Prevalência dos Gêneros identificados por metagenômica na Família 
Enterobacteriaceae. 

O gênero Yersinia foi o mais prevalente na Família Enterobacteriaceae por 
método metagenômico, com 100 sequências (22,83%). Nesse gênero as espécies 
mais prevalentes foram Y.moralletii, com 29 sequências identificadas (26,36%), 
seguida pela espécie Y.pestis, com 24 sequências (21,82%). No gênero Escherichia 
foram identificadas 57 sequências. Para esse gênero, no material analisado, a única 
espécie identificada foi a E.coli. Para essa espécie foram encontradas sequências 
de várias cepas e sorotipos, as quatro mais abundantes foram o sorotipo E.coli 
APEC O1, com 10 (7,04%) sequências identificadas, seguidas pelas cepas E.coli 
K12 e a E.coli W3110 e o sorotipo E.coli O157:H7, cada uma com 9 sequências 
(6,34%) (Figura 24). 

No Gênero Salmonella foram identificadas 54 sequências, 45 referentes a 
espécie S. enterica (83,33%) e nove referentes a S. bongori (16,67%). Para o 
Gênero Serratia foram identificadas 53 sequências, sendo 27 (50,94%) referentes à 
espécie S.proteomaculans, 24 (45,28%) à espécie S.marcescens e duas (3,77%) à 
espécie S.entomophila.  

No Gênero Klebsiella foram identificadas 28 sequências, e apenas a espécie 
K.pneumoniae com quatro cepas. No Gênero Enterobacter foram encontradas 
apenas nove sequências referêntes a espécie Enterobacter sp. 638. 
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Figura 24. Cepas e sorotipos da espécie E.coli identificadas por metagonômica no 
Gênero Escherichia.  

 

Na Classe Gammaproteobacteria, outra Ordem que mereceu destaque por 
albergar o gênero Vibrio, prevalente nos reservatórios estudados, foi a Vibrionales. 
Foram encontradas 277 sequências da Família Vibrionaceae, única Família da 
Ordem Vibrionales. Dentro dessa Família, o Gênero Vibrio foi o mais prevalente, 
com 182 sequências, representando 65,70% de prevalência. O V.cholerae foi o mais 
prevalente do Gênero, com 61 sequências (30,96%), seguido da espécie 
V.vulnificus, com 40 sequências (20,30%). Dentro da espécie V.cholerae o sorotipo 
mais prevalente foi o O1, com 26 sequências identificadas, representando 9,52% de 
prevalência para a espécie. Ainda na Classe Gammaproteobacteria, uma outra 
Ordem destacada foi a Aeromonadales que alberga duas Famílias, 
Aeromonadaceae e Succinivibronaceae. Nesta amostra apenas foram identificadas 
sequências pertencentes a Família Aeromonadaceae, e nessa Família apenas 
sequências do Gênero Aeromonas. Dentro desse gênero teve destaque a espécie 
A.hydrophila com 47 sequências identificadas, representando 53,41% de 
prevalência  no gênero. 
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As bactérias Gram-positivas também foram avaliadas. Dentro do Filo 
Firmicutes, Classe Bacilli, Ordem Baccillales, Família Staphylococcaceae, Gênero 
Staphylococcus, foram identificadas quatro espécies. A espécie S.saprophyticus e 
S.aureus foram as mais prevalêntes com 13 sequências cada, representando 
27,66% cada uma. 

O MG-RAST classificou funcionalmente os genes identificados em 28 
categorias (Figura 25). Dentro dessas categorias destacamos “Virulência, Doença e 
Defesa” porque alberga a resistência aos antimicrobianos, foco deste trabalho.  

 

Figura 25. Grupos funcionais classificados pelo MG-RAST como mais prevalentes 
na amostra analisada. 

 

Na categoria “Virulência, Doença e Defesa”, a “Resistência aos antibióticos e 
compostos tóxicos” foi a mais prevalente, com 1671 sequências que codificam 
essas funções, representando 81,65% de prevalência (Figura 26). A categoria 
“Resistência aos antibióticos e compostos tóxicos” foi dividida em antibióticos e 
metais pesados, com1.231 (65,69%) e 643 (34,31%) sequências identificadas, 
respectivamente (Figura 27). Entre os metais pesados, os genes mais prevalentes 
foram aqueles associados a Resistência ao Cobalto-Zinco-Cádmio, com 192 
sequências identificadas, uma prevalência de 10,25% para a categoria. 
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Figura 26. Funções das sequências identificadas associadas com virulência, doença 
e defesa. 

 

 

Figura 27. Funções das sequências identificadas associadas à resistência aos 
antibióticos e compostos tóxicos. 

 

Entre as sequências associadas a resistência aos antibióticos, a maior 
prevalência foi para aquelas associadas a resistência às fluoroquinolonas, com 504 
sequências, 26,39% de prevalência, seguida pelas bombas de efluxo, pelas beta-
lactamases e pela resistência associada a síntese da parede celular, com 248 
(12,98%), 172 (9,01%) e 170 (8,90%) sequências identificadas, respectivamente. 

 

Entre as alterações funcionais que levam a resistência as fluoroquinolonas, 
as alterações na subunidade A e B da DNA girase representam a maior prevalência, 
com 233 (46,23%) e 178 (35,32%) sequências, respectivamente. Juntas, as 
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alterações das dessas subunidades da DNA girase representam quase 82% das 
sequências associadas à resistência às fluoroquinolonas (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Tipos de resistência às fluoroquinolonas identificados por metagenômica. 

Resistência às fluoroquinolonas (%) Nº de 
Sequências 

Subunidade A da DNA girase 46.23 233 
Subunidade B da DNA girase 35.32 178 
Subunidade A da Topoisomerase IV 7.94 40 
Subunidade B da Topoisomerase IV 10.52 53 
Total 100 504 

 

Entre os mecanismos que levam a resistência por meio da ação de bombas 
de efluxo está aquela associada a resistência à acriflavina, com 124 sequências 
identificadas, correspondendo a 50,00% de prevalência (Tabela 8). A acriflavina não 
é um antibiótico, é um antisséptico muito utilizado nas atividades de aquicultura. E 
essa atividade tem sido relatada como uma das principais entre aquelas que 
contaminam as águas da Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Assú, e por esse 
motivo foi considerada nesta análise. Outras formas de resistência por meio de 
bombas de efluxo também foram observadas, entretanto com menos frequência na 
amostra analisada. 

 

Tabela 8. Tipos de resistência associadas à Bombas de efluxo. 

Bombas de Efluxo MDR (Resistência a Múltiplas 
Drogas) (%) Nº de 

Sequências 
Proteína de resistência a acriflavina 50.00 124 
Provável proteína de efluxo de fusão de membrana Tipo 
RND (Resistência, Nodulação e Divisão Celular) 13.71 34 

Sistema de efluxo (transportador de membrane interna) 
CmeB, do tipo RND  11.29 28 

Transportador de efluxo MDR MexF 8.87 22 
Sistema de efluxo (lipoproteína de membrana externa) 
CmeC, do tipo RND 5.65 14 

Proteína MacB ATP /permease exportadora de 
Macrolídeos 2.02 5 

Proteína de secreção de membrana externa Type I - 
precursor do TolC 2.02 5 

Protein de efluxo MacA, expecífica para Macrolídeos 1.61 4 
Sistema de efluxo (lipoproteína de membrana externa) 
família NodT, do tipo RND  1.21 3 

Proteína de fusão de membrana da família de bombas 0.81 2 
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de elfuxo MDR, do tipo RND 
Transportador MDR MdtB 0.81 2 
Sistema de efluxo do tipo RND, proteína de fusão de 
membrana CmeA 0.80 2 

Componente MtrF de bomba de efluxo MDR 0.40 1 
Transportador MDR MdtC 0.40 1 
Proteína de fusão de membrane MexE, de bomba de 
efluxo MDR 0.40 1 

Total 100 248 
 

Entre os diferentes tipos de resistência por ação das beta-lactamases, o MG-
RAST classificou as sequências em dois grupos, apenas Beta-lactamase ou Beta-
lactamase seguida da família ou classe a qual a enzima pertence. Apenas Beta-
lactamase foi o grupo com maior prevalência, com 103 sequências identificadas, 
correspondendo a 59,88% (Tabela 9). 

Tabela 9. Tipos de resistência associados à Beta-lactamases. 

Beta-lactamase (%) Nº de 
Sequências 

Apenas Beta-lactamase 59.88 103 
Regulador transcricional da família MecI 2.91 5 
Precursos Ste24p  da peptidase M48 1.74 3 
Beta-lactamase classe A 1.16 2 
Beta-lactamase da Família BlaR1/MecR1 0.58 1 
Beta-lactamase classe C e outras proteínas ligadoras de 
penicilina 15.12 26 

Beta-lactamase superfamília I, hidrolase metalo-
dependente 11.05 19 

Beta-lactamase superfamília II, hidrolase metalo-
dependente 2.91 5 

Beta-lactamase superfamília III, hidrolase metalo-
dependente 2.91 5 

Regulador negativo da expressão de beta-lactamase 1.74 3 
Total 100 172 

 

Entre as alterações na síntese da parede celular que levam a resistência, tem 
destaque aquelas associadas as enzimas que agem na adição de petídeos ou 
glicanos ao peptideoglicano, um componente de grande importância para a 
manutenção da estrutura da parede celular bacteriana. Nesse aspecto, as enzimas 
UDP-N-acetilmuramoilalanil-D-glutamato-2,6-diaminopimelato ligase (E.C.6.3.2.13) 
e a UDP-N -acetilmuramoilalanil -D-glutamil- 2,6-diaminopimelato -D-alanil -D-
alanina ligase (E.C.6.3.2.10) apresentaram 68 (40,0%) e 55 (32,35%) sequências 
identificadas, respectivamente (Tabela 10) 
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Tabela 10. Tipos de resistência associadas a síntese da parede celular. 

Resistência associada a síntese da parede celular (%) Nº de 
Sequências 

UDP-N-acetilmuramoilalanil-D-glutamato-2,6-
diaminopimelato ligase 40.00 68 

UDP-N-acetilmuramoilalanil-D-glutamil-2,6-
diaminopimelato-D-alanil-D-alanina ligase 32.35 55 

Undecaprenil-fosfato N-acetilglucosaminil 1-fosfato 
transferase 25.88 44 

Subunidade 1 da D-alanina-poli(fosforibitol) ligase 0.59 1 
Fator sigma-B da RNA polimerase (SigB)  1.18 2 
Total 100.00 170 
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3) Influência da concentração de fósforo sobre a expressão da resistência 
antimicrobiana em bactérias isoladas de ambientes aquáticos. 
(METODOLOGIA DESENVOLVIDA NO DOUTORADO SANDUÍCHE) 

Durante o período de maio de 2015 a fevereiro de 2016 foram triadas 41 
cepas de bactérias heterotróficas (Tabela 11), isoladas da água de vários lagos do 
Estado de Minnesota nos Estados Unidas da América, no Laboratório de 
Estequiometria Ecológica da Universidade de Minnesota, liderado pelo Prof. James 
Bryan Cotner. 

 

Tabela 11. Número de exemplares de bactérias por Gênero, testadas na avaliação 
da influência da estequiometria sobre a expressão da resistência antimicrobiana. 

Gênero Quantidade 
Acidovorax 1 
Aeromonas 4 
Brevidomonas 4 
Caulobacter 2 
Curvilobacter 1 
Flavobacterium 5 
Kinneretia 1 
Methylobacterium 1 
Nocardioides 2 
Olivibacter 1 
Porphyrobacter 1 
Rhizobium 5 
Sphingobium 1 
Sphingomonas 9 
Vogesella 3 
Total 41 

 

Os resultados foram organizados em gráficos de barras divididos por 
antibióticos testados e por tipo de teste, CIM e CBM. Os resultados do teste do CIM 
com tetracicilina mostram uma maior uniformidade entre os meios de cultura, com 
discreta prevalência de resistência para o meio com C:P de 100:1 (22,0%) e menor 
resistência para o meio com C:P de 1.000:1 (14,6%) (Figuras 28 e 29). 
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Figura 28. Média do CIM da tetraciclina em meios de cultura com diferentes 
concentrações de fósforo. 

 

Figura 29. Percentual do CIM da resistência à tetraciclina em meios de cultura com 
diferentes concentrações de fósforo. 

O resultado da Concentração Bactericida Mínima para a tetraciclina mostra 
um aumento da média da concentração, com uma maior resistência nos meios com 
menores concentrações de fósforo (Figura 30). Os meios artificiais C:P 100:1, 
1.000:1 e 100.000:1 apresentam um maior percentual de bactérias resistentes, 
82,6%, 80,8% e 80,0%, respectivamente (Figura 31).   
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Figura 30. Média do CBM da tetraciclina em meios de cultura com diferentes 
concentrações de fósforo. 

 

Figura 31. Percentual do CBM da resistência à tetraciclina em meios de cultura com 
diferentes concentrações de fósforo. 

 

Os resultados do teste do CIM com cloranfenicol mostram uma menor 
resistência para o meio com C:P de 100.000:1 e maior resistência no meio com C:P 
de 1000:1 (Figura 32), com prevalência de resistência de 26,8% e 41,5%, 
respectivamente (Figura 33). 
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Figura 32. Média do CIM do cloranfenicol em meios de cultura com diferentes 
concentrações de fósforo. 

 

Figura 33. Percentual do CIM da resistência ao cloranfenicol em meios de cultura 
com diferentes concentrações de fósforo. 

O resultado da Concentração Bactericida Mínima para o cloranfenicol mostra 
um aumento da média da concentração, quando comparada ao CIM da mesma 
droga (Figura 34). Na Figura 34 também é possível perceber que o meios artificiais 
C:P 1.000:1 e C:P 100.000:1 apresentaram uma maior  (62,2 µg/mL) e menor (44,8 
µg/mL) média da concentração dessa droga para o CBM. Esses resultados são 
também observados percentualmente na Figura 35, onde o meio C:P com 1.000:1 
apresenta uma prevalência de resistência de 83,3%, enquanto o meio C:P com 
100.000:1 apenas 63,6%.   
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Figura 34. Média do CBM do cloranfenicol em meios de cultura com diferentes 
concentrações de fósforo. 

 
Figura 35. Percentual do CBM da resistência ao cloranfeicol em meios de cultura 
com diferentes concentrações de fósforo. 

Os resultados do teste do CIM com eritromicina apresentam as maiores 
concentrações neste trabalho quando comparados aos da tretaciclina e do 
cloranfenicol. Entre os meios artificiais, a maior média da concentração da 
eritromicina foi observada naquele com C:P de 1.000:1 (53,29 µg/mL) e a menor 
naquele com C:P de 100.000:1 (38,58 µg/mL) (Figura 36). Para o MIC, a maior 
prevalência da resistência a eritromicina foi observada nos meios com C:P de 100:1 
e 1.000:1 com 75,6% cada, e a menor naquele com C:P de 100.000:1, com 51,2% 
(Figura 37). 
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Figura 36. Média do CIM da eritromicina em meios de cultura com diferentes 
concentrações de fósforo. 

 
Figura 37. Percentual do CIM da resistência à eritromicina em meios de cultura com 
diferentes concentrações de fósforo. 

O resultado da CBM para a eritromicina também mostra um aumento da média da 
concentração, quando comparada ao CIM da mesma droga (Figura 38). Na Figura 
38 também é possível perceber que todos os meios artificiais (C:P 100:1, C:P 
1.000:1 e C:P 100.000:1) apresentaram uma maior média da concentração dessa 
droga para o CBM (82,3 µg/mL, 78,0 µg/mL e 77,5 µg/mL, respectivamente),  
quando comparadas ao CN (58,8 µg/mL). Percentualmente, observa-se que o meio 
com C:P de 100:1 apresenta a maior prevalência de resistência, 96,3% (Figura 39). 
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Figura 38. Média do CBM da eritromicina em meios de cultura com diferentes 
concentrações de fósforo. 

 

Figura 39. Percentual do CBM da resistência à eritromicina em meios de cultura 
com diferentes concentrações de fósforo. 

Após as análises da Concentração Inibitória Mínima (CIM), os resultados 
foram organizados em tabelas e submetidos à análise de Variância ANOVA Two-
Way sem repetições no Programa SPSS® Statistics 17.0, considerando um α≤0,05. 
Os resultados mostram que os meios de cultura influenciam a expressão da 
resistência antimicrobiana nas cepas bacterianas testadas, com um p=0,023 (Tabela 
12) 
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Tabela 12. Resultado do teste estatístico ANOVA. 

Fonte da 
Variação SS gl MS F Valor do p F crit 

Linhas 531465.6715 122 4356.275996 9.207 0.0000 1.265 
Colunas 4557.165079 3 1519.055026 3.210 0.023 2.629 
Erro 173169.3565 366 473.1403183 

   
       Total 709192.1931 491         
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A eutrofização dos ambientes aquáticos tem sido considerada um sério 

problema mundial, e vários trabalhos tem mostrado o envolvimento de 

microrganismos patogênicos na contaminação desses ambientes. A presença 

desses microrganismos se configura num fator que leva a diminuição do uso desse 

recurso e expõe os usuários a vários riscos sanitários importantes, incluindo as 

doenças de veiculação hídrica.   

 Nesse contexto, o isolamento e a identificação de bactérias patogênicas 

nesses ambientes se mostra como uma importante ferramenta de avaliação e 

controle desse processo, não apenas do meio ambiente mas também dos fatores de 

risco, despertando para o cuidado que se deve ter no uso desses recursos, bem 

como sobre o envolvimento das comunidades usuárias no processo de eutrofização 

e sua consequente contaminação. Uma outra vertente da contaminação desses 

ambientes por bactérias patogênicas é o isolamento de bactérias resistentes aos 

antimicrobianos, uma classe de droga normalmente usada para debelar os 

processos infecciosos, que tem provocado o assombro e a preocupação dos órgãos 

de saúde pública. Vários dados sobre esse tipo de contaminação tem despertado 

para o cuidado que se deve ter com a prospecção desses agentes e o levantamento 

de medidas sanadoras ou mitigadoras dessa contaminação.  

A utilização dos rios e reservatórios da bacia do rio Piancó-Piranhas-Assu 

para abastecimento público, recreação e pesca no semiárido brasileiro faz com que 

a qualidade da água seja um fator preocupante, já que muitos efluentes de 

atividades industriais e domésticas são lançados nestes ambientes. Neste trabalho 

evidencia-se a contaminação dos ambientes aquáticos por bactérias de importância 

médica e a indicação de uma contaminação constante desses reservatórios por 

material orgânico de origem fecal. Além da temperatura e do pH, os únicos dados 

fisico e químicos que apresentaram diferença estatística entre os períodos seco e 

chuvoso, nenhum outro dado parece variar ao longo do ano. Apesar disso, a 

temperatura, um fator de grande importância nos ambientes aquáticos, se mostra 

elevada durante todo o período de coleta e pode estar influenciando o 

desenvolviemento bacteriano. 

Todas as bactérias isoladas neste estudo, são consideradas patogênicas para 

o ser humano e considerando que no meio rural, o risco de ocorrência de surtos de 

doenças de veiculação hídrica é mais alto que nas áreas urbanas, principalmente em 
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função da possibilidade de contaminação bacteriana de águas que muitas vezes são 

captadas inadequadamente e situadas próximas a fontes de contaminação, estudos 

detalhados sobre os possíveis mecanismos de patogenicidade nesses 

microrganismos são extremamente necessários.  

Praticamente todos os gêneros de enterobactérias mais frequentemente 

isolados nas principais infecções hospitalares foram isolados e identificados neste 

estudo. Este fato faz com que estudos desta natureza se tornem indispensáveis à 

microbiologia porque contribuem para esclarecer e explicar o surgimento de novos 

casos de doenças associadas aos ambientes aquáticos e possibilitam a identificação 

de agentes contaminantes nesses ambientes. 

Na amostras coletadas, a maioria das bactérias identificadas no período seco 

(95,3%) apresentam algum tipo de resistência aos antimicrobianos e os beta-

lactâmicos são o grupo ao qual a maioria dos isolados bacterianos apresentou 

resistência. O índice de Multipla Resistência Antibiótica – MAR do reservatório 

Passagem das Traíras no período seco mostrou que existe 56% de chance que as 

bactérias encontradas na água desse reservatório proceda de uma contaminação 

com maior risco para a saúde humana. O índice de Multipla Resistência às Drogas - 

MDR nesse estudo foi baixo (17,2%) quando comparado a outros trabalhos, 

provavelmente porque o número de indivíduos isolados e identificados nesse 

trabalho foi menor do que em outros que pesquisaram MDR. 

Considerando a resistência antimicrobiana um grave problema mundial, e que 

os mananciais têm sido contaminados por bactérias resistentes aos antimicrobianos, 

propomos nesta tese, 1) a inclusão desses microrganismos como indicadores de 

risco para a saúde humana; 2) a análise microbiológica periódica da água dos 

reservatórios utilizados para consumo humano, tendo como foco principal a pesquisa 

da resistência antibiótica nas bactérias isoladas; 3) o monitoramento das condições 

de funcionamento e liberação dos resíduos das atividades agrícolas e de produção e 

abate de animais que potencialmente utilizam esses medicamentos em suas 

atividades e contaminam a água dos mananciais; e 4) a formulação de políticas 

públicas e de parcerias entre os diferentes níveis de gestão a fim de facilitar o 

acompanhamento, o controle, e a mitigação dos efeitos e dos riscos que a 

contaminação ambiental por bactérias resistentes aos antibióticos podem trazer para 

a saúde da população. 

 Sendo assim, considerando que todos os reservatórios estudados nessa tese 

de doutorado já se encontram eutrofizados e contaminados por bactérias de 
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importância médica, com resistência a algum tipo de antimicrobiano, se faz 

necessário o desenvolvimento de políticas públicas que visem a implementação de 

medidas mitigadoras no sentido de minimizar o envolvimento dessas comunidades 

no processo de contaminação desses ambientes, e também os impactos sociais 

causados por essa exposição. 
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1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para isolamento e identificação de Vibrio cholerae em 

água. 

2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Aplica-se na elucidação de surtos transmitidos por água e no controle do padrão 

microbiológico de potabilidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 

2.914 de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da Saúde. 

 
 

ELABORADO 
 

VERIFICADO 
 

APROVADO 
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3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

RICE, E.W. et al [editado por]. Standard methods for the examination of water and 

wastewater. 22ª ed.  AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Washington D.C.: 

EUA, 2012. 

BRASIL. Manual integrado de Vigilância Epidemiológica da Cólera. Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 2. ed. 

rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

4. GLOSSÁRIO 

DAPA – Departamento de Análise de Produtos e Ambiente 

Densichek – Aparelho que mede a escala de Mcfarland  

INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. 

Escala de MacFarland - É a escala nefelométrica de padrão de turvação mais 

frequentemente utilizado em microbiologia. 

EUA – Estados Unidos da América 

MS – Ministério da Saúde 

POP – Procedimento Operacional Padrão  

Kitasato – Vidraria usada em laboratório junto com o funil de Buchner em filtrações a 

vácuo. 

Manifold – Conjunto de válvulas montadas para sistema de filtração de múltiplas 

amostras  

RDC – Resolução de Diretoria Colegiada 

Swab de Moore – pedaço de gaze esterilizado de 15cm de largura por 120cm de 

comprimento dobrada por diversas vezes e amarrado em uma das extremidades por 

uma haste metálica ou nylon e segura em fio de nylon de 1m  

UFC – Unidade Formadora de Colônia 

 

5. EQUIPE RESPONSÁVEL  

Técnicos de nível superior do laboratório de Microbiologia de Produtos e Ambiente do 

DAPA. 
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6. DESCRIÇÃO  

6.1 Sinonímia 

Presença/ Ausência de Vibrio cholerae em água. 
 
6.2 Aplicação Clínica 

A presença de Vibrio cholerae na água é fator de risco para gastroenterites, diarreias 

e cólera. 

6.3 Amostras 

Água para consumo humano, águas de mananciais de superfície, residuais e de 
poços. 
 
6.4 Fundamento e Método 

Baseia-se na concentração de células de Vibrio cholerae em água através da coleta 

em swab de Moore ou filtração por membrana filtrante e promoção do crescimento 

dessas células em caldo de enriquecimento. Posteriormente, isolamento a partir de 

meios seletivos e diferenciais, identificação bioquímica manual ou automatizada para 

confirmação das colônias suspeitas e sorotipagem. 

 

6.5 Limitações do Método 

Amostras com grandes quantidades de outras bactérias podem dificultar o 

crescimento de Vibrio cholerae. 

 
6.6 Materiais utilizados 

1. Caldo Água Peptonada Alcalina (APA) com 1% de NaCl 

2. Caldo Água Peptonada Alcalina (APA) com 0% de NaCl 

3. Ágar de Tiossulfato, Citrato, Bile e Sacarose (TCBS) 

4. Agar Citrato de Simons com 1% de NaCl 

5. Ágar Nutriente inclinado com 1% de NaCl 

6. Reagente para oxidase 

7. Caldo Nitrato com 1% de NaCl 
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8. Caldo BHI simples com 1% de NaCl 

9. Caldo triptona com 0% de NaCl 

10. Caldo triptona com 3% de NaCl 

11. Caldo triptona com 6% de NaCl 

12. Caldo triptona com 8% de NaCl 

13. Caldo triptona com 10% de NaCl 

14. Caldo para descarboxilase contendo Arginina e 1% de NaCl 

15. Caldo para descarboxilase contendo Lisina e 1% de NaCl 

16. Caldo para descarboxilase contendo Ornitina e 1% de NaCl 

17. Meio Clark & Lubs (VM e VP) com 1% de NaCl 

18. Meio de Sulfeto-Indol e Motilidade (SIM) com 1% de NaCl 

19. Óleo Mineral estéril 

20. Solução de 0,8% de ácido sulfanílico 

21. Solução de 0,5% de α – Naftol 

22. Pó de zinco 

23. Reativo de Kovac’s para indol 

24. Solução de Cristal Violeta a 2% para GRAM 

25. Solução de Lugol para GRAM 

26. Solução de Álcool – Acetona 1:1 

27. Solução de Safranina O a 2,5% para GRAM ou Sol. de Fucsina básica 

28. Antissoros Vibrio cholerae O1 e O139 

 
6.7 Equipamentos e Utensílios 

1. Alças e agulhas de níquel-cromo ou descartáveis 

2. Bico de Bunsen 

3. Estufa bacteriológica regulada a 36 ± 1 ºC 

4. Suporte para filtração 

5. Manifold 

6. Swab de Moore 

7. Pinça 

8. Membranas Filtrantes de 0,45μm 

9. Suporte para coloração de lâminas 

10. Lâminas de vidro 

11. Kitasato 

12. Analisador automatizado para identificação microbiana 

13. Cartelas para identificação automatizada 

14. Densichek 
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6.8 Controle de Qualidade 

Vibrio cholerae  INCQS 00299 (ATCC 14035) 

Vibrio parahaemolyticus  INCQS 00081 (ATCC 117802) 

 

6.9 Valores de Referência e de Criticidade 

Não se aplica. 

 
6.10 Detalhamento do Procedimento  
 

    6.10.1 Recepção e estocagem no laboratório  

Observar o aspecto geral das amostras e verificar se as mesmas estão 

adequadamente acondicionadas e identificadas. Devem ser analisadas 

imediatamente ou mantidas em temperatura ambiente até o momento da análise.  

 

6.10.2 Técnica de isolamento por Membrana Filtrante  

6.10.2.1 Preparo do conjunto de filtração  

Preparar o conjunto de filtração ajustando a membrana no porta filtro e o copo 

de filtração sobre a membrana. Conectar o kitasato de coleta do líquido filtrado 

à bomba de vácuo. O conjunto deve ser montado próximo à chama de um bico 

de Bunsen.  

 

      6.10.2.2 Amostragem e análise  

a) Homogeneizar a amostra de água por agitação manual, inclinando-a 

vagarosamente. Repetir a operação por no mínimo 25 vezes;  

b) Limpar a área externa da embalagem de coleta com algodão ou gaze 

embebido em álcool etílico a 70%;  

c) Com o auxílio do copo de filtração graduado, filtrar 500mL da amostra em 

duplicada utilizando em cada unidade uma membrana estéril; 
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d) Retirar o copo e, com uma pinça flambada e resfriada, transferir uma 

membrana para 225mL de caldo APA com 0% de NaCl e outra membrana para 

225mL de caldo APA com 1% de NaCl,  incubar ambos a 36 ± 1 ºC por 6 a 8 

horas; 

e) Após o período de incubação, retirar uma alçada da superfície do caldo com 

alça de níquel cromo ou alça descartável e semear em placa de ágar TCBS, de 

maneira a se obter colônias isoladas, incubá-las a 36 ± 1 ºC por 18 a 24 horas. 

Deve-se tomar cuidado para não agitar o frasco. 

 

6.10.3 Técnica de isolamento por Swab ou Mecha de Moore  

 

6.10.3.1 Coleta e recepção no laboratório  

Deve ser fornecido a vigilância, frasco contendo 200mL de Caldo APA com 1% 

de NaCl e o Swab de Moore esterilizado. O Swab deve ser colocado em ponto 

fixo do manancial ou poço por 72 horas. Em seguida o swab deve ser colocado 

em um saco plástico picotado em uma das pontas, com objetivo de ao 

espremer o swab somente o líquido seja despejado no Caldo APA com 1% de 

NaCl e não o excesso de detritos aderidos ao swab. Após isso, transportá-lo ao 

laboratório em temperatura ambiente, em até 6 horas entre a coleta e a 

entrega. Informar a vigilância que as amostras devem chegar ao laboratório até 

o meio-dia.  

 

6.10.3.2 Análise no laboratório  

Incubar o Caldo APA com o líquido despejado pelo Swab de Moore por 6 a 8 

horas a 36 ± 1 ºC. Após o período de incubação, retirar uma alçada da 

superfície do caldo com alça de níquel cromo ou alça descartável e semear em 

placa de ágar TCBS, de maneira a se obter colônias isoladas, incubá-las a 36 ± 

1 ºC por 18 a 24 horas. Deve-se tomar cuidado para não agitar o frasco. 
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6.10.4 Leitura das placas  

a) As colônias características de Vibrio cholerae no ágar TCBS são amarelas 

(sacarose positivas), achatadas e com 2 a 3 mm de diâmetro   

b) Selecionar 3 a 5 colônias. 

  
6.10.5 Confirmação de Vibrio cholerae.  

6.10.5.1 Identificação Manual 

a) Transferir as colônias características, com auxílio de uma agulha de níquel 

cromo ou descartável, para tubos com Ágar Nutriente inclinado com 1% de 

NaCl e incubar a 35  ± 1 ºC por 24 horas;  

b) Após a incubação realizar as seguintes testes bioquímicos conforme está 

descrito abaixo:  

Coloração de esfregaço pelo método de GRAM: Fazer esfregaço em lâmina limpa, 

empregando uma alçada sobre uma gota de solução salina estéril. Deixar secar ao ar, 

fixar pelo fogo e corar pelo método de GRAM, segundo 1.134-POP-019. 

Teste de oxidase: transferir um disco ou fita de papel de filtro para o interior de uma 

placa de Petri e embeber o centro do papel com 2 ou 3 gotas do reagente de oxidase e 

com o auxílio de um palito de madeira ou bastão de vidro estéril, depositar sobre a área 

molhada a cultura bacteriana. Observar o aparecimento de uma coloração roxa/azulada 

intensa no papel de filtro após 10 a 30 segundos, o que indica teste positivo, pois V. 

cholerae é oxidase positiva. 

Caldo base de descarboxilação de aminoácidos e caldos de descarboxilação 

contendo Arginina, Lisina e Ornitina com 1% de NaCl: Inocular com uma alçada e 

cobrir com 1 mL de óleo mineral estéril. Incubar a 35 ± 1 ºC por 48 h. 

Teste de halofilismo: inocular com o auxílio de uma alça em agulha nos seguintes 

meios: caldo triptona com 0% de NaCl, 3% de NaCl, 6% de NaCl, 8% de NaCl e 10% de 

NaCl e incubar a 35 ±1 ºC por 24 horas.  
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Teste de Nitrato: inocular com o auxílio de uma alça de cromo, de 2 a 3 colônias no 

caldo nitrato e incubar de 18 a 24 horas a 35ºC. Após a incubação adicionar 0,2mL de 

solução de 0,8% de ácido sulfanílico e 0,2mL da solução de 0,5% de α-naftol. 

Agar SIM: Inocular por picada no centro do meio, sem atingir o fundo ou laterais do 

tubo. Incubar a 35 ± 1 ºC por 24 h. 

Meio de Clark e Lubs (02 tubos, respectivamente, para as provas de Vermelho de 

metila VM e Vogues- Proskauer VP): Inocular com uma alçada. Incubar a 35 ± 1 ºC por 

48 h. 

Agar Citrato de Simons: Inocular levemente com alça, por estria única na superfície 

inclinada. Incubar a 35 ± 1 ºC por 48 - 96 horas. 

 

6.10.5.2 Identificação automatizada 

a) Para identificação automatizada, deve-se realizar o gram da colônia típica, 

inocular em 3mL de solução salina e medir a turvação no Densichek, conforme 

procedimento do Anexo I do POP n° 1.134-POP-014. A turvação deve 

corresponder a faixa de 0,5 a 0,63 da escala de MacFarland. 

b) Realizar os procedimentos para cadastro e uso do analisador automático 

conforme POP n° 1.134-POP 027. 

c) Utilizar o restante da solução salina inoculada como backup para casos em 

que a identificação automatizada tenha baixa precisão (< 90%) ou não seja 

suficiente. Com uma alça inocular no Agar Nutriente inclinado com 1% de NaCl 

e o restante colocar em Caldo BHI simples com 1% de NaCl e deixar por 24 

horas a 35°C. 

d) Após crescimento, nos casos de não confirmação da identificação 

automatização ou imprecisão, realizar os testes complementares da 

identificação manual conforme item 6.10.5.1 
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6.10.6 Leitura das Provas Bioquímicas 

 
a) Teste de oxidase: na prova positiva deve-se observar o aparecimento de uma 

coloração roxa/azulada intensa no papel de filtro após 10 a 30 segundos, o que indica 

teste positivo. 

b) Caldo base de descarboxilação de aminoácidos e caldos de descarboxilação na 

prova positiva o meio permanece na cor púrpura. Se houver a alteração da coloração 

para amarelo é reação é considerada negativa. As cepas de V. cholerae apresentam 

reação positiva para lisina e ornitina e negativa para arginina. 

c) Teste de halofilismo: A bactéria V. cholerae se desenvolve com 0%, 3%. Em 6% é 

variável e a partir de 8% de NaCl, não se desenvolve. Já o V.parahaemolyticus se 

desenvolve com até 6% de NaCl, sendo negativo para as concentrações maiores. 

Outras cepas de Vibrio podem se desenvolvar até 8% de NaCl. 

d) Teste de Nitrato: Na prova positiva observa-se o desenvolvimento de uma coloração 

rósea avermelhada em até 10 minutos após a adição dos reagentes de 0,8% de ácido 

sulfanílico e 0,5% de α-naftol. Caso o meio permaneça com a coloração inalterada deve-

se adicionar uma pequena quantidade de Pó de zinco e deixar em repouso por 10 

minutos. Após esse período se o meio permanecer com a cor inalterada o teste é 

positivo, porque o V. cholerae apresenta a capacidade de redução do nitrato, caso o 

meio altere a coloração para rósea avermelhada, considera-se o teste negativo. 

e) Meio de Sulfeto-Indol e Motilidade (SIM) com 1% de NaCl: Verificar o 

enegrecimento do meio, correspondente à produção de sulfetos. A partir de picada, 

verificar se o crescimento é difuso (motilidade positiva) ou se é restrito apenas à picada 

(motilidade negativa). A produção de indol é verificada pela formação de anel vermelho, 

após a adição de 2 gotas do reativo de Kovacs (p - dimetilaminobenzaldeído)  

f) Meio Clark & Lubs (VM e VP) com 1% de NaCl: As provas de produção de ácidos 

orgânicos (Vermelho de Metila - VM) e de produção de acetoína (Vogues-Proskauer – 

VP) são lidas nos meios pré-encubados respectivamente com: 
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VM: 05 gotas do reativo de vermelho de metila. Uma coloração rósea intensa a 

vermelha indica a redução do ph abaixo de 4,4 e uma prova positiva. 

VP: adicionar 0,6 mL de solução alcoólica de α – naftol a 5% e 0,2 mL de solução 

de hidróxido de potássio a 40%. Agitar suavemente e aguardar o repouso por cerca de 

15 minutos e até no máximo 01 hora . Na prova positiva ocorre formação de cor 

vermelha na superfície do meio, que indica a produção de diacetila, produto da oxidação 

da acetoína. Uma cor levemente acobreada não significa resultado positivo. 

g) Citrato de Simmons: Após a incubação, a observação de desenvolvimento de cor 

azul, indica alcalinização do meio pela liberação de radicais NH+, pela utilização do 

citrato como fonte de carbono. 

 
6.10.7 Perfil bioquímico de Vibrio cholerae.  

O V. cholerae é um bacilo gram negativo, móvel, oxidase positiva, apresenta 

reação positiva para lisina e ornitina e negativa para arginina. Halofilismo positivo 

até 3% de NaCl, variável em 6% de NaCl e negativo para os demais. Citrato, VM 

e VP positivos (este último 75% das cepas). 

 

6.10.8 Sorologia 

A identificação sorologia deve ser realizada com o soro polivalente somático Anti 

Vibrio cholerae O1 e O139, seguindo os procedimentos do POP 1.134-POP-014. 

Não realizar a sorologia a partir do Agar TCBS, pois geralmente as colônias são 

rugosas e podem ter reações ruins nos testes de aglutinação em lâmina. 

 

6.11 Cálculo 

Não se aplica. 

 

7. ANEXOS  
Anexo 01 – Fluxograma de análise. 
 

-------------------- 
 
Q:\Nível Operacional - SETORES Procedimentos e Rotinas\Microbiologia de Produtos e Ambiente\1.134-POP-0015 

Procedimento operacional padrão para Pesquisa de Vibrio cholerae em água. 
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1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para isolamento e identificação de Aeromonas spp. em 

água. 

 

2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Aplica-se na elucidação de surtos transmitidos por água e no controle do padrão 

microbiológico de potabilidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 

2.914 de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da Saúde. 

ELABORADO 
Cláudio Márcio de 

Medeiros Maia 

VERIFICADO 
Eugênio Pacelle Dantas da 

Costa 

APROVADO 
Ralfo Cavalcanti de 

Medeiros 
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3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

RICE, E.W. et al [editado por]. Standard methods for the examination of water and 

wastewater. 22ª ed.  AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Washington D.C.: 

EUA, 2012. 

HOLT, J. et al. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 9ª edição. Ed. Wilkins & 

Wilkins. Baltimore: EUA, 1994. 

4. GLOSSÁRIO 

DAPA – Departamento de Análise de Produtos e Ambiente 

INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. 

Densichek – Aparelho que mede a turvação, com base na escala de McFarland.  

Escala de MacFarland - É a escala nefelométrica mais frequentemente utilizado em 

Microbiologia. 

EUA – Estados Unidos da América 

Kitasato – Vidraria usada em laboratório junto com o funil de Buchner em filtrações a 

vácuo. 

MS – Ministério da Saúde 

Manifold – Conjunto de válvulas montadas para sistema de filtração de múltiplas 

amostras  

POP – Procedimento Operacional Padrão  

RDC – Resolução de Diretoria Colegiada 

UFC – Unidade Formadora de Colônia 

 

5. EQUIPE RESPONSÁVEL  

Técnicos de nível superior do laboratório de Microbiologia de Produtos e Ambiente do 

DAPA. 

 
6. DESCRIÇÃO  

6.1 Sinonímia 

Presença/ Ausência de Aeromonas spp. em água. 
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6.2 Aplicação Clínica 

A presença de Aeromonas spp na água é fator de risco para gastroenterites, 

podendo chegar a quadros graves de  disenteria, principalmente em 

imunocomprometidos.  

6.3 Amostras 

Água para consumo humano. 
 
6.4 Fundamento e Método 

Baseia-se na concentração de células de Aeromonas spp. em água através da 

filtração por membrana e promoção do crescimento dessas células em caldo de 

enriquecimento. Posteriormente, isolamento a partir de meios seletivos e diferenciais, 

identificação bioquímica manual ou automatizada para confirmação das colônias 

suspeitas. 
 

6.5 Limitações do Método 

Amostras com grandes quantidades de outras bactérias podem dificultar o 

crescimento de Aeromonas spp. 

 
6.6 Materiais utilizados 

1. Caldo APA 1% de NaCl  

2. Agar ADA (Ampicilina Dextrina Agar) 

3. Agar Ryan 

4. Agar TCBS (Tiossulfato, citrato, bílis e sacarose) 

5. Agar TSA com 1% de NaCl 

6. Agar Uréia de Christensen 

7. Agar SIM (Sulfeto, Indol, Motilidade) 

8. Caldo base para descarboxilase 

9. Caldo para descarboxilase contendo Arginina 

10. Caldo para descarboxilase contendo Lisina 

11. Caldo para descarboxilase contendo Ornitina 

12. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Glicose 

13. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Sacarose 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Disenteria
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14. Caldo Triptose sem NaCl (T1N0) 

15. Caldo Triptose com 1% de NaCl (T1N1) 

16. Caldo Triptose com 3% de NaCl (T1N3) 

17. Caldo Triptose com 6% de NaCl (T1N6) 

18. Meio de Clark e Lubs (Caldo VM e VP), 

19. Óleo Mineral estéril 

20. Reativo de Kovac’s para indol 

21. Reativo para Teste de Oxidase (Cloridrato de N,N,N,N tetrametil-p-

fenilenodiamina) ou Kit de tiras de oxidase 

22. Solução de Cloreto Férrico a 10% 

23. Solução de Cristal Violeta a 2% para GRAM 

24. Solução de Lugol para GRAM 

25. Solução de Álcool – Acetona 1:1 

26. Solução de Safranina O a 2,5% para GRAM ou Sol. de Fucsina básica 

27. Solução de Hidróxido de Potássio a 40% 

28. Solução de Vermelho de metila a 0,02% 

29. Solução de α – Naftol a 5% em álcool isopropílico 

 
6.7 Equipamentos e Utensílios 

1. Alças e agulhas de níquel-cromo ou descartáveis estéreis 

2. Bico de Bunsen 

3. Estufa bacteriológica regulada a 35ºC ± 1°C 

4. Conjunto de filtração (suporte e copo) em vidro esterilizado 

5. Garra para fixação do conjunto de filtração 

6. Manifold 

7. Pinça para membrana 

8. Membranas filtrantes de 0,45μm 

9. Suporte para coloração de lâminas 

10. Lâminas de vidro 

11. Kitasato 

12. Analisador automático de identificação microbiológica (Vitek 2 Compact) 

13. Cartelas para identificação automatizada (GN Card) 

14. Densichek 

 

6.8 Controle de Qualidade 

Aeromonas hydrophila INCQS 00289 (ATCC 7966) 
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6.9 Valores de Referência e de Criticidade 

Não se aplica. 

 
6.10 Detalhamento do Procedimento 

    6.10.1 Recepção e estocagem no laboratório  

Observar o aspecto geral das amostras e verificar se as mesmas estão 

adequadamente acondicionadas, refrigeradas e identificadas. Uma vez abertas 

devem ser analisadas imediatamente ou mantidas sob refrigeração até o momento 

da análise.  

  
6.10.2 Preparo do conjunto de filtração  

Preparar o conjunto de filtração ajustando a membrana no porta filtro (suporte) e o 

copo de filtração sobre a membrana. Fixar o conjunto com a garra. Conectar o 

kitasato de coleta de líquido filtrado à bomba de vácuo. O conjunto deve ser montado 

próximo à chama de um bico de Bunsen.  

 

  6.10.3 Amostragem e análise  

a) Homogeneizar a amostra de água por agitação manual, inclinando-a 

vagarosamente. Repetir a operação por no mínimo 25 vezes;  

b) Limpar a área externa da embalagem de coleta com algodão ou gaze embebido 

em álcool etílico a 70%;  

c) Com o auxílio do copo de filtração graduado, filtrar 200 mL a 1L da amostra em 

uma membrana estéril,  

d) Retirar o copo e com uma pinça flambada e resfriada, transferir a membrana para 

10mL de caldo APA 1% de NaCl,  incubar a 35ºC por 24 horas. 

e) Após o período de incubação, o homogeneizado será semeado com alça de níquel 

cromo ou alça descartável, de maneira a se obter colônias isoladas, em placas de 

ágar ADA e ágar TCBS ou Ryan que serão incubados por 24 horas a 35 ºC. 
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6.10.4 Leitura das placas  

a) As colônias características no ágar ADA são brilhantes, convexas, amareladas 

(hidrólise da dextrina) e com 1 mm a 1,5 mm de diâmetro, no ágar TCBS  as colônias 

são também amarelas brilhantes, pela fermentação da sacarose, já no ágar Ryan as 

colônias são verdes (inositol  e sorbitol negativas) com 1 mm a 1,5 mm de diâmetro. 

b) Selecionar 3 a 5 colônias típicas.  

  

6.10.5 Confirmação de Aeromonas spp. 

   6.10.5.1 Identificação Manual 

a) Transferir as colônias características, com auxílio de uma agulha de níquel cromo 

ou descartável, para triagem em tubos com Ágar TSA inclinado com 1% de NaCl e 

incubar a 35ºC± 1°C por 24 horas; 

b) Após crescimento, inocular em provas bioquímicas conforme procedimentos 

abaixo. A leitura das provas bioquímicas está detalhada no item 6.10.6.  

Coloração de esfregaço pelo método de Gram: Fazer esfregaço em lâmina limpa, 

empregando uma alçada sobre uma gota de solução salina estéril. Deixar secar ao 

ar, fixar pelo fogo e corar pelo método de GRAM, segundo 1.134-POP-019. 

Teste de Oxidase: Transferir um disco ou fita de papel de filtro para o interior de 

uma placa de Petri e embeber o centro do papel com 2 ou 3 gotas do reagente de 

oxidase e com o auxílio de um palito de madeira ou bastão de vidro estéril, depositar 

sobre a área molhada a cultura bacteriana. Observar o aparecimento de uma 

coloração roxa/azulada intensa no papel de filtro após 10 a 30 segundos, o que 

indica teste positivo. Outro método é com o uso de kit de tiras reativas: umedecer as 

tiras com água estéril e transferir a cultura bacteriana para a área umedecida. 

Observar a coloração roxa após alguns segundos. Evitar realizar o teste de oxidase a 

partir de meios contendo glicose: a fermentação inibe a atividade da oxidase, o que 

resultará em reações falso-negativas. 
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Agar SIM: Inocular por picada no centro do meio, sem atingir o fundo ou laterais do 

tubo. Incubar a 35ºC ± 1°C por 24 h. 

Meio de Clark e Lubs (02 tubos para as provas de Vermelho de metila VM e Voges- 

Proskauer VP): Inocular com uma alçada. Incubar a 35ºC ± 1°C por 48 h. 

Teste de Halofilismo: inocular com o auxílio de uma alça em agulha nos seguintes 

meios: caldo triptona com 0% de NaCl, 1% de NaCl, 3% de NaCl, 6% de NaCl e 

incubar a 35 ± 1 ºC por 24 horas. 

Caldos de fermentação contendo 1% do carbohidrato (Glicose, Sacarose) tubo 

invertido de Durhan para o meio com Glicose: Inocular com uma alçada. Incubar a 

35ºC ± 1°C por 24 h. 

Caldo base de descarboxilação de aminoácidos e caldos de descarboxilação 

contendo Arginina, Lisina e Ornitina: Inocular com uma alçada e cobrir com 1 mL de 

óleo mineral estéril. Incubar a 35ºC ± 1°C por 24 h. 

Agar Uréia: Inocular com alça por estria na superfície inclinada. Incubar a 35ºC± 1°C 

por 24 h. 

 

6.10.5.2 Identificação automatizada 

a) Para identificação automatizada, deve-se realizar o Gram da colônia típica 

e inoculá-la em solução salina para medir a turvação no Densichek, 

conforme procedimento do Anexo I do POP n° 1.134-POP-014. A turvação 

deve corresponder à faixa de 0,5 a 0,63 da escala de MacFarland. 

b) Realizar os procedimentos para cadastro e uso do analisador automático 

conforme POP n° 1.134-POP 027. 

c) Utilizar o restante da solução salina inoculada como backup para casos em 

que a identificação automatizada tenha baixa precisão (< 90%) ou não seja 

suficiente. Com uma alça inocular no Agar Nutriente inclinado e o restante 

colocar em Caldo BHI simples e deixar por 24 horas a 35°C ± 1°C. 
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d) Após crescimento, nos casos de não confirmação da identificação 

automatizada ou imprecisão, realizar os testes complementares da 

identificação manual conforme item 6.10.5.1 

 
6.10.6 Leitura das Provas Bioquímicas 

 
a) Teste de oxidase: na prova positiva deve-se observar o aparecimento de uma 

coloração roxa/azulada intensa no papel de filtro após 10 a 30 segundos, o que indica 

teste positivo, pois Aeromonas spp é oxidase positiva. 

 

b) Teste de halofilismo: A bactéria Aeromonas spp se desenvolve em meios de cultura 

com 0%, 1% 3% de NaCl. Em 3% é variável e a partir de 6% de NaCl, não se 

desenvolve.  

 

c) Meio de Sulfeto-Indol e Motilidade (SIM): Verificar o enegrecimento do meio, 

correspondente à produção de sulfetos. A partir de picada, verificar se o crescimento é 

difuso (motilidade positiva) ou se é restrito apenas à picada (motilidade negativa). A 

produção de indol é verificada pela formação de anel vermelho, após a adição de 2 

gotas do reativo de Kovacs (p - dimetilaminobenzaldeído). 

 

d). Meio Clark e Lubs: As provas de produção de ácidos orgânicos (Vermelho de Metila 

- VM) e de produção de acetoína (Voges-Proskauer – VP) são lidas nos meios pré-

incubados respectivamente com: 

VM: 05 gotas do reativo de vermelho de metila. Uma coloração rósea intensa a 

vermelha indica a redução do pH abaixo de 4,4 e uma prova positiva. 

VP: adicionar 0,6 mL de solução alcoólica de α – naftol a 5% e 0,2 mL de solução 

de hidróxido de potássio a 40%. Agitar suavemente e aguardar o repouso por cerca de 

20 minutos e até no máximo 01 hora. Na prova positiva ocorre formação de cor vermelha 
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na superfície do meio, que indica a produção de diacetila, produto da oxidação da 

acetoína. Uma cor levemente acobreada não significa resultado positivo. 

 

e) Provas de fermentação de carboidratos: Após a incubação, verificar a produção de 

ácidos pela mudança de coloração do indicador empregado. No tubo contendo glicose, 

observar a formação de gás no tubo invertido de Durhan. 

 

f) Descarboxilação de aminoácidos: Na prova positiva, observar a realcalinização do 

meio pela liberação de radical amina, com viragem do indicador empregado (coloração 

roxa). Comparar o resultado com o tubo do meio base onde não há aminoácidos. 

 

g) Urease: Após a incubação, a prova positiva é verificada pela viragem do indicador do 

meio para rosa intenso, que indica alcalinização do meio, pela liberação de amônia, 

resultante da ação da urease produzida pelo microrganismo sobre a uréia contida no 

meio. 

 
6.10.7 Perfil bioquímico de Aeromonas spp.  

Bacilos Gram negativos não esporulados, fermentadores da glicose e sacarose, 

indol positivos (A. salmonicida = indol negativo), VP, H2S, Uréia, Fenilalanina, 

Ornitina, Lisina (algumas cepas são variáveis a Lisina) negativos. Arginina, 

Oxidase, VM e Motilidade positivos. Na prova do haloflismo, o Aeromonas spp 

cresce em meios contendo 1% e 3% de NaCl e não crescem a 6% de NaCl. 

 
6.10.8 Registros 

 

Os registros de análise devem ser anotados em formulário específico para o 

ensaio conforme lista de Formulários do setor de Microbiologia de Produtos e 

Ambiente (F-053 - Pesquisa de Aeromonas spp. em água). 
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6.11 Cálculo 

Não se aplica. 

 

 
7. ANEXOS  
 

 

Anexo 01 – Fluxograma de análise. 
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1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para isolamento e identificação de Shigella spp. em água. 

2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Aplica-se na elucidação de surtos transmitidos por água e no controle do padrão 

microbiológico de potabilidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 

2.914 de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da Saúde. 

 
 

 

ELABORADO 
 

VERIFICADO 
 

APROVADO 
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3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

RICE, E.W. et al [editado por]. Standard methods for the examination of water and 

wastewater. 22ª ed.  AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Washington D.C.: 

EUA, 2012. 

HOLT, J. et al. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 9ª edição. Ed. Wilkins & 

Wilkins. Baltimore: EUA, 1994. 

4. GLOSSÁRIO 

DAPA – Departamento de Análise de Produtos e Ambiente 

INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. 

Densichek – Aparelho que mede a escala de Mcfarland  

Escala de MacFarland - É a escala nefelométrica de padrão de turvação mais 

frequentemente utilizado em microbiologia. 

EUA – Estados Unidos da América 

Kitasato – Vidraria usada em laboratório junto com o funil de Buchner em filtrações a 

vácuo. 

MS – Ministério da Saúde 

Manifold – Conjunto de válvulas montadas para sistema de filtração de múltiplas 

amostras  

POP – Procedimento Operacional Padrão  

RDC – Resolução de Diretoria Colegiada 

UFC – Unidade Formadora de Colônia 

 

5. EQUIPE RESPONSÁVEL  

Técnicos de nível superior do laboratório de Microbiologia de Produtos e Ambiente do 

DAPA. 

 
6. DESCRIÇÃO  

6.1 Sinonímia 

Presença/ Ausência de Shigella spp. em água. 
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6.2 Aplicação Clínica 

A presença de Shigella spp na água é fator de risco para gastroenterites, invasão da 

mucosa intestinal, produzindo até diarreia sanguinolenta, bem como demais 

infecções sistêmicas que podem ser transmitidas com a ingestão de água 

contaminada. 

6.3 Amostras 

Água para consumo humano. 
 
6.4 Fundamento e Método 

Baseia-se na concentração de células de Shigella spp. em água através da filtração 

por membrana filtrante e promoção do crescimento dessas células em caldo de 

enriquecimento. Posteriormente, isolamento a partir de meios seletivos e diferenciais, 

identificação bioquímica manual ou automatizada para confirmação das colônias 

suspeitas e sorotipagem. 

 

6.5 Limitações do Método 

Amostras muito turvas dificultam a filtração e devem ser diluídas em água estéril. 

Amostras com grandes quantidades de outras bactérias podem dificultar o 

crescimento de Shigela spp. 

 
6.6 Materiais utilizados 

1. Caldo Selenito F ou caldo GN (Gram Negativo), 

2. Agar XLD (Xilose Lisina Descarboxilato) 

3. Agar MacConkey 

4. Agar TSI (Triple Sugar Iron) e LIA (Lisina Iron Agar) 

5. Agar Uréia de Christensen 

6. Caldo base para descarboxilase 

7. Caldo Malonato 

8. Caldo BHI simples 

9. Caldo para descarboxilase contendo Arginina 

10. Caldo para descarboxilase contendo Lisina 
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11. Caldo para descarboxilase contendo Ornitina 

12. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Glicose 

13. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Lactose 

14. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Maltose 

15. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Sacarose 

16. Meio de Clark e Lubs (Caldo VM e VP), 

17. Óleo Mineral estéril 

18. Reativo de Kovac’s para indol 

19. Solução de Cloreto Férrico a 10% 

20. Solução de Cristal Violeta a 2% para GRAM 

21. Solução de Lugol para GRAM 

22. Solução de Álcool – Acetona 1:1 

23. Solução de Safranina O a 2,5% para GRAM ou Sol. de Fucsina básica 

24. Solução de Hidróxido de Potássio a 40% 

25. Solução de Vermelho de metila a 0,02% 

26. Solução de α – Naftol a 5% em álcool isopropílico 

27. Soros polivalentes para Shigella dysenteriae, S. flexneri, S. boydii e S. sonnei 

 
6.7 Equipamentos e Utensílios 

1. Alças e agulhas de níquel-cromo ou descartáveis 

2. Banho Maria com circulação, regulado a 41,5°C ± 1°C 

3. Bico de Bunsen 

4. Estufa bacteriológica regulada a 35ºC ± 1°C 

5. Suporte para filtração 

6. Manifold 

7. Pinça 

8. Membranas Filtrantes de 0,45μm 

9. Suporte para coloração de lâminas 

10. Lâminas de vidro 

11. Kitasato 

12. Analisador automático de identificação microbiológica 

 
6.8 Controle de Qualidade 

Shigella dysenteriae. INCQS 00042(ATCC 133313) 

Shigella flexneri INCQS 00152 (ATCC 12022) 
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6.9 Valores de Referência e de Criticidade 

Não se aplica. 

 
6.10 Detalhamento do Procedimento 

    6.10.1 Recepção e estocagem no laboratório  

Observar o aspecto geral das amostras e verificar se as mesmas estão 

adequadamente acondicionadas, refrigeradas e identificadas. Uma vez abertas 

devem ser analisadas imediatamente ou mantidas sob refrigeração até o momento 

da análise.  

  
6.10.2 Preparo do conjunto de filtração  

Preparar o conjunto de filtração ajustando a membrana no porta filtro e o copo de 

filtração sobre a membrana. Conectar o kitasato de coleta de líquido filtrado à bomba 

de vácuo. O conjunto deve ser montado próximo à chama de um bico de Bunsen.  

 

  6.10.3 Amostragem e análise  

a) Homogeneizar a amostra de água por agitação manual, inclinando-a 

vagarosamente. Repetir a operação por no mínimo 25 vezes;  

b) Limpar a área externa da embalagem de coleta com algodão ou gaze embebido 

em álcool etílico a 70%;  

c) Com o auxílio do copo de filtração graduado, filtrar 500mL da amostra em 

duplicada utilizando em cada unidade uma membrana estéril,  

d) Retirar o copo e, com uma pinça flambada e resfriada, transferir as membranas 

para 225mL de caldo Selenito F ou caldo GN,  incubar a 35ºC por 24 horas. 

e) Após o período de incubação, o homogeneizado será semeado com alça de níquel 

cromo ou alça descartável, de maneira a se obter colônias isoladas, em placas de 

ágar XLD e ágar MacConkey que serão incubados por 24 horas a 35 ºC. 
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6.10.4 Leitura das placas  

a) As colônias características no ágar XLD são transparentes a avermelhadas, 

côncavas, pequenas e xilose negativas e no ágar MacConkey são também 

transparentes, côncavas, pequenas e lactose negativas. 

b) Selecionar 3 a 5 colônias típicas.  

  

6.10.5 Confirmação de Shigella spp.  

   6.10.5.1 Identificação Manual 

a) Transferir as colônias características, com auxílio de uma agulha de níquel cromo 

ou descartável, para triagem em tubos com Ágar Nutriente inclinado, Agar TSI e LIA 

e incubar a 35ºC por 24 horas; 

b) Efetuar a leitura das triagens bioquímicas no TSI e LIA e inocular em provas 

bioquímicas complementares a partir do crescimento em Ágar Nutriente inclinado. A 

leitura das provas de triagem e bioquímicas está detalhada no item 6.10.6.  

c) O procedimento para realização dos testes bioquímicos está descrito abaixo: 

Coloração de esfregaço pelo método de GRAM: Fazer esfregaço em lâmina limpa, 

empregando uma alçada sobre uma gota de solução salina estéril. Deixar secar ao 

ar, fixar pelo fogo e corar pelo método de GRAM, segundo 1.134-POP-019. 

Agar TSI e LIA: Inocule perfurando o meio com agulha em profundidade sem 

encostar no fundo do tudo e em seguida realizar estria na superfície. Incubar os 

tubos a 35ºC por 18 - 24hs. Os tubos de LIA incubados com tampa bem fechada, 

porque a reação de descarboxilação da lisina ocorre anaerobicamente. A exclusão 

do ar previne resultados falso positivos, resultantes da desaminação oxidativa das 

peptonas do meio de cultura. 

Agar SIM: Inocular por picada no centro do meio, sem atingir o fundo ou laterais do 

tubo. Incubar a 35ºC por 24 h. 

Meio de Clark e Lubs (02 tubos, respectivamente, para as provas de Vermelho de 
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metila VM e Vogues- Proskauer VP): Inocular com uma alçada. Incubar a 35ºC por 

48 h. 

Agar Citrato de Simons: Inocular levemente com alça, por estria única na superfície 

inclinada. Incubar a 35ºC por 48 - 96 horas. 

Caldos de fermentação contendo 1% do carbohidrato (Glicose, Lactose, 

Sacarose e Maltose) e tubo invertido de Durhan para o meio com Glicose: Inocular 

com uma alçada. Incubar a 35ºC por 48 h. 

Caldo base de descarboxilação de aminoácidos e caldos de descarboxilação 

contendo Arginina, Lisina e Ornitina: Inocular com uma alçada e cobrir com 1 mL de 

óleo mineral estéril. Incubar a 35ºC por 48 h. 

Caldo Malonato: Inocular com uma alçada. Incubar a 35ºC por 48 h. 

Ágar Fenilalanina: Inocular com alça por estria na superfície inclinada. Incubar a 

35ºC por 24 h. 

Agar Uréia: Inocular com alça por estria na superfície inclinada. Incubar a 35ºC por 

24 h. 

 

6.10.5.2 Identificação automatizada 

a) Para identificação automatizada, deve-se realizar o gram da colônia típica e 

inoculá-la em solução salina para medir a turvação no Densichek, 

conforme procedimento do Anexo I do POP n° 1.134-POP-014. A turvação 

deve corresponder a faixa de 0,5 a 0,63 da escala de MacFarland. 

b) Realizar os procedimentos para cadastro e uso do analisador automático 

conforme POP n° 1.134-POP 027. 

c) Utilizar o restante da solução salina inoculada como backup para casos em 

que a identificação automatizada tenha baixa precisão (< 90%) ou não seja 

suficiente. Com uma alça inocular no Agar Nutriente inclinado e o restante 

colocar em Caldo BHI simples e deixar por 24 horas a 35°C. 
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d) Após crescimento, realizar a identificação manual complementar conforme 

item 6.10.3.1. 

 
6.10.6 Leitura das Provas Bioquímicas 

 
a) Agar LIA: 

Organismos (AATC) Crescimento Extremidade Inclinação H2S 

Citrobacter freundii (8090) abundante ácida Alcalina + 

Escherichia coli (25922) abundante Alcalina alcalina - 

Proteus mirabilis (25933) abundante Ácida R + 

Salmonella Typhimurium (14028) abundante Alcalina Alcalina + 

Shigella flexneri (12022) abundante Alcalina ácida - 

Shigella spp. abundante Alcalina ácida - 

+ = enegrecimento do meio                            - = sem enegrecimento do meio 
R = fundo vermelho, desaminação de lisina 
 
  

b) Agar TSI: 

Organismos (AATC) Superfície 

inclinada do ágar 

Fundo do ágar Gás H2S 

Escherichia coli (25922) ácida ácida + - 

Salmonella Typhimurium (14028) alcalina ácida +/- + 

Salmonella Typhi (19214) alcalina ácida - - / ** 

Shigella spp. alcalina ácida - - 

Pseudomonas aeruginosa (27853) alcalina alcalina - - 

** : Pode apresentar H2S na picada  

 

c) Meio de Sulfeto-Indol e Motilidade (SIM): Verificar o enegrecimento do meio, 

correspondente à produção de sulfetos. A partir de picada, verificar se o crescimento é 

difuso (motilidade positiva) ou se é restrito apenas à picada (motilidade negativa). A 

produção de indol é verificada pela formação de anel vermelho, após a adição de 2 

gotas do reativo de Kovacs (p - dimetilaminobenzaldeído). 
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d). Meio Clark e Lubs: As provas de produção de ácidos orgânicos (Vermelho de Metila 

- VM) e de produção de acetoína (Vogues-Proskauer – VP) são lidas nos meios pré-

encubados respectivamente com: 

VM: 05 gotas do reativo de vermelho de metila. Uma coloração rósea intensa a 

vermelha indica a redução do ph abaixo de 4,4 e uma prova positiva. 

VP: adicionar 0,6 mL de solução alcoólica de α – naftol a 5% e 0,2 mL de solução 

de hidróxido de potássio a 40%. Agitar suavemente e aguardar o repouso por cerca de 

15 minutos e até no máximo 01 hora . Na prova positiva ocorre formação de cor 

vermelha na superfície do meio, que indica a produção de diacetila, produto da oxidação 

da acetoína. Uma cor levemente acobreada não significa resultado positivo.  

e)Citrato de Simmons: Após a incubação, a observação de desenvolvimento de cor 

azul, indica alcalinização do meio pela liberação de radicais NH+, pela utilização do 

citrato como fonte de carbono. 

f) Provas de fermentação de carboidratos: Após a incubação, verificar a produção de 

ácidos pela mudança de coloração do indicador empregado. No tubo contendo glicose, 

observar a formação de gás no tubo invertido de Durhan. 

g) Descarboxilação de aminoácidos: Na prova positiva, observar a alcalinização do 

meio pela liberação de radical amina, com viragem do indicador empregado (coloração 

roxa). Comparar o resultado com o tubo do meio base onde não há aminoácidos. 

h) Malonato: Outro composto orgânico que pode ser empregado pelo microrganismo 

como fonte de carbono. A produção de coloração azul indica resultado positivo. 

i) Fenilalanina desaminase: Após a incubação, revelar com algumas gotas de solução 

de cloreto férrico a 10%. A prova positiva é confirmada pelo aparecimento de coloração 

verde na superfície do meio, resultante da reação entre o ácido fenilpirúvico resultante 

da desaminação da fenilalanina e o cloreto férrico. 

j) Urease: Após a incubação, a prova positiva é verificada pela viragem do indicador do 

meio para rosa intenso, que indica alcalinização do meio, pela liberação de amônia, 

resultante da ação da urease produzida pelo microrganismo sobre a uréia contida no 

meio. 
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6.10.7 Perfil bioquímico de Shigella spp.  

Bacilos GRAM negativos não esporulados, não fermentadores da lactose e 

sacarose, indol negativos (S. flexneri = indol variado), Citrato, H2S, Uréia, 

Fenilalanina, Lisina, Arginina, Ornitina, Motilidade e Malonato negativos. 

 
6.10.8 Sorologia 

A identificação sorologia deve ser realizada com os soros Anti S.dysenteriae 

polivalente 1 e 2, Anti S.boydii polivalente 1, 2 e 3, Anti S.flexneri e Anti S. sonnei 

seguindo os procedimentos do POP 1.134-POP-014 de Identificação Sorológica 

Polivalente Somática de Microrganismos. 

 

6.10.9 Registros 

Os registros de análise devem ser anotados em formulário especifico para o 

ensaio conforme lista de Formulários do setor de Microbiologia de Produtos e 

Ambiente 

 

6.11 Cálculo 

Não se aplica. 

 

 
7. ANEXOS  
 

Anexo 01 – Fluxograma de análise. 
 

 

 

 

 

-------------------- 

 

 

 

 
Q:\Nível Operacional - SETORES Procedimentos e Rotinas\Microbiologia de Produtos e Ambiente\1.134-POP-0026 

Procedimento para Pesquisa de Salmonella spp em água 
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1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para isolamento e identificação de cepas de Escherichia 

coli patogênicas em água. 

 
2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Aplica-se na elucidação de surtos transmitidos por água e no controle do padrão 

microbiológico de potabilidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 

2.914 de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da Saúde. 

 

ELABORADO 
Cláudio Márcio de 

Medeiros Maia 

VERIFICADO 
Eugênio Pacelle Dantas da 

Costa 

APROVADO 
Ralfo Cavalcanti de 

Medeiros 
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3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

RICE, E.W. et al [editado por]. Standard methods for the examination of water and 

wastewater. 22ª ed.  AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Washington D.C.: 

EUA, 2012. 

HOLT, J. et al. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 9ª edição. Ed. Wilkins & 

Wilkins. Baltimore: EUA, 1994. 

Formulário de análise para pesquisa de patógenos em água. 1.134 –FOR 38. Disponível 

em : S:\LAUDOPROD\Formulários do Departamento de Produtos\FORMULARIOS 

MICROBIOLOGIA 

4. GLOSSÁRIO 

DAPA – Departamento de Análise de Produtos e Ambiente 

Densichek – Aparelho que mede a escala de Mcfarland  

Escala de MacFarland - É a escala nefelométrica de padrão de turvação mais 

frequentemente utilizado em microbiologia. 

EUA – Estados Unidos da América 

MS – Ministério da Saúde 

POP – Procedimento Operacional Padrão  

RDC – Resolução de Diretoria Colegiada 

UFC – Unidade Formadora de Colônia 

Manifold – Conjunto de válvulas montadas para sistema de filtração de múltiplas 

amostras  

MUG - 4-metilumbelliferil-β-D-glicuronideo 

Kitasato – Vidraria usada em laboratório junto com o funil de Buchner em filtrações a 

vácuo 

INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. 

 

5. EQUIPE RESPONSÁVEL  

Técnicos de nível superior do laboratório de Microbiologia de Produtos e Ambiente do 

DAPA. 
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6. DESCRIÇÃO  

6.1 Sinonímia 

Presença/ Ausência de E.coli patogênica em água. 
 
6.2 Aplicação Clínica 

A presença de E.coli na água é fator de risco para gastroenterites e demais 

infecções sistêmicas dependendo dos fatores de virulência da cepa. Existem quatro 

grupos de E.coli bem estabelecidos como patógenos entéricos, que são 

classificados através de testes sorológicos com confirmação por exames genéticos. 

Abaixo a descrição dos grupos com seus principais riscos à saúde humana:  

 E. coli enterotoxigênica (ETEC): são a causa mais comum de diarreia do 

viajante, sendo ingeridas em grandes números em comida mal cozida ou 

água contaminada com detritos fecais. Infectam principalmente o intestino 

delgado com dores  abdominais violentas, vômitos, náuseas e febre 

baixa. Produzem as toxinas termoestáveis (ST) e termolábeis (LT). 

 E.coli enteroinvasiva (EIEC): são invasivas e destrutivas da mucosa intestinal, 

causando úlceras e inflamação. O resultado é diarreia aquosa inicial seguida 

por diarreia com sangue e muco, semelhante a  disenteria bacteriana. 

 E. coli enteropatogênica (EPEC): causam diarreias não sanguinolentas     

principalmente em crianças e imunocomprometidos, produzem enterotoxinas, 

resultando em destruição dos vilos do intestino delgado, resultando em má 

absorção dos nutrientes, diarreia osmótica, febre, náuseas e vômitos. 

 E. coli produtor de toxina de Shiga (STEC), no qual se inclui o subgrupo de 

E.coli enterohemorrágica (EHEC): causam um amplo espectro de doenças 

desde uma diarreia branda podendo progredir para uma colite hemorrágica, 

 síndrome hemolítico-urêmica (SHU) e insuficiência renal. A E.coli O157:H7 

faz parte de um sorotipo das EHEC bastante associado a diarreias 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inflama%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disenteria_bacteriana
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Osmose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colite
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_hemol%C3%ADtico-ur%C3%A9mico
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sanguinolentas que levam a SHU em 10% das infecções, é de extrema 

importância na pesquisa bromatológica e ambiental, pois é comumente 

associado com ingestão de água e alimentos contaminados e, por isso, 

possui nesta técnica meios seletivos especiais para isolamento destas cepas. 

  
6.3 Amostras 

Água para consumo humano. 
 
6.4 Fundamento e Método 

Baseia-se na promoção do crescimento e recuperação de células injuriadas de E.coli 

com pré-enriquecimento em caldo não seletivo, posteriormente, novo enriquecimento 

em caldo seletivo a alta temperatura e isolamento a partir de meios seletivos e 

diferenciais, com identificação bioquímica manual ou automatizada para confirmação 

das colônias suspeitas e sorotipagem. Devido a seletividade em alta temperatura não 

ser favorável a pesquisa de E.coli O157:H7, uma parte da amostra é semeada 

diretamente em caldo de enriquecimento e, posteriormente, repicada para meios 

seletivos e diferenciais, seguindo também a identificação bioquímica e sorotipagem.  

 

6.5 Limitações do Método 

Amostras com grandes quantidades de outras bactérias podem dificultar o 

crescimento de E.coli. 

 
6.6 Materiais utilizados 

1. Agar Citrato de Simons, 

2. Agar MacConkey Sorbitol,  

3. Agar MacConkey,  

4. Agar EMB (Eosina Azul de Metileno), 

5. Agar Fenilanina, 

6. Agar LIA – Agar Lisina Ferro, 

7. Agar Nutriente Inclinado, tubo contendo 3 mL, 

8. Agar SIM, 
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9. Agar TSI, 

10. Agar Uréia de Christensen, 

11. Caldo base para descarboxilase, 

12. Caldo Malonato, 

13. Caldo Escherichia coli com MUG, 

14. Caldo Lauril Sulfato Triptose com MUG, 

15. Caldo APT (água Peptonada Tamponada), 

16. Caldo para descarboxilase contendo Arginina, 

17. Caldo para descarboxilase contendo Lisina, 

18. Caldo para descarboxilase contendo Ornitina, 

19. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Glicose, 

20. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Lactose, 

21. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Maltose, 

22. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Sacarose, 

23. Chromagar ECC, 

24. Chromagar O157, 

25. Meio de Clark e Lubs (Caldo VM e VP), 

26. Óleo Mineral estéril, 

27. Reativo de Kovac’s para indol, 

28. Solução de Cloreto Férrico a 10%, 

29. Solução de Cristal Violeta a 2% para GRAM, 

30. Solução de Lugol para GRAM, 

31. Solução de Álcool – Acetona 1:1, 

32. Solução de Safranina O a 2,5% para GRAM ou Sol. de Fucsina básica, 

33. Solução de Hidróxido de Potássio a 40%, 

34. Solução de Vermelho de metila a 0,02%, 

35. Solução de α – Naftol a 5% em álcool isopropílico, 

36. Antissoros polivalentes para E. coli clássica, enteroinvasora e O157. 

 
6.7 Equipamentos e Utensílios 

1. Alças e agulhas de níquel-cromo ou descartáveis estéreis 

2. Banho Maria com circulação, regulado a 44,5°C ± 0,5°C 

3. Bico de Bunsen 

4. Estufa bacteriológica regulada a 35ºC ± 1,0°C 

5. Suporte para coloração de lâminas 

6. Lâminas de vidro 

7. Analisador automático de identificação microbiológica 
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8. Cartelas para identificação automatizada 

9. Densichek 

10. Lâmpada de U.V de 365 nm 

 

6.8 Controle de Qualidade 

Escherichia coli INCQS 00033 (ATCC 25922) 

Escherichia coli INCQS 00171 (CDC – EDL 933) 

Enterobacter aerogenes INCQS 00145 (ATCC13048) 

 

6.9 Valores de Referência e de Criticidade 

Ausência no volume analisado 

 
6.10 Detalhamento do Procedimento 

    6.10.1 Recepção e estocagem no laboratório  

Observar o aspecto geral das amostras e verificar se as mesmas estão 

adequadamente acondicionadas, refrigeradas e identificadas. Uma vez abertas 

devem ser analisadas imediatamente ou mantidas sob  refrigeração até o momento 

da análise.  

 

   6.10.2 Procedimento para pesquisa de E.coli O157 

a) Homogeneizar a amostra de água por agitação manual, inclinando-a 

vagarosamente. Repetir a operação por no mínimo 25 vezes;  

b) Limpar a área externa da embalagem de coleta com algodão ou gaze embebido 

em álcool etílico a 70%;  

c) Dentro de uma Cabine de Segurança Biológica, distribuir 100 ml da amostra em 

3 erlenmeyer contendo 50mL de caldo Lauril Triptose Simples  (1 x 33mL, 1 x 33mL 

e 1 x 34mL), incubar a 35°± 1,0C por 24 horas; 

d) A partir de cada erlemeyer incubado semear, com alça de níquel cromo ou alça 

descartável estéril, para placas de ágar MacConkey Sorbitol ou Chromagar O157, 
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de maneira a se obter colônias isoladas. Incubar as placas por 24 horas a 35 ± 

1,0ºC; 

e) As colônias que crescerem transparentes (Sorbitol negativas) em ágar 

MacConkey Sorbitol, sem muco, convexas e arredondadas devem ser investigadas 

por pesquisa bioquímica manual ou automatizada. As colônias que crescerem com 

cor rósea no Chromagar O157 já são indicativas de E.coli O157, e por isso, deve 

ser realizada a pesquisa sorológica para confirmação.  

f) Para pesquisa automatizada realizar os procedimentos conforme item 6.10.4.2. 

g) Para pesquisa manual, selecionar no mínimo 3 colônias típicas e semear em 

caldo Lauril Triptose contendo MUG a 35 ± 1,0°C por 24 horas; 

h) Nos casos de crescimento com produção de gás e sem fluorescência em 

lâmpada de U.V de 365 nm, repicar para Agar Nutriente inclinado e realizar as 

provas bioquímicas conforme item 6.10.4.1. A presença de fluorescência é um 

indicativo de outro tipo de E.coli. 

 

6.10.3 Procedimento para pesquisa de outras cepas de E.coli patogênicas 

a) Homogeneizar a amostra de água por agitação manual, inclinando-a 

vagarosamente. Repetir a operação por no mínimo 25 vezes;  

b) Limpar a área externa da embalagem de coleta com algodão ou gaze embebido 

em álcool etílico a 70%;  

c) Dentro de uma Cabine de Segurança Biológica, distribuir 100 ml da amostra em 

3 erlenmeyer contendo 50mL de caldo APT (1 x 33mL, 1 x 33mL e 1 x 34mL), 

incubar a 35 ± 1,0°C por 24 horas; 

d) Após a etapa de pré-enriquecimento, de cada erlemeyer incubado repicar 0,1 mL 

para tubo com 10 mL de caldo E.C contendo MUG e incubar a 44,5 ± 0,5°C por 18 

a 24 horas; 

e) Os tubos que produzirem gás no tubo de Durham e fluorescentes quando 

submetidos à luz U.V de 365 nm, devem ser repicados com alça de níquel cromo 

ou alça descartável estéril, de maneira a se obter colônias isoladas, em placas de 
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ágar MacConkey e EMB ou Chromagar ECC, que serão incubados por 24 horas a 

35 ± 1,0ºC; 

f) Após esse período, examinar para a presença de colônias escuras ou nucleadas 

com centro escuro, com ou sem brilho metálico no Agar EMB ou colônias róseas 

(lactose positivas) circundadas ou não por uma zona opaca rósea (precipitado de 

bile) devem sem investigadas para pesquisa de E.coli patogênicas. As colônias que 

crescerem azuis no Chromagar ECC devem ser testadas com a pesquisa 

sorológica para E.coli patogênica. 

  
6.10.4 Confirmação de E.coli.  

   6.10.4.1 Identificação Manual 

a) Transferir as colônias características, com auxílio de uma agulha de níquel 

cromo ou descartável, para triagem em tubos com Ágar Nutriente inclinado, 

Agar TSI e LIA e incubar a 35 ± 1,0ºC por 24 horas; no caso da pesquisa de 

E.coli O157:H7 repicar do Agar nutriente inclinado diretamente para o TSI, LIA 

e provas bioquímicas; 

b) Efetuar a leitura das triagens bioquímicas no TSI e LIA e inocular em provas 

bioquímicas complementares a partir do crescimento em Ágar Nutriente 

inclinado. A leitura das provas de triagem e bioquímicas está detalhada no item 

6.10.5  

c) O procedimento para realização dos testes bioquímicos está descrito 

abaixo: 

Coloração de esfregaço pelo método de GRAM: Fazer esfregaço em lâmina limpa, 

empregando uma alçada sobre uma gota de solução salina estéril. Deixar secar ao ar, 

fixar pelo fogo e corar pelo método de GRAM, segundo 1.134-POP-019. 

Agar TSI e LIA: Inocule perfurando o meio com agulha em profundidade sem encostar 

no fundo ou laterais do tubo e em seguida realizar estria na superfície. Incubar os tubos 

a 35ºC por 18 - 24hs. Os tubos de LIA devem ser incubados com tampa bem fechada, 

porque a reação de descarboxilação da lisina ocorre anaerobicamente. A exclusão do ar 
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previne resultados falso positivos, resultantes da desaminação oxidativa das peptonas 

do meio de cultura. 

Agar SIM: Inocular por picada no centro do meio, sem atingir o fundo ou laterais do 

tubo. Incubar a 35 ± 1,0ºC por 24 h. 

Meio de Clark e Lubs (02 tubos, respectivamente, para as provas de Vermelho de 

metila VM e Vogues- Proskauer VP): Inocular com uma alçada. Incubar a 35 ± 1,0ºC por 

48 h. 

Agar Citrato de Simons: Inocular levemente com alça, por estria única na superfície 

inclinada. Incubar a 35 ± 1,0ºC por 48 - 96 horas. 

Caldos de fermentação contendo 1% do carbohidrato (Glicose, Lactose, Sacarose e 

Maltose) e tubo invertido de Durhan para o meio com Glicose: Inocular com uma alçada. 

Incubar a 35 ± 1,0ºC por 48 h. 

Caldo base de descarboxilação de aminoácidos e caldos de descarboxilação 

contendo Arginina, Lisina e Ornitina: Inocular com uma alçada e cobrir com 1 mL de 

óleo mineral estéril. Incubar a 35 ± 1,0ºC por 48 h. 

Caldo Malonato: Inocular com uma alçada. Incubar a 35 ± 1,0ºC por 48 h. 

Ágar Fenilalanina: Inocular com alça por estria na superfície inclinada. Incubar a 35 ± 

1,0ºC por 24 h 

Agar Uréia: Inocular com alça por estria na superfície. Incubar a 35 ± 1,0ºC por 24 h.  

 

    6.10.4.2 Identificação automatizada 

a) Para identificação automatizada, deve-se realizar o GRAM da colônia típica e 

inoculá-la em solução salina para medir a turvação no Densichek, conforme 

procedimento do Anexo 01 do POP n° 1.134-POP-014. A turvação deve 

corresponder a faixa de 0,5 a 0,63 da escala de MacFarland. 

b) Realizar os procedimentos para cadastro e uso do analisador automático conforme 

POP n° 1.134-POP 027. 
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c) Utilizar o restante da solução salina inoculada como backup para casos em que a 

identificação automatizada tenha baixa precisão (< 90%) ou não seja suficiente. 

Inocular com uma alça de níquel cromo ou descartável estéril no Agar Nutriente 

inclinado e o restante colocar em Caldo BHI simples e deixar por 24 horas a 35 ± 

1,0°C. Após crescimento, nos casos de não confirmação na identificação 

automatizada ou imprecisão, realizar os testes complementares da identificação 

manual conforme item 6.10.4.1. 

 
6.10.5 Leitura das Provas Bioquímicas 

 
a) Agar LIA: 

Organismos (ATCC) Crescimento Fundo do ágar Inclinação H2S 

Citrobacter freundii (8090) abundante ácida Alcalina + 

Escherichia coli (25922) abundante Alcalina alcalina - 

Proteus mirabilis (25933) abundante Ácida R + 

Salmonella Typhimurium (14028) abundante Alcalina Alcalina + 

Shigella flexneri (12022) abundante ácida Alcalina - 

+ = enegrecimento do meio                            - = sem enegrecimento do meio 
R = inclinação vermelho, desaminação de lisina     ácida = amarela; alcalina= meio inalterado 
 

b) Agar TSI: 

Organismos (ATCC) Inclinação Fundo do ágar Gás H2S 

Escherichia coli (25922) ácida ácida + - 

Salmonella Typhimurium (14028) alcalina ácida +/- + 

Salmonella Typhi (19214) alcalina ácida - - / ** 

Shigella flexneri (12022) alcalina ácida - - 

Pseudomonas aeruginosa (27853) alcalina alcalina - - 

** : Pode apresentar H2S na picada                ácida = amarela; alcalina= meio inalterado 
 

c) Meio de Sulfeto-Indol e Motilidade (SIM): Verificar o enegrecimento do meio, 

correspondente à produção de sulfetos. A partir de picada, verificar se o crescimento é 

difuso (motilidade positiva) ou se é restrito apenas à picada (motilidade negativa). A 
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produção de indol é verificada pela formação de anel vermelho, após a adição de 2 

gotas do reativo de Kovacs (p - dimetilaminobenzaldeído); 

d) VM e VP: As provas de produção de ácidos orgânicos (Vermelho de Metila - VM) e de 

produção de acetoína (Vogues-Proskauer – VP) são lidas nos meios pré-encubados 

respectivamente com: 

VM: 05 gotas do reativo de vermelho de metila. Uma coloração rósea intensa a 

vermelha indica a redução do ph abaixo de 4,4 e uma prova positiva. 

VP: adicionar 0,6 mL de solução alcoólica de α – naftol a 5% e 0,2 mL de solução 

de hidróxido de potássio a 40%. Agitar suavemente e aguardar o repouso por cerca de 

15 minutos e até no máximo 01 hora . Na prova positiva ocorre formação de cor 

vermelha na superfície do meio, que indica a produção de diacetila, produto da oxidação 

da acetoína. Uma cor levemente acobreada não significa resultado positivo. 

e) Citrato de Simmons: Após a incubação, a observação de desenvolvimento de cor 

azul, indica alcalinização do meio pela liberação de radicais NH+, pela utilização do 

citrato como fonte de carbono. 

f) Provas de fermentação de carboidratos: Após a incubação, verificar a produção de 

ácidos pela mudança de coloração do indicador empregado. No tubo contendo glicose, 

observar a formação de gás no tubo invertido de Durhan. 

g) Descarboxilação de aminoácidos: Na prova positiva, observar a realcalinização do 

meio pela liberação de radical amina, com turvação e viragem do indicador empregado 

(coloração roxa). Comparar o resultado com o tubo do meio base onde não há 

aminoácidos. 

h) Malonato: Outro composto orgânico que pode ser empregado pelo microrganismo 

como fonte de carbono. A produção de coloração azul indica resultado positivo. 

i) Fenilalanina desaminase: Após a incubação, revelar com algumas gotas de solução 

de cloreto férrico a 10%. A prova positiva é confirmada pelo aparecimento de coloração 

verde na superfície do meio, oriunda da reação entre o ácido fenilpirúvico resultante da 

desaminação da fenilalanina e o cloreto férrico. 
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j) Urease: Após a incubação, a prova positiva é verificada pela viragem do indicador do 

meio para rosa intenso, que indica alcalinização do meio, pela liberação de amônia, 

resultante da ação da urease produzida pelo microrganismo sobre a uréia contida no 

meio. 

6.10.6 Perfil bioquímico de E.coli.  

Bacilos GRAM negativos não esporulados, móveis, fermentadores da lactose com 

produção de ácido e gás, Indol positivo (variável), Glicose, Maltose, Lisina, 

Ornitina e VM positivos; Sacarose negativa (variável), VP, Citrato, Arginina, 

Malonato, Fenilalanina e Urease negativos. 

 
6.10.7 Sorologia 

A identificação sorológica deve ser realizada com os Antissoros E.coli Clássica 

poli A, B e C (EPEC), Antissoros E.coli invasora poli A e B (EIEC) e Antissoro 

E.coli O157 (EHEC) seguindo os procedimentos do POP 1.134-POP-014 de 

Identificação Sorológica Polivalente Somática de Microrganismos. Para 

identificação de ETEC, ainda não existe antissoro polivalente específico, no 

entanto, pode ser realizada a técnica de co-aglutinação para pesquisa da toxina 

LT com soros Anti-LT ETEC já disponíveis no mercado.  

 
6.10.9 Registros 

Os registros de análise devem ser anotados em formulário especifico para o 

ensaio (1.134-F-038) conforme lista de Formulários do setor. 

 

6.11 Cálculo 

Não se aplica. 

 
7. ANEXOS  
 

Anexo 01 – Fluxograma de análise. 
 
 

-------------------- 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra (200mL ) 

Caldo APT (50 mL) 

Incubação (35°C/24h) 

Incubação  
(35°C/18 - 24h) 

Identificação  
de  

colônias 

Identificação 
Automatizada 

Identificação 
Manual 

Sorologia 

Caldo Lauril Triptose 
(50 mL) 

Agar MC 
sorbitol 

Chromagar 
0157 

33 mL 

34 mL 

33 mL 

34 mL 

Incubação (35°C/24h) 

Caldo  EC – MUG (44,5°C / 24h) 

LST-MUG (35°C/18 - 24h) 

AN Inclinado 

Sorologia Incubação (35°C/24h) 

Chromagar 
ECC  

Agar EMB Agar MC  

Sorologia 

Identificação 
Automatizada 

33 mL 
33 mL 

Procedimento para pesquisa de outras 

cepas de E.coli patogênicas 
Procedimento para pesquisa de  E.coli 

O157 



220 
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1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para isolamento e identificação de Salmonella spp. em 

água. 

 
2. ÁREA DE APLICAÇÃO 

Aplica-se na elucidação de surtos transmitidos por água e no controle do padrão 

microbiológico de potabilidade da água para o consumo humano, conforme Portaria nº 

2.914 de 12 de dezembro de 2011 – Ministério da Saúde. 

 

ELABORADO 
 

 

VERIFICADO 
 

APROVADO 
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3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

RICE, E.W. et al [editado por]. Standard methods for the examination of water and 

wastewater. 22ª ed.  AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Washington D.C.: 

EUA, 2012. 

HOLT, J. et al. Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology. 9ª edição. Ed. Wilkins & 

Wilkins. Baltimore: EUA, 1994. 

4. GLOSSÁRIO 

DAPA – Departamento de Análise de Produtos e Ambiente 

Densichek – Aparelho que mede a escala de Mcfarland  

Escala de MacFarland - É a escala nefelométrica de padrão de turvação mais 

frequentemente utilizado em microbiologia. 

EUA – Estados Unidos da América 

MS – Ministério da Saúde 

POP – Procedimento Operacional Padrão  

RDC – Resolução de Diretoria Colegiada 

UFC – Unidade Formadora de Colônia 

Manifold – Conjunto de válvulas montadas para sistema de filtração de múltiplas 

amostras  

Kitasato – Vidraria usada em laboratório junto com o funil de Buchner em filtrações a 

vácuo 

INCQS – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. 

 

5. EQUIPE RESPONSÁVEL  

Técnicos de nível superior do laboratório de Microbiologia de Produtos e Ambiente do 

DAPA. 

 
6. DESCRIÇÃO  

6.1 Sinonímia 

Presença/ Ausência de Salmonella spp. em água. 
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6.2 Aplicação Clínica 

A presença de Salmonella spp. na água é fator de risco para gastroenterites, febre 

tifoide, bem como demais infecções sistêmicas que podem ser transmitidas com a 

ingestão de água contaminada. 

6.3 Amostras 

Água para consumo humano. 
 
6.4 Fundamento e Método 

Baseia-se na concentração de células de Salmonella spp em água através da 

filtração por membrana filtrante e promoção do crescimento dessas células em caldo 

de enriquecimento. Posteriormente, isolamento a partir de meios seletivos e 

diferenciais, identificação bioquímica manual ou automatizada para confirmação das 

colônias suspeitas e sorotipagem. 

 

6.5 Limitações do Método 

Amostras com grandes quantidades de outras bactérias podem dificultar o 

crescimento de Salmonela spp. 

 
6.6 Materiais utilizados 

1. Agar Citrato de Simons, 

2. Agar Salmonella-Shigella (SS) 

3. Agar Xilose Lisina Descaboxilato (XLD) 

4. Ahar entérico de Hektoen (HK) 

5. Agar BG 

6. Agar Fenilanina 

7. Agar LIA – Agar Lisina Ferro 

8. Agar Nutriente Inclinado, tubo contendo 3 mL, 

9. Agar SIM, 

10. Agar TSI 

11. Agar Uréia de Christensen 

12. Caldo base para descarboxilase 
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13. Caldo Malonato 

14. Caldo BHI simples 

15. Caldo para descarboxilase contendo Arginina 

16. Caldo para descarboxilase contendo Lisina 

17. Caldo para descarboxilase contendo Ornitina 

18. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Glicose 

19. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Lactose 

20. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Maltose 

21. Caldo para fermentação de carboidratos contendo 1% de Sacarose 

22. Caldo Rapapport Vasiliadis 

23. Caldo Tetratrionato de Kauffmann 

24. Meio de Clark e Lubs (Caldo VM e VP), 

25. Óleo Mineral estéril 

26. Reativo de Kovac’s para indol 

27. Solução de Cloreto Férrico a 10% 

28. Solução de Cristal Violeta a 2% para GRAM 

29. Solução de Lugol para GRAM 

30. Solução de Álcool – Acetona 1:1 

31. Solução de Safranina O a 2,5% para GRAM ou Sol. de Fucsina básica 

32. Solução de Hidróxido de Potássio a 40% 

33. Solução de Vermelho de metila a 0,02% 

34. Solução de α – Naftol a 5% em álcool isopropílico 

35. Solução de iodo-iodetada para tetrationato 

36. Solução de Verde brilhante 0,1% 

37. Antissoros polivalentes somático,flagelar e VI para  Salmonella. 

 
6.7 Equipamentos e Utensílios 

1. Alças e agulhas de níquel-cromo ou descartáveis estéreis 

2. Banho Maria com circulação, regulado a 41,5°C ± 1,0°C 

3. Bico de Bunsen 

4. Estufa bacteriológica regulada a 35ºC ± 2,0°C 

5. Suporte para filtração 

6. Manifold 

7. Pinça 

8. Membranas Filtrantes de 0,45μm 

9. Suporte para coloração de lâminas 

10. Lâminas de vidro 
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11. Analisador automático de identificação microbiológica 

12. Cartelas para identificação automatizada 

13. Densichek 

 

6.8 Controle de Qualidade 

Salmonella enterica serovar Typhimurium INCQS 00150 (ATCC 14028) 

Salmonella enterica serovar Typhi INCQS 00040 (ATCC 19214) 

 

6.9 Valores de Referência e de Criticidade 

Não se aplica. 

 
6.10 Detalhamento do Procedimento 

    6.10.1 Recepção e estocagem no laboratório  

Observar o aspecto geral das amostras e verificar se as mesmas estão 

adequadamente acondicionadas, refrigeradas e identificadas. Uma vez abertas 

devem ser analisadas imediatamente ou mantidas sob  refrigeração até o momento 

da análise.  

  

6.10.2 Preparo do conjunto de filtração  

Preparar o conjunto de filtração ajustando a membrana no porta filtro e o copo de 

filtração sobre a membrana. Conectar o kitasato de coleta de líquido filtrado à 

bomba de vácuo. O conjunto deve ser montado próximo à chama de um bico de 

Bunsen.  

 

  6.10.3 Amostragem e análise  

a) Homogeneizar a amostra de água por agitação manual, inclinando-a 

vagarosamente. Repetir a operação por no mínimo 25 vezes;  

b) Limpar a área externa da embalagem de coleta com algodão ou gaze embebido 

em álcool etílico a 70%;  
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c) Com o auxílio do copo de filtração graduado, filtrar 500mL da amostra em 

duplicada utilizando em cada unidade uma membrana estéril; 

d) Retirar o copo e, com uma pinça flambada e resfriada, transferir uma membrana 

para 50mL de caldo Rappaport-Vassiliadis e outra membrana para 50mL de caldo 

Tetrationato, acrescentado previamente de 0,5ml de Iodo iodeto e 0,25mL de 

solução de verde brilhante a 0,1%,  incubar o primeiro a 41,5ºC e o segundo a 

35°C, ambos por 24 horas; 

e) Após o período de incubação, o homogeneizado será semeado com alça de 

níquel cromo ou alça descartável estéril, de maneira a se obter colônias isoladas, 

em placas de ágar XLD, ágar entérico de Hektoen ou ágar SS e ágar BG que serão 

incubados por 24 horas a 35 ºC. 

 

6.10.4 Leitura das placas  

a) As colônias características no ágar XLD são Xilose positivas, no entanto, a 

descarboxilação de lisina reverte o pH para alcalino variando a cor da colônia de 

transparente para cor de rosa, com ou sem centro negro (indicador de H2S); no 

ágar SS ou Hektoen as colônias são transparentes (Lactose negativas) com ou 

sem centro negro e no ágar BG as colônias são rósea escura (Lactose negativas).  

b) Selecionar 3 a 5 colônias típicas. Deve-se observar que algumas cepas de 

Salmonella entérica serovar Arizonae e Salmonella entérica serovar Diarizonae são 

fermentadoras de lactose.  

  

6.10.5 Confirmação de Salmonella spp.  

   6.10.5.1 Identificação Manual 

a) Transferir as colônias características, com auxílio de uma agulha de níquel 

cromo ou descartável, para triagem em tubos com Ágar Nutriente inclinado, 

Agar TSI e LIA e incubar a 35ºC por 24 horas; 

b) Efetuar a leitura das triagens bioquímicas no TSI e LIA e inocular em provas 

bioquímicas complementares a partir do crescimento em Ágar Nutriente 



                          

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP 

LABORATÓRIO CENTRAL DR. ALMINO FERNANDES 
RUA CÔNEGO MONTE, N° 410, QUINTAS, NATAL-RN, CEP: 59.037-170 

FONES/FAX: (84)3232-6190/6193/6209 
 
 

 

CÓPIA NÃO CONTROLADA 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA 

Procedimento operacional padrão para Pesquisa de 
Salmonella spp. em água 

Código: 1.134-POP-026 
Data: 06/11/2013 
Versão: 00/00 
Página: 7 / 12 

inclinado. A leitura das provas de triagem e bioquímicas está detalhada no item 

6.10.6  

c) O procedimento para realização dos testes bioquímicos está descrito 

abaixo: 

Coloração de esfregaço pelo método de GRAM: Fazer esfregaço em lâmina limpa, 

empregando uma alçada sobre uma gota de solução salina estéril. Deixar secar ao ar, 

fixar pelo fogo e corar pelo método de GRAM, segundo 1.134-POP-019. 

Agar TSI e LIA: Inocule perfurando o meio com agulha em profundidade sem encostar 

no fundo do tudo e em seguida realizar estria na superfície. Incubar os tubos a 35ºC por 

18 - 24hs. Os tubos de LIA incubados com tampa bem fechada, porque a reação de 

descarboxilação da lisina ocorre anaerobicamente. A exclusão do ar previne resultados 

falso positivos, resultantes da desaminação oxidativa das peptonas do meio de cultura. 

Agar SIM: Inocular por picada no centro do meio, sem atingir o fundo ou laterais do 

tubo. Incubar a 35ºC por 24 h. 

Meio de Clark e Lubs (02 tubos, respectivamente, para as provas de Vermelho de 

metila VM e Vogues- Proskauer VP): Inocular com uma alçada. Incubar a 35ºC por 48 h. 

Agar Citrato de Simons: Inocular levemente com alça, por estria única na superfície 

inclinada. Incubar a 35ºC por 48 - 96 horas. 

Caldos de fermentação contendo 1% do carbohidrato (Glicose, Lactose, Sacarose e 

Maltose) e tubo invertido de Durhan para o meio com Glicose: Inocular com uma alçada. 

Incubar a 35ºC por 48 h. 

Caldo base de descarboxilação de aminoácidos e caldos de descarboxilação 

contendo Arginina, Lisina e Ornitina: Inocular com uma alçada e cobrir com 1 mL de 

óleo mineral estéril. Incubar a 35ºC por 48 h. 

Caldo Malonato: Inocular com uma alçada. Incubar a 35ºC por 48 h. 

Ágar Fenilalanina: Inocular com alça por estria na superfície inclinada. Incubar a 35ºC 

por 24 h 

Agar Uréia: Inocular com alça por estria na superfície. Incubar a 35ºC por 24 h.  
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6.10.5.2 Identificação automatizada 

a) Para identificação automatizada, deve-se realizar o gram da colônia típica e inoculá-

la em solução salina para medir a turvação no Densichek, conforme procedimento 

do Anexo I do POP n° 1.134-POP-014. A turvação deve corresponder a faixa de 0,5 

a 0,63 da escala de MacFarland. 

b) Realizar os procedimentos para cadastro e uso do analisador automático conforme 

POP n° 1.134-POP 027. 

c) Utilizar o restante da solução salina inoculada como backup para casos em que a 

identificação automatizada tenha baixa precisão (< 90%) ou não seja suficiente. 

Inocular com uma alça de níquel cromo ou descartável estéril no Agar Nutriente 

inclinado e o restante colocar em Caldo BHI simples e deixar por 24 horas a 35°C. 

Após crescimento, nos casos de não confirmação da identificação automatização ou 

imprecisão, realizar os testes complementares da identificação manual conforme 

item 6.10.5.1. 

 
6.10.6 Leitura das Provas Bioquímicas 

 
a) Agar LIA: 

Organismos (ATCC) Crescimento Extremidade Inclinação H2S 

Citrobacter freundii (8090) abundante ácida Alcalina + 

Escherichia coli (25922) abundante Alcalina alcalina - 

Proteus mirabilis (25933) abundante Ácida R + 

Salmonella Typhimurium (14028) abundante Alcalina Alcalina + 

Shigella flexneri (12022) abundante ácida Alcalina - 

+ = enegrecimento do meio                            - = sem enegrecimento do meio 
R = fundo vermelho, desaminação de lisina 
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b) Agar TSI: 

Organismos (ATCC) Superfície 

inclinada do 

ágar 

Fundo do ágar Gás H2S 

Escherichia coli (25922) ácida ácida + - 

Salmonella Typhimurium (14028) alcalina ácida +/- + 

Salmonella Typhi (19214) alcalina ácida - - / ** 

Shigella flexneri (12022) alcalina ácida - - 

Pseudomonas aeruginosa (27853) alcalina alcalina - - 

** : Pode apresentar H2S na picada  

 

c) Meio de Sulfeto-Indol e Motilidade (SIM): Verificar o enegrecimento do meio, 

correspondente à produção de sulfetos. A partir de picada, verificar se o crescimento é 

difuso (motilidade positiva) ou se é restrito apenas à picada (motilidade negativa). A 

produção de indol é verificada pela formação de anel vermelho, após a adição de 2 

gotas do reativo de Kovacs (p - dimetilaminobenzaldeído)  

d) VM e VP: As provas de produção de ácidos orgânicos (Vermelho de Metila - VM) e de 

produção de acetoína (Vogues-Proskauer – VP) são lidas nos meios pré-encubados 

respectivamente com: 

VM: 05 gotas do reativo de vermelho de metila. Uma coloração rósea intensa a 

vermelha indica a redução do ph abaixo de 4,4 e uma prova positiva. 

VP: adicionar 0,6 mL de solução alcoólica de α – naftol a 5% e 0,2 mL de solução 

de hidróxido de potássio a 40%. Agitar suavemente e aguardar o repouso por cerca de 

15 minutos e até no máximo 01 hora . Na prova positiva ocorre formação de cor 

vermelha na superfície do meio, que indica a produção de diacetila, produto da oxidação 

da acetoína. Uma cor levemente acobreada não significa resultado positivo.  

e) Citrato de Simmons: Após a incubação, a observação de desenvolvimento de cor 

azul, indica alcalinização do meio pela liberação de radicais NH+, pela utilização do 

citrato como fonte de carbono. 
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f) Provas de fermentação de carboidratos: Após a incubação, verificar a produção de 

ácidos pela mudança de coloração do indicador empregado. No tubo contendo glicose, 

observar a formação de gás no tubo invertido de Durhan. 

g) Descarboxilação de aminoácidos: Na prova positiva, observar a alcalinização do 

meio pela liberação de radical amina, com viragem do indicador empregado (coloração 

roxa). Comparar o resultado com o tubo do meio base onde não há aminoácidos. 

h) Malonato: Outro composto orgânico que pode ser empregado pelo microrganismo 

como fonte de carbono. A produção de coloração azul indica resultado positivo. 

i) Fenilalanina desaminase: Após a incubação, revelar com algumas gotas de solução 

de cloreto férrico a 10%. A prova positiva é confirmada pelo aparecimento de coloração 

verde na superfície do meio, resultante da reação entre o ácido fenilpirúvico resultante 

da desaminação da fenilalanina e o cloreto férrico. 

j) Urease: Após a incubação, a prova positiva é verificada pela viragem do indicador do 

meio para rosa intenso, que indica alcalinização do meio, pela liberação de amônia, 

resultante da ação da uréase produzida pelo microrganismo sobre a uréia contida no 

meio. 

 

6.10.7 Perfil bioquímico de Salmonella spp.  

Bacilos GRAM negativos não esporulados, não fermentadores da lactose, Indol 

negativos, VM positivos, VP negativos, Citrato positivo, Malonato, Fenilalanina e 

Urease negativos ou confirmados por identificação automatizada. 

 

6.10.8 Sorologia 

A identificação sorológica deve ser realizada com os soros polivalentes Anti 

Salmonella somático e Anti Salmonella flagelar, seguindo os procedimentos do 

POP 1.134-POP-014 de Identificação Sorológica Polivalente Somática de 

Microrganismos. O antígeno Vi tende a inibir a aglutinação dos antígenos 

somáticos e flagelar. Por ser termolábil, este antígeno deve ser desnaturado nos 

casos em que a aglutinação com os antissoros somático e flagelar não tiver 
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aglutinado. Para desnaturá-lo deve-se pegar parte da suspensão bacteriana e 

colocá-la em banho-maria a 100°C por 10 min e repetir o teste. A suspensão não 

aquecida deverá ser utilizada para a determinação dos antígenos flagelares, que 

também são termolábeis.  A tabela abaixo mostra as fórmulas antigênicas dos 

sorotipos de Salmonela spp: 

 

 

 

6.10.9 Registros 

Os registros de análise devem ser anotados em formulário especifico para o 

ensaio conforme lista de Formulários do setor de Microbiologia de Produtos e 

Ambiente 

 

6.11 Cálculo 

Não se aplica. 

 
7. ANEXOS  
 

Anexo 01 – Fluxograma de análise. 
 

 

 

-------------------- 
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RESUMO 

A resistência bacteriana aos antibióticos é um fenômeno mundial que tomou proporções 

gigantescas quando se tornou um sério problema de saúde pública. Dizemos que um 

microrganismo é resistente a um antibiótico quando ele consegue se desenvolver na 

concentração que essa droga alcança na corrente sanguínea. Esses organismos vêm 

sendo divulgados na mídia mais intensamente após vários episódios de infecção 

agravada e até letal por parte de famosos submetidos a processos cirurgicos 

razoavelmente simples. Entretanto, apesar da sua grande importância e dos riscos aos 

quais todos nós estamos submetidos quando expostos a esses agentes biológicos, os 

livros de ciências e Biologia têm abordado muito superficialmente a temática, deixando 

a cargo dos professores a discussão ou até mesmo a apreensão desse assunto na sala de 

aula. O grande problema, segundo estudiosos da prática docente, é que na grande parte 

dos cursos de licenciatura se observa uma dissociação entre o saber científico e o saber 

pedagógico, e os professores têm enfrentado um grande desafio, que é saber equilibrar 

os dois conhecimentos, favorecendo a aprendizagem do estudante. Nesse contexto, esse 

projeto objetiva entender e avaliar o que os professores de ciências e Biologia e os 

estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas estaduais e municipais do 

semiárido potiguar sabem a respeito dessa temática e a partir daí desenvolver materiais 

paradidáticos (livretos, panfletos e folders) que auxiliem na apreensão desse assunto.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 A batalha do homem contra os microrganismos causadores de doenças é tão 

antiga quanto à própria existência das doenças infecciosas. Desde a pré-história, o 

homem vem tentando promover a atenção a saúde (FERRAZ; FERRAZ, 1997) e se 

defender dos processo infeciosos. Diversas civilizações antigas, há mais de 3.000 anos 

antes de Era Comum, já conheciam as propriedades terapêuticas e antimicrobianas de 

mofos ou bolores empregados no tratamento de feridas infectadas. Porém, somente a 

partir do século XIX, com o desenvolvimento da alquimia e a descoberta da penicilina, 

é que as drogas antimicrobianas passaram a ser obtidas por métodos laboratoriais 

(TAVARES, 2002). 
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Os antimicrobianos são uma classe de drogas caracterizada como compostos 

naturais, sintéticos ou semissintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar a morte 

de fungos ou bactérias. Aqueles que agem sobre as bactérias podem ser classificados 

como bactericidas, quando causam a sua morte, ou bacteriostáticos, quando levam a 

inibição do seu crescimento (WALSH, 2003).  

Considerada um marco na prática clínica, a penicilina é um divisor de águas na 

infectologia clínica. Antes da introdução da penicilina na prática médica, na década de 

40, o índice de mortalidade das infecções causadas pela bactéria Staphylococcus aureus, 

por exemplo, era em torno de 80% (DEURENBERG; STOBBERINGH, 2008) e com o 

advento da antibioticoterapia, praticamente 100% dessas bactérias se mostraram 

sensíveis ao medicamento. Porém dois anos após o começo do uso da penicilina, em 

1942, já foi identificada a primeira cepa de S. aureus resistente a essa droga (LOWY, 

2003), e foram registradas a partir daí as bactérias resistentes aos antimicrobianos. 

Consideramos que uma bactéria é resistente a uma droga quando ela consegue 

crescer in vitro na concentração que aquela droga alcança no ambiente em que a 

bactéria vive normalmente. A bactéria pode desenvolver vários mecanismos 

fisiológicos, regulados geneticamente, para sobreviver em seu habitat à presença do 

antimicrobiano, desde o impedimento da penetração da droga em seu interior até a 

destruição parcial  ou total do medicamento (AMINOV, 2009). Porém, por ser um 

evento genético, um microrganismo resistente a um ou a vários antimicrobianos pode 

transferir essa característica à um outro microrganismo sensível, tornando-o resistente 

(MIYAKE; KASAHARA; MORISAKI, 2003). E vários estudos foram desenvolvidos 

sobre esses mecanismos. 

O surgimento da resistência antimicrobiana têm sido associado em alguns 

trabalhos a prescrição exagerada e descontrolada de antimicrobianos. A prescrição e o 

uso de antimicrobianos constitui um dos eventos mais frequentes entre os diversos 

tratamentos da prática médica e representa um custo considerável para a atenção básica 

à saúde, significando quase um terço entre todas as prescrições médicas registradas 

(OLIVEIRA; DESTEFANI, 2011). Vários fatores influenciam a prescrição inadequada 

dos antimicrobianos, como a falta de conhecimento e expectativa de resolução imediata, 

tanto dos prescritores como dos pacientes, além de fatores econômicos e culturais, 
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características dos sistemas de saúde dos países e regulamentação ambiental 

(TAVARES; BERTOLDI; MUCCILLO-BAISCH, 2008). 

O uso inadequado de antimicrobianos é um problema mundial. Para preveni-lo, 

são necessárias várias estratégias de controle em todos os níveis de cuidado e na maioria 

dos países, para que o seu efeito total seja significativo. Diversos estudos têm 

documentado o uso inadequado de antimicrobianos em situações as quais esses não se 

aplicam, como nas infecções virais por exemplo, e até erros técnicos na duração do 

tratamento, dosagem, intervalo entre doses e vias de administração incorretos 

(TAVARES; BERTOLDI; MUCCILLO-BAISCH, 2008). 

O uso de antimicrobianos ainda encontra um outro sério problema 

epidemiológico, a compra e o uso sem controle desses medicamentos. Embora os 

antimicrobianos de uso comunitário, com venda em farmácias e drogarias, tenham 

sempre sido sujeitos à prescrição médica, no Brasil até recentemente não havia a 

obrigatoriedade da retenção da receita. Logo, tornava-se difícil executar medidas de 

controle e análise sobre padrões prescritivos ou consumo de antimicrobianos e suas 

implicações (CAMARGO et al., 2012). 

Essa prática sofreu alteração a partir de outubro de 2010, quando a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu a Resolução Diretoria 

Colegiada n° 44 (RDC 44/2010) com procedimentos relativos ao controle de 

medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob 

prescrição médica, isoladas ou em associação.  

Entretanto, as diferenças entre os protocolos de prescrição medicamentosa, por 

parte dos médicos, ausência de políticas de controle do uso racional de antibióticos e 

variáveis sócio-econômicas, como a baixa escolaridade e a falta de informação, podem 

influenciar o consumo indiscriminado dessas drogas e conseqüentemente também levar 

ao desenvolvimento da resistência bacteriana (BRUINSMA et al., 2002). 

Apesar de há muito tempo a microbiologia ter deixado de ser tema restrito as 

salas de aulas de ensino superior ou à laboratórios de pesquisa, para ser tema 

relacionado às questões básicas de cidadania, envolvendo, entre outros assuntos, o meio 

ambiente, o cotidiano, a higiene e os indivíduos participantes (DO PRADO; 

TEODORO; KHOURI, 2000), a aquisição de conceitos errados sobre os diferentes 
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fenômenos e mecanismos microbiológicos ainda são percebidos. E nesse contexto, os 

professores se constituem um elemento central para e na sociedade (GOMES et al., 

2013), assumindo fundamental importância para divulgação de conceitos científicos 

corretos e participando de forma decisiva na construção de novos conhecimentos. Como 

exemplo disso podemos citar os antimicrobianos e o surgimento da resistência 

bacteriana a essa classe de droga.  

Apesar de exigir um conhecimento mais específico da microbiologia e da 

farmacologia, o tema “Resistência bacteriana aos antibióticos” se popularizou quando 

os diversos meios midiáticos começaram a divulgar numerosas informações sobre as 

“Superbactérias” , também conhecidas como “SuperBugs”, que são bactérias resistentes 

a três ou mais antibióticos de classes diferentes. Vários casos de infecção bacteriana 

causada por esses microrganismos, acometendo pessoas famosas submetidas a 

processos cirurgicos razoavelmente simples, foram divulgados. Sendo assim, trazer para 

sala de aula esses conceitos debatidos na mídia, e confrontá-los com os conhecimentos 

científicos já adquiridos ou em aquisição, também pode fazer parte da atividade docente 

e incrementa a discussão acerca da temática, possibilitando o raciocínio crítico a esse 

respeito. 

Em contra partida, memo sendo muito atual, a temática “Resistência bacteriana 

aos antibióticos” ainda não é abordada eficientemente nos livros didáticos de ciências e 

Biologia, e consequentemente fica depositada sobre o professor a inteira 

responsabilidade de trazer a discussão para os alunos em sala. Nesse contexto, vale 

salientar que a abordagem que os professores têm dado não apenas a essa temática, tão 

atual na microbiologia, como a diversas outras, reflete a forma como os cursos de 

licenciatura em pedagogia e nas demais especialidades têm direcionado a formação 

docente. E em muitos casos, essa formação apresenta uma marcante dissociação entre o 

conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico (LIBÂNEO, 2010a). Podendo 

deixar uma enorme lacuna num tema tão contemporâneo, relevante, de grande 

importância e impacto social na formação do estudante. 

Buscando avaliar a forma como os docentes tem assumido o seu papel na 

educação e no processo educacional, vários trabalhos têm avaliado essa dissociação na 

prática docente (GATTI; NUNES, 2009; LIBÂNEO, 2010b), tentando esclarecer um 

dos nós da formação profissional de professores, que é a dificuldade desses educadores 
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em incorporar e articular em seu exercício profissional dois requisitos dessa profissão: 

1) o domínio do conteúdo das disciplinas e 2) o domínio de saberes e habilidades para 

ensinar esses conteúdos. 

Analisando esses aspectos, Libâneo (2015) confirma a persistência da 

dissociação entre o conhecimento disciplinar e o pedagógico nos cursos de formações 

de professores, ao mesmo tempo em que evidencia que tal dissociação aparece com 

características muito diferentes quando se trata da licenciatura em pedagogia e das 

licenciaturas em conteúdos específicos. Na primeira, em que se forma o professor 

polivalente para a etapa inicial da Educação Básica, é frequente a predominância do 

aspecto metodológico das disciplinas sobre os conteúdos. Nesse caso, o sentido de 

pedagógico se limita a um conhecimento teórico genérico e o conhecimento disciplinar 

se restringe à metodologia do ensino das disciplinas, no entanto, desvinculada do 

conteúdo que lhe dá origem. Nas demais licenciaturas, em que se forma o professor 

especialista em certa área científica, há visível ênfase nesses conteúdos e pouca atenção 

à formação pedagógica, quase sempre separada da formação disciplinar. Entretanto, nos 

dois formatos curriculares verifica-se a dissociação entre aspectos inseparáveis na 

formação de professores: o conhecimento do conteúdo (conhecimento disciplinar) e o 

conhecimento pedagógico do conteúdo (conhecimento pedagógico-didático). 

Nesse sentido, a discussão sobre a temática da “Resistência bacteriana aos 

antibióticos” no contexto escolar pode evidenciar lacunas no processo de ensino 

aprendizagem do tema e possibilitar a interrupção da propagação de conceitos e atitudes 

errôneas sobre o fenômeno do surgimento da resistência antibiótica e da correta 

utilização dos antibióticos, quando introduz atividades que proporcionam a discussão da 

temática e a aquisição de conhecimentos adequados. Principalmente por discutir esses 

fenômenos numa região tão carente, como a região semiárida brasileira. 

O semiárido brasileiro é uma região seca que abrange oito Estados Nordestinos e 

o Norte do Estado de Minas Gerais, possuindo uma área total de 980.133,079 Km2 onde 

vivem 22.5 milhões de pessoas distribuídas entre 1.135 municípios (INSA, 2014), e é 

considerado a região árida mais habitada do mundo (DRUMOND et al., 2008). Esta 

região é caracterizada por um clima seco com precipitações médias anuais entre 250 e 

500 mm (SHIKLOMANOV et al., 2000; CIRILO, 2008; MARENGO, 2008), e segundo 

dados do Sistema de Gestão da Informação e do Conhecimento do Semiárido Brasileiro 
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– SIGSAB (2016), 96,12% dos municípios dessa região em 2010 apresentaram um IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) para a Dimensão Educação, considerado muito 

baixo ou baixo (entre 0 e 0,599), abrangendo uma população de 18.923.720 habitantes, 

84,1% da população total do semiárido.  

Ainda segundo esses dados, 99,03% dos municípios do semiárido apresenta um 

IDH abaixo da média registrada para o Brasil (0,637). Com apenas 9,3% dos seus 

municípios apresentando 100% da sua população, com idade entre 5 e 6 anos, 

frequentando a escola. Ao todo apenas 1,5% dos municípios apresenta 50 a 58% da 

população com 18 anos ou mais, com ensino fundamental completo. E somente 0,97% 

dos municipios dessa região apresenta 50 a 58% da população, entre 18 e 20 anos de 

idade, com ensino médio completo. Essas características em conjunto tornam difícil a 

sobrevivência nessa região, mas fazem da educação um desafio.  

Sendo assim, o objetivo principal desse projeto é propor atividades que tragam a 

discussão da temática “Resistência bacteriana aos antibióticos” e a correta utilização 

dessas drogas, entre professores e estudantes do ensino fundamental e médio de escolas 

públicas municipais e estaduais no semiárido potiguar.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

Caracterizar e discutir as diferentes abordagens sobre a temática “Resistência 

bacteriana aos antibióticos” no contexto escolar com professores e alunos do ensino 

fundamental e médio em escolas públicas estaduais e municipais, por meio de aplicação 

de questionários e o oferecimento de oficinas de capacitação de recursos humanos, em 

educação contextualizada. 

 

2.2. Específicos 

- Avaliar o conhecimento relacionado ao fenômeno da resistência antibiótica e ao uso 

correto dos antimicrobianos dos professores e alunos do ensino fundamental e médio de 

escolas públicas estaduais e muncipais do semiárido potiguar por meio de questionários 
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estruturados;  

- Desenvolver e distribuir materiais paradidáticos associados ao fenômeno da resistência 

antibiótica e do uso correto dos antimicrobianos, produzidos a partir da avaliação dos 

questionários e do acúmulo de conhecimentos científicos, no sentido de contribuir para 

a divulgação e a discussão sobre a problemática referente ao fenômeno da resistência e 

ao uso dos antimicrobianos no semiárido. 

- Discutir os materiais produzidos antes de sua utilização, por meio de oficinas com 

professores e alunos das escolas envolvidas. 

- Despertar o interesse pelo estudo de questões locais pertinentes ao fenômeno da 

resistência, ao uso do antimicrobianos no semiárido e aos impactos negativos que a 

contaminação ambiental por um microrganismo resistente aos antibióticos pode causar;  

-Motivar professores de ciências e de Biologia no interesse por pesquisas científicas e 

culturais, relacionando-as à sua prática docente formal e contribuindo assim para a 

divulgação e educação científica;  

- Incentivar a utilização de formas inovadoras de ensino; 

- Proceder a documentação fotográfica das atividades; 

- Divulgar os resultados dessa pesquisa por meio de publicação científica em periódicos 

científicos especializados. 

3. MATERIAS E MÉTODOS 

3.1. Local e amostra de estudo 

Esse projeto será realizado em escolas públicas estaduais e municipais das 

cidades de Acarí, Itajá, São Rafael e Jardim do Seridó, todas localizadas no semiárido 

potigar, que já fazem parte da parceria desenvolvida pelo nosso grupo de trabalho nos 

últimos 10 anos. Os dados educacionais dessas cidades, segundo IBGE (2016), 

encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1. Dados educacionais das cidades de Acarí, Itajá, São Rafael e Jardim do 

Seridó, segundo dados do IBGE (2016). 

Número de 
Cidades 

Acari Itajá São Rafael J.Seridó 
Púb. Priv. Púb. Priv. Púb. Priv. Púb. Priv. 

Escolas Ens. Pré-escolar 8 1 5 0 7 2 6 2 
Escolas Ens. Fundamental 11 1 6 0 11 2 10 2 
Escolas Ens. Médio 1 1 2 0 1 1 1 0 
Docentes Ens. Pré-escolar 14 1 10 0 10 4 10 4 
Docentes Ens. Fundamental 70 5 65 0 48 24 87 14 
Docentes Ens. Médio 24 0 17 0 9 9 24 0 
Matrículas Ens. Pré-escolar 250 28 233 0 153 43 140 71 
Matrículas Ens. Fundamental 1358 69 1243 0 944 236 1410 189 
Matrículas Ens. Médio 453 0 411 0 274 15 509 0 

 

 Nesses locais serão selecionados como parte da amostra estudantes e 

professores de ambos os sexos das escolas públicas. Os estudantes serão aqueles do 

ensino fundamental e médio, e os professores os de ensino de ciências e Biologia. Esses 

terão que aceitar espontaneamente participar do projeto e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 

 

3.2. Característica da proposta 

Este projeto tem caráter interdisciplinar, envolvendo as áreas de Biologia, 

Biomedicina e Ensino de Ciências. A proposta envolve a descrição sobre o 

conhecimento acerca da temática “Resistência bacteriana aos antibióticos e o uso 

correto desse medicamentos” por professores de ciências e Biologia e estudantes do 

ensino fundamental e médio, fazendo uso de aplicação de questionários, e a produção e 

divulgação de diversos materias e guias didáticos ilustrados relacionandos a temática.  

 

3.3. Atividades propostas 

Para esse projeto, são propostas o desenvolvimento das seguintes atividades: 
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1) Aplicação de questionários estruturados 

Serão aplicados questionários estruturados (Apêndice 2) a professores de ensino de 

ciências e Biologia e estudantes do ensino fundamental e médio de escolas estaduais e 

municipais que aceitem participar da pesquisa e assinem o Termo de Concentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). O questionário consta de quatro eixos: 1) Dados pessoais, 

2) Dados sociodemográficos, 3) Uso de antibióticos e automedicação e 4) Conceito de 

bactéria e antibiograma. 

2) Produção de materiais paradidáticos para professores e alunos tendo como 

foco a temática “Resistência bacteriana aos antibióticos e o uso correto dos 

antibióticos” 

Será produzido material didático para o uso na formação continuada dos professores 

de ciências e Biologia e na formação complementar de estudantes. O material terá 

formato impresso organizado em livretos, cartilhas e folders ilustrados, abordando a 

temática da resistência bacteriana aos antibióticos e do uso correto dos antibióticos, com 

média de 5 a 49 páginas por livreto, de 5 a 10 páginas por cartilha e única página por 

folder, com tiragem de até 200 exemplares por tipo de material impresso. Esse material 

será composto concomitante a análise dos questionários. 

 

3) Oficina de formação continuada para professores de ciências e Biologia 

Serão oferecidas oficinas de formação continuada para professores de ciências e 

Biologia nas escolas participantes tendo como foco a temática “Resistência bacteriana 

aos antibióticos e o uso correto dos antibióticos”. Poderão participar todos os 

professores que se interessarem pela atividades e tiverem assinado previamente o 

TCLE. Nessas oficinas serão utilizadas atividades lúdicas que estimulem a criatividade 

e o raciocínio a cerca do surgimento da resistência nas bactérias e do uso dos 

antibióticos. Serão utilizados os materias paradidáticos confeccionados no primeiro 

momento desse projeto e serão avaliados os conhecimentos antes e após as oficinas por 

meios de questionários simples. 
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4) Produção de materiais complementares para alunos do ensino fundamental e 

médio 

Serão produzidas cartilhas ilustradas para alunos do ensino fundamental e médio 

com 10 a 20 páginas abordando temas relacionados ao surgimento da resistência 

antibiótica, ao uso correto dos antibióticos e a contaminação dos ambientes por 

bactérias resistentes. Serão avaliados os conhecimentos antes e após as oficinas por 

meios de questionários simples. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Esse projeto é apresentado por membros de um grupo de trabalho que já vem 

pesquisando na área de ciência e educação com foco para a divulgação e popularização 

da ciência no semiárido potiguar há mais de uma década, e como resultado já foram 

eleborados diversos materiais paradidáticos para professores e alunos, e diversas 

oficinas e treinamentos com educadores das escolas públicas e privadas nas diversas 

cidades do semiárido onde se inserem. Nesse contexto, esse projeto surge estimulado 

pelos resultados dos últimos dados de pesquisa do grupo, que iniciou seus estudos com 

bacterias contaminantes de ambientes aquáticos e potenciamente patogênicas para o ser 

humano com expressão de resistência antibiótica no seiárido potiguar.  

Sendo assim, espera-se que os professores de ensino de ciências e Biologia das 

escolas paticipantes adquiram mais conhecimentos sobre o fenômeno do surgimento da 

resistência bacteriana aos antibióticos, percebam como eles podem influenciar positiva e 

negativamente esse processo e quais impactos sociais e ambientais podem ser gerados 

pelo uso dos antibióticos, tanto para o indivíduo como para a sociedade. E a partir disso, 

estimular nesses professores a mudança de atitude e o surgimento da motivação para 

promover a propagação do conhecimento entre os estudantes e as outras pessoas em seu 

convívio social. 

Com esses resultados espera-se também promover nos estudantes participantes a 

curiosidade sobre o surgimento do fenômeno da resistência nas batérias, bem como o 

estimulo para propagar esses conhecimentos entre os demais. Com os materiais 

desenvolvidos acreditamos que possa ser facilitada a aquisição do conhecimento por 
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parte dos professores e dos estudantes participantes e com isso acreditamos ser  

facilitado o estimulo a mudança de comportamento. 

De uma forma geral acreditamos que os resultados desse projeto despartarão nos 

participantes o entendimento dos riscos que uma bactéria resistente ao antibióticos pode 

trazer para o indivíduo e/ou para o meio ambiente. E que o uso indiscriminado e/ou 

descontrolado dos antibióticos também é um dos fatores cruciais para o surgimento 

dessa resistência por aumentarem a proporção de organismos resistentes, aumentando 

assim os riscos de contaminação dos indivíduos por predispor esses indivíduos aos 

processos infecciosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

Atividades 
2016 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 

Pesquisa bibliográfica     

Aplicação dos 

questionários 

    

Confecção do mateial 

paradidático 

    

Realização das oficinas     



252 
 

Avaliação dos resultados     

Preparação de artigos 

científicos para 

publicação em 

periódicos 

especializados 

    

Relatório parcial     

Relatório final     

 

5. ORÇAMENTO 

Especificação Totais 
Material de consumo (para oficinas) 1.000,00 
Microcomputador 3.000,00 

TOTAL 4.000,00 
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Questionário para obtenção de dados sobre a “Resistência bacteriana aos 
antibióticos no contexto escolar no semiárido potiguar”. 

 
 

 
 

      UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
                            CENTRO DE BIOCIÊNCIAS  
      DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA  
 Responsáveis pelo Projeto Prof. Ermeton Duarte do Nascimento 
                                                Profª Magnólia Fernandes F. de Araújo  
E-mail: ermeton_duarte@yahoo.com.br, Telefone: 3342 - 2335,  Ramal 300 

 

Questionário Epidemiológico para avaliação do grau de 
conhecimento sobre antibióticos e microrganismos 

 
 

VOCÊ SÓ PODE ESCOLHER APENAS UMA RESPOSTA 
 

Dados Pessoais 
� Professor                   � Aluno 

Escola:  
1. Há quanto tempo você mora na sua atual residência? 
� Menos de um ano     
� Menos de cinco anos     
� Mais de cinco anos 

Nº da entrevista 

2. Qual o seu sexo?   � Masculino    � Feminino 
 

Dados Sociodemográficos 
3. Você se considera: 
� Branco(a)    � Moreno(a)    � Mulato(a)   � Pardo(a)   � Negro(a) 
4. Qual o seu estado civil? 
� Solteiro(a)    � Casado(a)    � Viúvo(a)   � Divorciado(a)   � Outros 
5. Qual a sua escolaridade?  
� Nunca estudei   
� Ensino fundamental incompleto   
� Ensino fundamental completo    
� Ensino médio incompleto    
� Ensino médio completo  
� Ensino superior incompleto  
� Ensino superior completo  
� Pós-graduação 
 
6. Qual a sua renda familiar aproximada, em salários mínimos? 

� Menos de um    � Entre 1 e 3    � Entre 3 e 5    � Mais de 5 
7. Sua residência possui banheiro? 
� Não     � Sim      
8. Pra onde vai o esgotamento sanitário? 
� Não sei responder 
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� Pra fossa      
� Pro rio/açude 
� Fica a céu aberto 
 

 
Uso de antibióticos 

9. Você usou algum tipo de medicamento nestes últimos 12 meses? 
� Não lembro 
� Não usei 
� Usei mas não lembra qual foi    
� Usei um antibiótico    
� Usei um medicamento diferente dos antibióticos 
10. Sabe dizer para que serve os antibióticos? 
� Não sei 
� Sei, eu uso quando sinto dor 
� Sei, eu uso quando tenho uma inflamação 
� Sei, eu uso quando tenho uma infecção 
 
11. Como você normalmente adquire esses antibióticos? 
� Nunca usei 
� Não sei responder 
� Pego o que sobra dos parentes ou amigos     
� Consigo no posto de saúde com a receita médica  
� Compro na farmácia sem receita     
� Compro na farmácia com receita     
 
12. Por quanto tempo você usou o último antibiótico? 
� Não sei responder ou não lembro  
� Nunca usei 
� Usei por menos que três dias     
� Usei por quatro ou cinco dias     
� Usei por mais de cinco dias     
 
13. Se sobrar algum antibiótico após o fim do tratamento, o que você faz? 
� Não sei responder  
� Nunca usei antibiótico 
� Guardo porque posso precisar depois     
� Dou a algum parente ou amigo que precise     
� Jogo fora 
     
14. Com que frequência você usa antibiótico num ano? 
� Não sei responder ou não lembro  
� Nunca usei 
� Apenas uma vez (raramente) 
� Duas ou mais vezes 
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Conceito de Bactérias e Antibiograma 
15. Para você, o que é uma bactéria? 
� Não sei responder  
� É um ser minúsculo semelhante a uma ameba. 
� É um ser minúsculo semelhante a um fungo. 
� É um ser minúsculo semelhante a um vírus. 
� É um ser minúsculo diferente de uma ameba, um fungo ou um vírus. 
 
16. Para você, o que é uma “superbactéria”? 
� Não sei responder  
� É uma bactéria que pode se transformar em qualquer outro microrganismo. 
� É uma bactéria infinitamente menor que qualquer outra bactéria. 
� É uma bactéria que consegue crescer em qualquer ambiente. 
� É uma bactéria que consegue resistir aos antibióticos. 
 
17. Você sabe o que é um antibiograma e para quê ele é usado? 
� Não sei responder  
� Sei, mas não sei para que ele é usado. 
� Sei, é uma técnica de laboratório usada para pesar os antibióticos. 
� Sei, é um exame usado para saber qual antibiótico devo usar. 
 
18. Você já fez um antibiograma antes? 
� Não sei responder ou não lembro  
� Nunca fiz   
� Já fiz em algum momento  
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Questionário para obtenção de dados sobre a “Resistência bacteriana aos 
antibióticos no contexto escolar no semiárido potiguar”. 

 
 
 
 

 
 

      UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
                            CENTRO DE BIOCIÊNCIAS  
      DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA  
 Responsáveis pelo Projeto Prof. Ermeton Duarte do Nascimento 
                                                Profª Magnólia Fernandes F. de Araújo  
E-mail: ermeton_duarte@yahoo.com.br, Telefone: 3215 - 3437,  Ramal 208 

 

Questionário Epidemiológico para avaliação do grau de 
conhecimento sobre antibióticos e microrganismos 

 
Nome:  Nº da entrevista: 
Desenhe uma bactéria: 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: ABORDAGENS SOBRE A 

RESISTÊNCIA BACTERIANA AOS ANTIBIÓTICOS NO CONTEXTO ESCOLAR NO 

SEMIÁRIDO POTIGUAR, que tem como pesquisador responsável o Prof. Ermeton Duarte do 

Nascimento. 

Esta pesquisa pretende descrever e discutir o conhecimento que os professores de ciências 

e Biologia e os alunos do ensino fundamental e médio têm sobre o assunto “Resistência das 

bactérias aos antibióticos e o uso desses medicamentos”, e como eles falam sobre isso na sala de 

aula em escolas públicas estaduais e municipais do semiárido potiguar. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo se justifica porque muitos casos de infecções 

causadas por superbactérias tem sido veiculado pelos meios de comunicação e considerando que 

os livros de ciências e Biologia não abordam esse tema de forma consistente, é de grande 

importância avaliar como isso tem sido discutido na sala de aula e como podemos auxiliar 

professores e alunos para facilitar essa aprendizagem. 

Caso você decida participar, você deverá responder um questionário com perguntas gerais 

e simples sobre o seu conhecimento acerca das bactérias resistentes aos antibióticos e sobre o uso 

desses medicamentos. Durante esse processo NÃO haverá gravação de voz, nem imagem e nem 

coleta de nenhum material biológico (sangue, urina, fezes, pele, etc...). 

Durante a realização do preenchimento do questionário a previsão de riscos é mínima, ou 

seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de 

rotina. Se acontecer algum desconforto de sua parte em responder o questionário, você poderá se 
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recusar a responder quaisquer perguntas que o compôem ou poderá solicitar que a entrevista seja 

imediatamente cancelada. Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas 

ligando para Ermeton Duarte do Nascimento 3342 2335 Ramal 312. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão 

confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo 

divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo 

pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. Se você 

tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Ermeton Duarte do Nascimento. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

ABORDAGENS SOBRE A RESISTÊNCIA BACTERIANA AOS ANTIBIÓTICOS NO 

CONTEXTO ESCOLAR NO SEMIÁRIDO POTIGUAR, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

 Natal ____/ ____/ _______. 

 

 

________________________________________ 

       Assinatura do participante da pesquisa 
Impressão 

datiloscópica do 
participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo ABORDAGENS SOBRE A RESISTÊNCIA 

BACTERIANA AOS ANTIBIÓTICOS NO CONTEXTO ESCOLAR NO SEMIÁRIDO 

POTIGUAR, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 Natal ____/ ____/ _______. 

 

 

______________________________________ 

Prof. Ermeton Duarte do Nascimento 

Assinatura do pesquisador responsável 
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