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RESUMO 

 

A resistência bacteriana é um problema de saúde pública crescente em todo o 

mundo e a disseminação dos genes de resistência aos antimicrobianos compreende uma 

preocupação recorrente. Diante dessa realidade alarmante, a família Enterobacteriaceae 

figura como um dos protagonistas em nosso país não só pela frequência com que seus 

representantes são isolados, mas também pela evolução no que tange  a resistência ao 

antimicrobianos, prinicipalmente quando  direcionada aos β-lactâmicos pela produção 

enzimática de β-lactamases de espectro ampliado (ESBLs) e carbapenemases. Para o 

controle e tratamento adequado do paciente, dados locais são fundamentais, e pensando 

nisso optou-se em realizar um estudo inédito no estado do Rio Grande do Norte, cujo 

objeto principal foi avaliar a ocorrência de β-lactamases de espectro estendido (ESBL) e 

carbapenemases do tipo KPC em enterobactérias obtidas de amostras clínicas oriundas de 

três centros de referência em saúde. Foram coletadas duzentas enterobactérias oriundas 

de diversos sítios biológicos durante o período compreendido entre abril de 2012 e agosto 

de 2013 e submetidas em laboratório a provas bioquímicas manuais para identificação 

das espécies, análises fenotípicas  confirmatórias (técnica de disco aproximação de Jarlier 

e teste de Hodge modificado) e moleculares para a identifiação dos genes de resistência 

blaTEM, blaSHV, blaCTX-M e blaKPC. Dessas enterobactérias, 73 (36,5%) foram confirmadas 

como produtoras de ESBL, das quais mais da metade pertenceram as espécies Klebsiella 

pneumoniae e Escherichia coli. Outras espécies menos frequentes como Enteroboacter 

cloacae, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii, Providencia stuartti também 

expressaram o mesmo fenótipo. As análises moleculares através de PCR indicaram que 

87,5% dos 73 isolados fenotipicamente confirmados como ESBL albergavam o gene 

blaCTX-M, 43% amplificaram o gene blaSHV, 37,5% o gene blaTEM. Quanto a produção de 

carbapenemases, 7 (9,5%) foram positivas para o teste de Hodge Modificado (MHT), 

todas pertencentes a espécie Klebsiella pneumoniae, porém apenas 5 delas confirmaram 

a presença do gene blaKPC. Mais de 50% das enterobactérias multiresistentes albergaram 

os genes blaESBL de forma associada. Vinte e seis espécimes de Escherichia coli (8) e 

Klebsiella pneumoniae (18) positivas para o gene blaCTX-M (mais prevalente) foram 

submetidas a análises de similaridade através da técnica de Eletroforese em Gel de Campo 

Pulsado (PFGE) e isolados com coeficiente de  Dice superiores ou iguais a 80% foram 

considerados clonais. Foram encontrados cinco perfis de PFGE para as cepas de E.coli 

doze perfis de PFGE para as cepas de K.pneumoniae.. Espera-se que esses resultados 

possam ser ampliados e utilizados como referência a nível estadual, prevenindo a 

dispersão dessa resistência e que sirva também como mais um dado nacional para a 

construção de um perfil mais fidedigno no que diz respeito à epidemiologia desse 

mecanismo de resistência. 
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ABSTRACT 

 

Bacterial resistance is a growing public health problem worldwide and 

dissemination of antimicrobial resistance genes comprises a recurring concern. Faced 

with this alarming situation, the Enterobacteriaceae family figure as one of the 

protagonists in our country not only by the frequency with which their representatives are 

isolated, but also by the evolution regarding antimicrobial resistance, mainly when 

directed to β-lactams by the enzymatic production of β-lactamases extended spectrum 

(ESBLs and carbapenemases). For the patient´s control and treatment, local data are 

critical, and thinking on this, it was decided to conduct an unpublished study in the state 

of Rio Grande do Norte, whose main object was to evaluate the occurrence of β- 

lactamases extended spectrum (ESBL) and the type KPC carbapenemase in 

Enterobacteriaceae obtained from clinical samples derived from three centers of 

excellence in healthcare. Two hundred enterobacteria derived from various biological 

sites were collected during the period between April 2012 and August 2013 and submitted 

to biochemical tests for species identifcation, laboratory confirmatory phenotypic 

analyzes (Jarilier´s disk approximation technique and modified Hodge test) and molecular 

identification for resistance genes blaTEM , blaSHV , blaCTX-M and blaKPC . From these 

enterobacteria, 73 (36.5 %) were confirmed as ESBL-producing, over half of which 

belonged to the species Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli. Other less common 

species such as Enteroboacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii, 

Providencia stuartti also expressed the same phenotype. Molecular analysis by PCR 

indicated that 87.5 % of 73 isolates confirmed phenotypically as ESBL harbored the 

blaCTX-M gene, 43 % amplified the blaSHV gene, 37.5% the blaTEM gene. As the production 

of carbapenemase , 7 ( 9.5% ) were positive for Modified Hodge test (MHT) , all 

belonging to the species Klebsiella pneumoniae , but only 5 of them confirmed the 

presence of blaKPC gene. Over 50 % of multiresistant enterobacteria blaESBL harbored the 

genes associated form. Twenty- six species of Escherichia coli (8) and Klebsiella 

pneumoniae (18) positive for blaCTX-M (more prevalent ) gene were analyzed for similarity 

using the Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE ) technique and isolates with Dice 

coefficient greater than or equal to 80 % were considered clonal . Five PFGE profiles 

were found from chromosomal DNA of E.coli strains and twelve PFGE profiles were 

found from K.pneumoniae strains. It is expected that these results could be extended and 

used as a reference at a state level, preventing dispersion of this resistance and also 

serving as an additional national data to build a more reliable profile in respect to the 

epidemiology of this resistance mechanism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A resistência bacteriana é um problema de saúde pública crescente em todo o 

mundo e a disseminação dos genes de resistência aos antimicrobianos compreende uma 

preocupação recorrente. Nos últimos anos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

agências de controle sanitário vem apresentando relatórios a respeito desse problema 

(SAVJANI; GAJJAR; SAVJANI, 2009, ANVISA, 2013). Esses relatórios retratam não 

somente o aumento alarmante nos níveis de resistência aos antimicrobianos, mas também 

a disseminação dos microrganismos resistentes na comunidade. Isso tem preocupado 

microbiologistas, infectologistas e demais profissionais da assistência à saúde, pois 

diversas evidências apontam que infecções ocasionadas por microrganismos 

multirresistentes estão associados a um aumento na mortalidade, no tempo de 

permanência nos hospitais e nos custos do tratamento (SCHWABER; CARMELI, 2007).  

Dentro dessa realidade, a família Enterobacteriaceae figura como um dos 

protagonistas em nosso país, sendo seus representantes, os que mais sofreram 

modificações quando se trata de resistência, sobretudo a resistência aos antimicrobianos 

β-lactâmicos mediado por β-lactamases de espectro ampliado. Isso tem reduzido 

substancialmente as opções terapêuticas disponíveis e hoje já temos o que os especialistas 

denominam de “infecções não tratáveis”. Diante do grande número de enterobactérias 

isoladas em infecções hospitalares e ambulatórias,  a identificação precisa desses 

mecanismos de resistência para esses agentes torna-se crucial, tanto para a adequação da 

terapia adequada (o tratamento empírico é necessário em muito casos) quanto para fins 

epidemiológicos.  

Apesar de haver muitos relatos já publicados relatando índices e mecanismos de 

resistência a antimicrobianos em diferentes países e instituições, dados regionais e locais 

são fundamentais para o tratamento do paciente e para as ações da Comissão de  Controle 

de Infecção Hospital (CCIH), haja vista que o perfil de resistência e o genes abarcados 

pelo microrganismo varia, entre outros fatores, de acordo com a complexidade do 

hospital, doenças subjacentes e o perfil e uso de antimicrobianos.  

Pensando nisso, foi realizado um estudo no munícipio de Natal/RN, cujo objeto principal 

foi avaliar a ocorrência fenotípica e genotípica de β-lactamases de espectro estendido 

(ESBL) e carbapenemases do tipo KPC em enterobactérias obtidas de amostras clínicas 

oriundas de três centros de referência em saúde no estado do Rio Grande do Norte, assim 
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como avaliar a similaridade genética dessses micro-organismos e a suscetibilidade dos 

isolados aos antimicrobianos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Família Enterobacteriaceae 

 

A família Enterobacteriaceae, na qual são encontrados mais de 30 gêneros e 130 

espécies (FARMER JJ, et al., 1995), é composta por microrganismos ubíquos e 

constituíntes da microbiota intestinal normal da maioria dos animais, incluindo seres 

humanos. Os membros dessa família são bacilos Gram-negativos de tamanho médio (0,3 

a 1,0 x 1,0 a 6,0 μm), são móveis ou imóveis (motilidade concebida através de flagelos 

peritriquios), não formam esporos e podem crescer em condições aeróbias ou anaeróbias 

em inúmeros meios de cultura (anaeróbios facultativos).  Caracterizam-se do ponto de 

vista bioquímico e metabólico, pela capacidade de reduzir nitratos a nitritos, fermentar a 

glicose e em alguns casos, açúcares mais complexos como a sacarose e a lactose, com 

produção de ácido ou ácido e gás, decompor o peróxido de hidrogênio (catalase positivas) 

e possuírem atividade citocromo-oxidase negativa. (MURRAY et al., 2010; O´HARA C, 

2005). 

Essa família compreende 50% de todos os isolados  provenientes de infecções 

nosocomiais e 80% aproximadamente, de todos os isolados Gram-negativos, além de 

causarem uma série de agravos infecciosos, incluindo 30 a 35% de todos os casos de 

septicemia e mais de 70% das infecções das vias urinárias e infecções intestinais. 

(ABBOTT, et al., 2007). Algumas enterobactérias, como Salmonella spp., Shigella spp. 

e Yersinia pestis, estão sempre associadas a doenças em seres humanos, enquanto outras, 

como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Proteus mirabilis são membros da 

microbiota normal e podem causar infecções oportunistas. As bactérias podem ser 

adquiridas a partir de um reservatório animal (a maioria das espécies de Salmonella e 

Yersinia), ou de um portador humano (Shigella e Salmonella enterica enterica sorovar 

Typhi); ou ainda, por disseminação endógena dos microrganismos do próprio paciente, 

podendo afetar várias partes do corpo (FARMER JJ, et al., 1995). 

A maioria das infecções extra-intestinais causadas por enterobactérias têm como 

agentes infecciosos predominantes, um pequeno número de espécies, são elas: 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter cloacae, 

Enterobacter aerogenes e Serratia marcescens (FARMER JJ, et al., 1995). As espéices 
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anteriormente citadas podem estar associadas a uma série de doenças humanas extra-

intestinais, tais como: infecções urinárias (CARSON e NARBER, 2004; TRAUTNER e 

DAUROWCH, 2004;  ; SU et al., 2003), pneumonias associadas a ventilação mecânica 

(CHASTRE & FAGON, 2002; BABCOCK et al., 2003), pneumonias nosocomiais em 

pacientes pediátricos (ZAR e COTTON, 2002), septicemia neonatal (TAKAHASHI et 

al.,2004; GUPTA, 2002), infecções de feridas em pé diabético (O´HARA et al., 2000), 

endocardite e meningite pós-cirúrgica (SANDERS; SANDERS, 1997). 

 

2.2.  Antimicrobianos: breve histórico 

 

Em 1928, Alexander Fleming observou que colônias de Staphylococcus aureus 

que estavam crescendo adjacentes ao mofo contaminante de uma placa, que havia sido 

negligentemente deixada aberta, estavam sofrendo lise. Fleming concluiu corretamente 

que o mofo, mais tarde identificado como uma cepa de Penicillium notatum, estava 

produzindo uma substância bacteriofílica difusível capaz de destruir bactérias 

(FLEMING, 1929). Apesar de ter feito uma grande descoberta, ele era incapaz de 

produzir a penicilina em uma forma utilizável para os médicos daquela época. Em 1941, 

dois cientistas ingleses , Howard Florey e Ernst Chain, desenvolveram uma forma de 

penicilina que poderia ser usada para combater infecções bacterianas em seres humanos. 

Em 1945, a penicilina estava disponível para o uso generalizado. Fleming, Florey e Chain 

dividiram o Prêmio Nobel de Medicina em 1945 por esse trabalho (DAVIES & DAVIES, 

2010). 

Enquanto Fleming trabalhava com a penicilina, Gerhard Domagk (1895-1964) 

descobriu, em 1935, a primeira sulfa, as sulfonamidas . No entanto, essas drogas 

apresentaram alguns efeitos colaterais significativos, em especial a insuficiência renal, o 

que impulsionou os cientistas na busca por outros antibióticos. O próximo avanço foi em 

1944, quando Selman Waksman descobriu uma droga chamada estreptomicina. Esta 

droga, teve origem a partir de micróbios encontrados naturalmente no solo e provou-se 

ser uma cura para muitas doenças intestinais. Na década de 1940 e início dos anos 50 

novos antibióticos foram introduzidos, incluindo o cloranfenicol e a tetraciclina e ainda 

nos anos 50 já estavam disponíveis para terapêutica. (DAVIES & DAVIES, 2010) 

Atualmente, apesar da identificação de centenas de outros compostos com 

atividade antibacteriana, somente alguns demonstraram eficácia clínica. Algumas 
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características farmacológicas  são diretamente responsáveis por essa limitação, são elas: 

toxicidade direcionada apenas ao micro-organismo, maior espectro de atividade possível, 

ausência de propriedade alergênica, menor dano possível a microbiota normal, ter boa 

distribuição entre os tecidos e fluidos do organismo, ser de fácil produção e possuir meia-

vida longa. Desta forma, apesar do grande número de compostos candidatos a agente 

antimicrobianos, não possuímos até hoje um arsenal tão vasto quanto seria necessário 

para combater os fenômenos de resistência. (PAPP-WALLACE, et al., 2011). 

Apesar de um arsenal insuficiente, os antimicrobianos utilizados atualmente na 

terapêutica estão devidamente categorizados de acordo com seu principal mecanismo de 

ação representados por: inibição da síntese proteica, interferência na síntese de ácidos 

nucleicos, inibição de vias metabólicas, rompimento da membrana celular e interferência 

na síntese da parede celular. (TENOVER et al., 2006). 

 

2.3. Antimicrobianos que atuam na síntese da parede celular 

 

Os antimicrobianos que interferem na síntese da parede celular  promovendo 

como consequência a lise celular pertencem a três classes, são elas: a classe dos 

glicopeptídeos, fosfomicinas e beta-lactâmicos.  

Os glicopeptídeos apresentam múltiplos mecanismos de ação. São compostos que 

se ligam aos resíduos de D-alanina na cadeia de peptideoglicano da parede celular que 

está sendo formada, prevenindo a ligação cruzada que é necessária para a síntese estável 

dessa parede. Além disso, esses compostos podem alterar a permeabilidade da membrana 

citoplasmática e interferir na síntese de RNA citoplasmático, sendo usados 

principalmente para o tratamento de infecções causadas por Gram-positivos. Os dois 

principais representantes da classe dos glicopeptídeos são a vancomicina e a teicoplanina. 

(WALTER, 2006).  

Fosfomicinas, que são derivadas do ácido fosfônico, são conhecidas há pelo 

menos quatro décadas. Apresentam um mecanismo único de ação, que envolve a inibição 

da primeira etapa da síntese de peptideoglicano, através da inibição da enzima MurA 

(UDP-Nacetilglicosamina enolpiruvil transferase), que catalisa o primeiro passo da 

síntese da parede celular. Essa droga possui um amplo espectro de atividade, contra 

Gram-negativos e Gram positivos aeróbios. A fosfomicina trometanol (comercialmente 
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conhecido como Monuril), é uma formulação oral aprovada no Brasil e em diversos 

países, para o tratamento de infecções do trato urinário (SHRESTHA et al., 2001). 

Finalmente, os beta-lactâmicos agem interferindo nas enzimas que realizam 

síntese da camada de peptideoglicano e devido a sua importância, serão retratados em 

mais detalhe a seguir. 

  

2.3.1. Antimicrobianos β-lactâmicos 

 

            Os antimicrobianos beta-lactâmicos foram os primeiros a serem descritos e são 

até hoje, mesmo depois de 80 anos da sua descoberta,  o maior grupo de antimicrobianos 

usados na prática clínica, perfazendo aproximadamente 50% dos antimicrobianos 

utilizados de forma sistêmica. O seu uso é extenso em infecções comunitárias ou 

hospitalares, haja vista a grande variedade de formas farmacêuticas disponíveis e sua 

baixa toxicidade. A diversidade de classes nesse família é marcante e sua característica 

comum é a presença do anel beta-lactâmico, cuja estrutura química consiste em uma 

amida cíclica, heteroatômica, formada por três átomos de carbono e um átomo de 

nitrogênio. (THOMAS TT et al., 2007). 

 Os antimicrobianos desta família têm ação bactericida inibindo enzimas 

envolvidas na síntese da parede celular bacteriana, estrutura que é primordial para manter 

a forma dos microorganismos em ambientes hipertônicos e hostis, bem como o equilíbrio 

osmótico.  Essa estrutura é constituída de uma espinha dorsal de carboidratos alternados 

de N-acetil murânico e N-acetilglicosamina em ligação  -1,4, interligadas, por sua vez, 

por tetrapeptídeos. Um pentapeptídeo é ligado a cada unidade de ácido N-acetil murânico 

e a ligação cruzada de duas D-alanina-D-alanina presentes no pentapeptídeo é catalisada 

por PBPs, que atuam como transpeptidases. Entretanto, o anel beta-lactâmico é 

quimicamente similar a D-alanina-D-alanina do pentapeptídeo, e assim as Proteínas 

ligadoras de penicilina (PBPs) inserem erroneamente o anel beta-lactâmico no lugar da 

D-alanina-D-alanina. Desta forma, ocorre a acilação das PBPs, que ficam 

impossibilitadas de realizar suas funções corretamente, causando a lise celular bacteriana. 

(DRAWZ et al., 2010). 

 Porém, para que a ação bactericida do anel beta-latâmico ocorra é necessário que 

este esteja ligado a um ou mais outros radicais, os quais podem ser anéis ou cadeias 

lineares. Os radicais e a estrutura formada pelos dois anéis básicos classificam os -
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lactâmicos em: penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, monobactâmicos e 

inibidores de -lactamases. Dentro de cada grupo, pequenas alterações nas estruturas 

químicas modificam as características dos antimicrobianos, como espectro de atividade, 

afinidade por receptores e resistência às β-lactamases (KONG; SCHNEPER; MATHEE, 

2010). A estrutura simplificada de cada β-lactâmico pode ser observada na figura 1 e os 

principais representantes de cada grupo no quadro 1, a seguir. 

 

.  

Figura 1.  Classificação e estrutura básica dos antimicrobianos β-lactâmicos. 

Fonte: adaptado de SUAREZ; GUDIOL (2009). 
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Tabela 1.  Classificação e principais representantes dos antimicrobianos β-lactâmicos. 

 

 

Grupos Características Representantes 

Penicilinas 

Espectro reduzido 
Benzilpenicilina, 

Fenoxibenzilpenicilina 

Ativas contra 

enterobactérias 
Ampicilina, Amoxicilina 

Ativas contra 

Pseudomonas 

Ureidopenicilinas 

(Piperacilina), 

Carboxipenicilinas 

(Ticarcilina, Carbenicilina) 

Antiestafilocócicas Oxacilina 

Combinadas com 

inibidores de β-lactamase 

Amoxicilina/Clavulonato, 

Piperacilina/Tazobactam, 

Ticarcilina/Clavulonato, 

Ampicilina/Sulbactam 

Cefalosporinas 

Primeira geração 
Cefazolina, Cefalotina, 

Cefalexina 

Segunda geração Cefaclor, Cefoxitina 

Terceira geração 
Ceftriaxona, Cefotaxima, 

Ceftazidma 

Quarta geração Cefepime 

Carbapenêmicos  
Imipenem, Meropenem, 

Erftapenem 

Monobactâmicos  Aztreonam 

Fonte: adaptado de SUAREZ; GUDIOL (2009). 

 

Entre as classes acima descritas, a penicilina, descoberta em 1928, foi o primeiro 

-lactâmico descoberto, como já descrito anteriormente Porém, somente em 1940, Ernst 

Chain conseguiu obter um extrato estável de penicilina. (KONEMAN et al., 2008). Nos 

dias atuais, as penicilinas não são indicadas para tratamento de infecções de cepas com 

elevado nível de resistência, pelo fato das penicilinas exibirem um restrito espectro de 

ação e serem hidrolisadas pela maioria das beta-lactamases conhecidas. Mas, as 

penicilinas ainda são usadas para o tratamento de cepas sensíveis de Streptococcus sp., 

Staphylococcus sp. e alguns Gram-negativos, como Treponema pallidum, Neisseria 

gonorrhoeae (SUAREZ C et al., 2009). 

Em 1948, outra importante classe de -lactâmicos conhecida como cefalosporinas 

foi descoberta. Giuseppe Brotzu, ao estudar a microbiota presente em esgotos, com o 
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intuito de descobrir a ocorrência de -lactâmicos naturais, isolou o fungo 

Cephalosporium, cujo composto ativo foi isolado e deu origem aos primeiros antibióticos 

dessa classe: Cefalosporina N (ativa contra Gram-negativos) e Cefalosporina P (ativa 

contra Gram-positivas).  Essas drogas foram introduzidas na prática clínica em 1960 e 

atualmente estão disponíveis em mais de vinte compostos, distribuídos em quatro grandes 

gerações, com espectro de atividade característico representando uma das principais 

classes utilizadas na clínica para tratamento de infecções nosocomiais e ambulatoriais 

(GREENWOOD D, 2000). 

       Entre os β-lactâmicos , os carbapenêmicos são os antibióticos com o maior espectro 

de actividade antibacteriana, em comparação com outros β -lactâmicos, tais como 

penicilinas e cefalosporinas. Estes antibióticos foram originalmente desenvolvidos a 

partir da tienamicina, um produto natural derivado de Streptomyces cattleya (KAHAN et 

al., 1983), e que são frequentemente utilizados para o tratamento de isolados resistentes 

de Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii que se tornaram cada vez mais 

resistentes a cefalosporinas de amplo espectro utilizadas em ambientes hospitalares 

(LIVERMORE et al., 2006). Carbapenemos (imipenem, meropenem, ertapenem) 

provaram ser mais estáveis contra a ação de diversas β-lactamases, devido à sua invulgar 

estereoquímica do outro lado da ligação C5 - C6 e a presença do grupo α-hidroxietil. 

 A classe dos monobactâmicos foi inicialmente descrita com a observação da 

produção de beta-lactâmicos monocíclicos por cepas de Chromobacterium violaceum, 

Acetobacter sp.,e Agrobacterium radiobacter em 1981. Hoje o principal membro dessa 

classe é o aztreonam. Essa classe é relativamente inativa contra Gram-positivos e 

bactérias anaeróbicas, mas é eficaz contra Gram-negativos aeróbios, mesmo em baixas 

concentrações. Além disso, essa classe é resistente a hidrólise mediada por várias beta-

lactamases e mostra certo grau de estabilidade contra beta-lactamases originárias de 

plasmídios. Contra beta-lactamases cromossomais, o aztreonam pode agir tanto como 

inibidor ou como substrato fraco (GREENWOOD, 2000). 

 

 

 

 

2.4. Resistência bacteriana aos antimicrobianos 
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A resistência aos antibióticos, entre os vários gêneros bacterianos, representa um 

problema de saúde pública mundial. Para alguns estudiosos a situação atual caminha para 

o que foi vivenciado na era pré-antibiótico, uma vez que o surgimento de novos recursos 

terapêuticos não acompanha a evolução dos mecanismos de resistência bacterianos 

(PATERSON, 2006). 

Esses mecanismos de resistência, nada mais são do que um processo de adaptação, 

resultado de mutações em genes que passam a conferir resistência, a qual pode ser 

transmitida de forma vertical e horizontal. Essa transmissibilidade eficiente contribue 

para que populações bacterianas anteriormente sensíveis, rapidamente tornem-se não 

suscetíveis a determinados antimicrobianos e sejam assim selecionadas quando há 

pressão dos últimos. Em função desses eventos, a emergência e disseminação dos genes 

de resistência aos antibióticos tornaram-se um problema que tange não somente o 

ambiente hospitalar, mas também a comunidade (WOODFORD, 2006; SNYDER; 

CHAMPNESS, 2007). 

A disseminação de genes por transmissão vertical ocorre através da  divisão 

binária bacteriana, na qual todo o genoma bacteriano é duplicado, originando uma célula 

filha idêntica a anterior. Na transmissão horizonal, bactérias da mesma espécie ou de 

espécies diferentes compartilham o seu material genético através de processos como, 

conjugação, transformação, transdução e transposição. Esse compartilhamento genético 

depende de vários elementos genéticos móveis, dos quais podemos citar como principais 

os plasmídeos, os transposons, os integrons e as sequências de inserção. (FROST et al., 

2005; SNYDER; CHAMPNESS, 2007). 

Esse conjunto de eventos associado a co-existência de genes que conferem 

resistência a diversos antibióticos em um mesmo elemento móvel criam o ambiente 

propício para a seleção e perpetuação de bactérias multiresistentes nos mais variados 

ambientes (LIVERMOORE; WOODFORD, 2006; CHAMPNESS, 2007). 

 

2.4.1. Mecanismos de resistência aos -lactâmicos 

 

 Como já mencionado anteriormente, devido a baixa toxicidade, variedade de 

formas farmacêuticas e o amplo espectro de alguns, os antimicrobianos -lactâmicos são 

os mais utilizados na rotina terapêutica. No entanto, famílias bacterianas diversas, 
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incluindo a família Enterobacteriaceae, apresentam inúmeros mecanismos de resistência 

a esta classe de drogas (SHAHID et al., 2009). 

Como mecanismos de resistência a esse grupo, podemos citar quatro principais os 

quais podem estar sozinhos ou associados, são eles: mudança no sítio ativo das PBPs, 

diminuição da expressão de porinas (OMPs), aumento da expressão bombas de efluxo e 

produção de enzimas betalactamases (BABIC; HUJER; BONOMO, 2006). O último 

mecanismo de resistência é o mais comum e de maior importância em bactérias Gram-

negativas, em especial as enterobactérias, e foi o foco deste trabalho. Contudo, será 

descrito com maiores detalhes mais adiante. 

As modificações em PBPs podem ser por mutações, hiperexpressão ou redução 

da afinidade. Todas essas modificações reduzem a atividade do antimicrobiano β-

lactâmico na inibição da síntese da parede celular conferindo resistência a esses agentes. 

É um mecanismo muito importante em Gram-positivos como Streptococcus pneumoniae 

resistente à penicilina, e Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA). Na 

maioria dos Gram-negativos a mutação em PBPs tem menor importância que os demais 

mecanismos (SAUVAGE et al., 2008).  

A diminuição da expressão de porinas (OMPs) é outro mecanismo de resistência. 

Para acessar as PBPs no interior da membrana plasmática, os β-lactâmicos devem se 

difundir na parede (o que é muito difícil, já que são moléculas pouco lipofílicas) ou 

atravessar canais chamados de porinas. Algumas enterobactérias, por exemplo, 

Enterobacter spp., K. pneumoniae e E. coli, apresentam resistência aos carbapenêmicos 

devido à perda destas OMPs. A perda de porinas também está associada à resistência ao 

imipenem e meropenem em Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii 

(LIVERMORE, 2001; JACOBY; MILLS; CHOW, 2004; BABIC; HUJER; BONOMO, 

2006). As mutações pontuais ou a presença de sequências de inserção nos genes que 

codificam as porinas podem produzir proteínas com função diminuída e, portanto, resultar 

em menor permeabilidade aos antimicrobianos. É importante ressaltar, no entanto que, 

apenas a deficiência da porina não é suficiente para produzir o fenótipo de resistência, 

sendo normalmente encontrada combinada à produção de β-lactamases (POOLE, 2004). 

As bombas de efluxo são capazes de exportar uma grande variedade de substratos 

do periplasma para o meio ambiente. Essas bombas são um importante determinante da 
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multirresistência em muitos micro-organismos Gram-negativos, especialmente P. 

aeruginosa e Acinetobacter spp. e funcionam expulsando os antimicrobianos do espaço 

periplásmico para fora da célula, conferindo resistência à bactéria. (LIVERMORE, 2001; 

SHAHID et al., 2009).  Na P.aeruginosa, o aumento da expressão do sistema de bombas 

de efluxo MexAMExB-OprD em combinação com a baixa permeabilidade de membrana 

externa pode resultar em redução da susceptibilidade a penicilinas e cefalosporinas, mas 

também a antimicrobianos de outras classes como quinolonas, tetraciclina e cloranfenicol. 

Em cepas de E. coli e K. pneumoniae as proteínas AcrAB-Tolc, AcrEF-Tolc e EmrB têm 

sido apontadas com as de maior relevância (DRAWZ et al., 2010). 

 

 2.5.  -lactamases  

 

 Compostos β-lactâmicos são produzidos por diversos micro-organismos presentes 

no solo e provavelmente sua produção pode representar uma vantagem competitiva pelo 

nicho ecológico. De modo análogo, a produção de -lactamases pode representar uma 

vantagem adaptativa para garantir a integridade da parede celular  e portanto existe no 

ambiente, resultado de uma adaptação natural (DRAWZ et al., 2010). 

 Não é surpresa portanto, que a primeira β-lactamase a ser descrita tenha sido 

identificada em um isolado de E.coli mesmo antes do uso generalizado da penicilina na 

prática clínica (ABRAHAM; CHAIN, 1940; KIRBY, 1944). A origem dessa enzima parece 

estar relacionada com as próprias PBPs bacterianas, a partir de uma estrutura primordial 

e de um ponto de vista evolutivo, sugerindo que aquela proteína possa apresentar um 

ancestral comum com bactérias primitivas produtoras de antibióticos (GHUYSEN, 1991 

; HALL & BARLOW, 2004). Hoje em dia, elas já estão amplamente distribuídas entre 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e, como já mencionado anteriormente, 

configura como principal mecanismo de resistência em enterobactérias (LIVERMORE, 

1995). 

Essas enzimas são codificadas por genes chamados bla, que podem estar presentes 

no cromossomo bacteriano ou em plasmídeos. A expressão dos genes bla pode ser 

induzida pela presença dos β-lactâmicos ou estar continuamente ativada. Assim, as β-

lactamases podem estar presentes de forma induzível ou constitutiva (LIVERMORE, 

1995). 
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O seu mecanismo de ação em Gram-negativos ocorre no espaço perliplasmático e 

se caracteriza pela hidrólise do anel β-lactâmico presente no núcleo estrutural das 

penicilinas, o ácido 6-aminopenicilâmico, provocando assim a formação do ácido 

peniciloíco que é desprovido de atividade antimicrobiana.  (TAVARES, 2001). 

Primeiramente, a enzima associa-se de forma não covalente ao anel β-lactâmico do 

antimicrobiano. Então, o radical hidroxila livre do resíduo de serina presente no sítio ativo 

da enzima, ataca o anel β-lactâmico, formando uma ligação covalente acil-éster. A 

hidrólise do éster formado libera a enzima ativa e os antimicrobianos hidrolisados e 

inativos como ilustra a FIGURA 2 (LIVERMORE, 1995). É importante ressaltar que 

algumas β-lactamases utilizam o zinco como cofator enzimático ao invés da serina. 

Etretanto a maioria age via éster de serina. De forma similar, ocorre com a hidrólise das 

cefalosporinas e dos carbapenêmicos. (TAVARES, 2001). .  

 

 

Figura 2.  Mecanismo de ação das β-lactamases com serina no sítio ativo 

 

Fonte: Adaptado de LIVERMORE, 1995. 

 

 2.5.1. Classificação das β-lactamases   

 Através do  processo contínuo de adaptação bacteriana , inúmeras β-lactamases, 

desde a primeira descrita em meados dos anos 40, vêm surgindo e de forma concomitante, 
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sendo caracterizadas (ABRAHAM., CHAIN, 1940; KIRBY, 1944). No entanto, desde o 

final de 1960, como resultado da sua grande heterogeneidade e no intuíto de tornar 

pragmática essa caracterização na prática clínica, essas enzimas  passaram por diferentes 

formas de classificação, incluindo seu espectro hidrolítico, suscetibilidade a inibidores e 

sua localização genética (BUSH, FISHER, 2011). 

 Atualmente, as classificações envolvem duas abordagens principais, estrutura 

molecular da enzima ou características bioquímicas e funcionais. A classificação 

molecular baseia-se nas sequências de nucleotídeos e aminoácidos dessas enzimas e foi 

proposta por Ambler em 1980, quando somente β-lactamases tinham sua sequência de 

aminoácidos conhecida . (BUSH, JACOBY e MEDEIROS, 1995). Nessa classificação, 

todas as β-lactamases são descritas em quatro grupos, denominados A, B, C e D. As β-

lactamases enquadradas nas classes A, C e D apresentam a serina como cofator 

enzimático (serino-β-lactamases), enquanto  a classe B, ou metalo-β-lactamases utiliza 

um átomo de zinco para exercer a sua atividade.  

A classificação funcional, por sua vez, passou por uma série de abordagens desde 

a sua primeira proposição em 1970 por Richmond e Sykes (RICHMOND; SYKES, 1973) 

chegando finalmente ao que denomina-se hoje de classificação funcional de Bush, Jacoby 

e Medeiros, a qual foi primeiramente proposta em 1989 por Bush (BUSH, 1989c) e sofreu 

duas atualizações, uma em 1995 (BUSH; JACOBY; MEDEIROS, 1995) e outra em 2009 

(BUSH; JACOBY, 2010).  Esta abordagem baseia-se nas diferenças estruturais e 

bioquímicas das β-lactamases, dividindo-as em três grandes grupos (1,2 e 3) e alguns 

subgrupos bem definidos conforme suas preferências pelos substratos (diferentes classes 

de β-lactâmicos) e de acordo com seus perfis de inibição (ácido clavulânico, ácido 

triazolilmetil penicilâmico sulfônico, também conhecido como tazobactam e EDTA). 

Tabela 1. 

 

 

 

 

Tabela 2: Classificação das beta-lactamases segundo BUSH; JACOBY, 2010 
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Grupo funcional 

de Bush & Jacobs 

Classificação 

molecular de 

Ambler 

Enzimas 

(Exemplos) 

Características 

1 C 
ACT-1, CMY-2, MIR-1, 

FOX-1 

Cefalosporinases cromossomais e plasmidiais que 

ocorrem em Gram-negativos, não inibidas pelo ácido 

clavulânico e tazobactam. Degradam todos os β-

lactâmico, exceto os carbapenêmicos. 

1c C GC1, CMY37 

Cefalosporinases cuja hidrólise é mais acentuada em β-

lactâmicos de amplo espectro. Resistentes às 

cefamicinas. 

2ª A 
PC1 e outras penicilinases 

de Staphylococcus sp. 

Penicilinases produzidas por Staphylococcus spp. e 

Enterococcus spp. Conferem altos níveis de resistência 

à penicilina e são inibidas por ácido clavulânico e 

tazobactam. 

2b A TEM-1, TEM-2, SHV-1 
Penicilinases e cefalosporinases de espectro reduzido. 

Inibidas por ácido clavulânico e tazobactam. 

2be A 

ESBLs (SHV-2, TEM-3, 

CTX-M 15, PER-1, VEB-

1, CTX-M 44) 

Enzimas que conferem resistência às penicilinas, 

cefalosporinas de amplo espectro e monobactâmicos, 

mas são inibidas por cefamicinas e ácido clavulânico e 

tazobactam. 

2br A 
TEM-30, TEM-76, SHV-

10, SHV-26 

Enzimas que hidrolisam penicilinas e cefalosporinas de 

primeira geração, porém são fracamente inibidas pelo 

clavulanato e tazobactam. 

2ber A TEM-50, TEM-68 

Enzimas que hidrolisam cefalosporinas de amplo 

espectro e monobactâmicos, mas são inibidas pelo ácido 

clavulânico e tazobactam. 

2c A PSE-1, CARB-3 
Enzimas que hidrolisam penicilinas e carbenicilinas e 

são inibidas pelo ácido clavulânico. 

2d D OXA-1 e OXA-10 
Enzimas que hidrolisam a cloxacilina e a oxacilina e são 

levemente inibidas pelo clavulanato. 

2de D OXA-11, OXA-15 
Enzimas que hidrolisam penicilinas e cefalosporinas de 

amplo espectro, pouco inibidas pelo ácido clavulânico. 
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2df D OXA-23, OXA-48 
Ezimas capazes de hidrolisar carbapenêmicos e 

cloxacilinas. 

2e A CepA Cefalosporinases inibidas por ácidos clavulânicos  

2f A 

IM-1, KPC-2, KPC-3, 

SME-1, GES-2 

 

Enzimas que hidrolisam carbapenemas e possuem uma 

serina no seu sítio ativo. Tais enzimas são pouco 

inibidaspor ácido clavulânico e tazobactam. 

3ª B 
IMP-1, L1, NDM-1, 

VIM-1 

 

Enzimas que hidrólisam  todos os beta-lactâmicos 

exceto monobactâmicos. Inibidas por EDTA e quelantes 

de metais,não inibidas por ácido clavulânico e 

tazobactam. 

 

3b B CphA, Sfh-1 

 

Enzimas que hidrólisam preferenciamente  de 

carbapenemas. Inibidas por EDTA e quelantes de 

metais, não inibidas por ácido clavulânico e tazobactam. 

Fonte: adaptado de BUSH; JACOBY (2010). 

 

Porém, essa última atualização, que correlaciona a classificação molecular de 

Ambler ao grupo funcional de Bush & Jacobs e agrupa de acordo com suas características 

bioquímicas e funcionais, o maior número de enzimas já descritas, ainda apresenta um 

alto nível de complexidade, tornando esse conhecimento inacessível ao corpo clínico e 

aos profissionais de controle de infecção hospitalar. Dessa forma, alguns pesquisadores 

têm proposto uma classificação mais simples, a fim de tornar mais acessível a 

compreensão das diversas β-lactamases de importância clínica. A nova classificação 

propõe a expansão da definição de β-lactamase de espectro estendido ou ampliado  

(ESBL) a outras β-lactamases adquiridas com importância clínica e com atividade contra 

cefalosporinas de amplo espectro e/ou carbapenêmicos. Assim, as ESBLs clássicas do 

grupo A seriam classificadas como ESBLA, as β-lactamases do tipo AmpC e OXA seriam 

classificadas como ESBL miscelâneas ou  ESBLM e  por último, as carbapenemases 

seriam designadas ESBLCARBA. Os autores da nova classificação acreditam que essa 

simplicação encorajaria o estudo e contribuiria na redução da disseminação dessas β-

lactamases (GISKE et al., 2009). 

2.5.1.1.  β-lactamases de Espectro Estendido (ESBL)  

 

 



28 
 

O primeiro isolado clínico, expressando ESBL, foi identificado por Knothe, na 

Alemanha, em 1983 em uma cepa de Klebsiella ozanae (KNOTHE et al., 1983). O gene 

responsável por esse fenótipo apresentava uma única mutação quando comparado à 

sequência da enzima SHV-1 (íntrinseca a este gênero), o que aumentava 

consideravelmente seu espectro de ação, passando a ter a capacidade de hidrolisar 

cefalosporinas de terceira geração; essa enzima foi denominada SHV-2 (KLIEBE et al., 

1985). Atualmente, o número de ESBLs caracterizadas já passa de 500, e as pesquisas 

que as relatam têm origem em mais de 30 países do mundo, o que demonstra sua ampla 

distribuição (PATERSON, 2006; GNIADKOWSKI, 2008). 

As primeiras ESBLs descritas eram derivadas de β-lactamases do tipo SHV 

(primeiro caso descrito na literatura) e do tipo TEM, a partir de mutações em seu sítio 

ativo. Essas β-lactamases eram importantes apenas no ambiente hospitalar (BRADFORD, 

2001). Da mesma forma, as ESBLs do tipo OXA são derivadas de OXA não ESBLs por 

mutações (NAAS; NORDMANN, 1999). A família CTX-M, no entanto, ao contrário das 

ESBLs citadas anteriormente , não são derivadas de  β-lactamases de espectro restrito 

(LIVERMORE et al., 2007) e desde os seus primeiros relatos em 1989, vem ganhando 

cada vez mais  importância, tornando-se endêmica em continentes como a América do 

Sul, Europa, Ásia e Oceania. (CÁNTON; COQUE, 2006). 

A grande parte das beta-lactamases de espectro ampliado (ESBL) encontram-se 

enquadradas no grupo molecular A de Ambler (AMBLER, 1980; BARLOW,  2005), 

enquanto que na classificação funcional de Bush e Jacoby, a maioria  está situada no 

grupo 2be. Estas enzimas são capazes de hidrolisar penicilinas, cefalosporinas (incluindo 

as de amplo espectro) e monobactâmicos, mas são suscetíveis aos inibidores de β-

lactamases (clavulanato,  tazobactam), carbapenêmicos e cefamicinas (cefoxitina e 

cefotetan). Todavia, a resistência as cefamicinas pode ocorrer em cepas produtoras de 

ESBL, quando  houver  uma diminuição de porinas de membrana reduzindo sua 

permeabilidade. (BUSH; JACOBY, 2010). Os carbapenêmicos, por sua vez, apresentam-

se ineficazes quando existem mecanismos de resistência diferentes das ESBLs associados 

a elas ou quando o mecanismo de resistência for a produção de carbapenemases, enzimas 

que serão discutidas mais adiante. (QUEENAN; BUSH, 2007). Já os inibidores de β-

lactamases, mostram-se inefecientes quando  enzimas conhecidas como IRT (TEM 

resistentes a inibidores), pertencentes ao grupo 2br de Bush e Jacoby, estão atuantes. As 

últimas, emergiram do tipo TEM-1 e TEM-2, mas também são encontradas na família 
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SHV devido a mutações que comprometeram a afinidade destas pelos inibidores de β-

lactamases (BABIC; HUJER; BONOMO, 2006). 

Muitas definições já foram atribuídas às β-lactamases de espectro estendido, mas 

a fim de simplificar esse conceito foi proposta uma definição durante a conferência 

ESCMIC (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), a qual, 

em suma, afirma que toda ESBL é uma β-lactamase, ordinariamente adquirida e na sua 

grande maioria, não inerente às espécies, as quais podem hidrolisar rapidamente, ou 

conferir resistência a oximino-cefalosporinas (não carbapenêmicos), ou uma β-lactamase 

mutante, dentro de uma família que tenha habilidade em fazê-lo. (LIVERMORE, 2008). 

A ocorrência desse grupo heterogêneo de enzimas é observada principalmente nas 

enterobactérias  Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Klebsiella oxytoca, para as 

quais foram padronizadas as metodologias de detecção (BRADFORD, 2001). Entre essas 

espécies, estudos vêm apontando uma preferência desse grupo enzimático pela Klebsiella 

spp, mas as razões para tal ainda permanece incerta. Alguns autores defendem o fato  de 

que os plasmídeos grandes, os quais normalmente carreiam as ESBLs, são mais comuns 

em  Klebsiella spp que em outra espécie de enterobactéria e afirmam também, que as 

cepas de Klebsiella pneumoniae são bem mais adaptadas ao ambiente hospitalar, 

permitindo uma sobrevivência mais duradoura no ambiente e facilitando, 

consequentemente, contaminações cruzadas. (PATERSON; BONOMO, 2005). 

 Outras espécies de enterobactérias como Enterobacter cloacae, Enterobacter 

aerogenes, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Citrobacter freundii,  Citrobacter koseri, 

Serratia marcescens, Morganella morganii, Salmonella spp. e entre outras, já foram 

também descritas com esse perfil de resistência (MHAND et al., 1999; DE CHAMPS et 

al., 2000; PAI et al., 2001; VARELA et al., 2001; BERTRAND et al., 2003; MULVEY 

et al., 2003; NOGUEIRA et al., 2006; MINARINI et al., 2007).  

Entre as espécies acima citadas, tem-se observado uma maior ocorrência deste 

fenótipo de resistência em Enterobacter spp. e Proteus mirabilis (GARCIA; DE LA 

GANDARA; GARCIA, 2010). É importante reiterar que somente em 2005, o Clinical 

Laboratories Standards Institute (CLSI) incluiu a espécie Proteus mirabilis (proveniente 

de sítio biológico estéril) entre as espécies, cuja metodologia de detecção fenotípica para  

a presença de ESBL é padronizada (CLSI, 2005). Acredita-se que esta restrição de 

metodologias padronizadas para o universo heterogêneo da família Enteorbacteriaceae, 

subestime a presença de ESBL nas espécies, cujas técnicas para identificação deste 

fenótipo de resistência não estejam padronizadas. 
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2.5.1.2. ESBL do tipo TEM 

 A primeira enzima deste grupo, a TEM-1, foi descrita em Atenas, na Grécia e 

recebeu esse nome por ter sido isolada de uma paciente cujo nome era Temoniera. 

Observou-se que esta enzima apresentava um substrato e perfil de inibição similar aos 

descritos para a β-lactamase SHV-1 (DATTA; KONTOMICHALAOU, 1965). A 

primeira mutação ocorrida na β-lactamase TEM-1, a substituição de uma glicina por uma 

Lisina originou a β-lactamase TEM-2, cujo perfil hidrolítico é praticamente o mesmo 

diferindo da primeira apenas pelo ponto isoelétrico. Ambas apresentam um perfil de 

hidrólise restrito conferindo principalmente resistência a ampicilina nos isolados de 

Escherichia coli e a penicilinas e cefalosporinas de espectro reduzido (BRADFORD, 

2001).  

 Em 1987, isolados de K.pneumoniae exibindo resistência a múltiplos antibióticos 

incluindo as oximino-cefalosporinas foram detectados e a β-lactamase produzida por 

esses isolados foi designada como CTX-1 devido a sua atividade hidrolítica contra a 

cefotaxima (SIROT et al., 1987). Análises de sequenciamento revelaram que a enzima 

era relacionada à TEM-2 e diferia desta apenas em dois aminoácidos, a substituição de 

uma Lisina por uma Glutamina na posição 102 e de uma Serina por uma Glicina na 

posição 236, por isso passou a ser denominada de TEM-3 (SOUGAKOFF; GOUSSARD; 

COURVALIN, 1988). Entretanto, apesar da nomenclatura, estudos posteriores realizados 

com um isolado de Klebsiella oxytoca, proveniente da Inglaterra, que datava de 1982, 

revelaram uma resistência deste a ceftazidima, mediada por uma β-lactamase plasmidial 

do tipo TEM. Essa enzima foi posteriormente denominada de TEM-12 e configura como 

a primeira  β-lactamase de amplo espectro nesta família de ESBLs (DU BOIS; 

MARRIOT; AMYES, 1995). 

Atualmente existem mais de 180 variantes de TEM, das quais, aproximadamente 

110 apresentam o fenótipo de ESBL. As outras variantes apresentam-se como β-

lactamases do grupo 2b, ou do grupo 2br, do qual fazem parte respectivamente as β-

lactamases de espectro reduzido e as IRT, descritas anteriormente. Essa grande 

variabilidade ocorre devido as diversas substituições de aminoácidos, porém essas 

mudanças acontecem em um número limitado de posições. As combinações dessas trocas 

de aminoácidos resultam em várias alterações sutis nos fenótipos das ESBLs, como a 
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habilidade de hidrolisar oximino-cefalosporinas específicas, como cefotaxima e 

ceftazidima, ou mudanças no ponto isoelétrico que varia entre 5,2 e 6,5 (BRADFORD, 

2001; GNIADKOWSKI, 2008). 

Apesar de β-lactamases do tipo TEM serem encontradas com maior frequência 

em E. coli e K. pneumoniae,  já foram descritas também em várias outras espécies de 

Gram-negativos, inclusive não enterobactérias, como Pseudomonas aeruginosa ( 

PAGANI et al., 2002; BERTRAND et al., 2003).  

Geneticamente, observa-se que os genes bla TEM responsáveis pela síntese desse 

grupo de β-lactamases podem disseminar-se através de três tipos de transposons, Tn1, 

Tn2 e Tn3 ocorrendo principalmente no transposon Tn1  (PARTRIDGE; HALL, 2005). 

No entando, esses genes nunca foram identificados dentro de integrons, possivelmente 

por não estarem associados a características compatíveis com a formação de um gene 

cassete (POIREL; NAAS; NORDMANN, 2008). 

 

2.5.1.3. ESBL do tipo SHV 

 

 As enzimas do tipo SHV, cujo nome provem do termo sulfhydril reagent variable, 

são mais comumente encontradas em cepas de K.pneumoniae, onde o gene blaSHV-1 

encontra-se no cromossomo bacteriano, caracterizando uma forma de resistência 

íntrinseca e constitutiva. Este gene também é encontrado em outros Gram-negativos, 

porém situado não em cromossomos, mas em plasmídeos (BABINI; LIVERMORE, 

2000; DRAWZ & BONOMO, 2010). A primeira descrição de uma enzima deste grupo 

ocorreu em 1972 por Pitton, porém sua caracterização molecular estava incompleta 

(PITTON, 1972). Apenas em 1979, a caracterização molecular  e a denominação 

definitiva dessa enzima como SHV-1 foi conseguida (MATTHEW; HEDGES; SMITH, 

1979). Hoje sabe-se que essa enzima apresenta espectro de atividade reduzido e responde 

como responsável pela resistência íntrinseca da espécie K.pneumoniae a ampicilina, 

ticarcilina e piperacilina (PATERSON; BONOMO, 2005).  

 A primeira β-lactamase de amplo espectro reportada neste grupo; a SHV-2; foi 

também, como já mencionado anteriormente, o primeiro mecanismo de resistência à 

oximino-cefalosporinas mediado por plasmídeos que se tem relato. A diferença dela para 

sua parente mais próxima, SHV-1, reside na substituição de uma Glicina na posição 238 

para uma Serina e substituição de uma lisina por glutamato na posição 240, modificação 
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suficente para torná-la capaz de hidrolizar também, cefalosporinas de espectro 

aumentado. (KLIEBE et al.,1985). 

 Poucos estudos têm investigado a aquisição genética horizontal dos genes blaSHV. 

O que se sabe é que em vários isolados de enterobactérias e Pseudomonas aeruginosa, 

apenas um único elemento móvel, uma sequência de inserção conhecida como IS26, tem 

sido frequentemente encontrada associada ao gene blaSHV levantando a possibilidade 

deste elemento ser uma das chaves na aquisição desse gene (FORD; AVISON, 2004). 

 Atualmente, já foram identificadas aproximadamente 180 tipos diferentes de SHV 

(http://www.lahey.org/Studies/webt.asp#SHV), dos quais a grande maioria tem 

fenótipo ESBL, exceto as enzimas SHV-1, SHV-4, SHV-10 e SHV-11 (Paterson, 2005). 

 

2.5.1.4. ESBL do tipo CTX-M 

 

 Como já mencionado anteriormente, a origem das β-lactamases do tipo CTX-M 

ocorreu de forma diferente das β-lactamases do tipo TEM e SHV. Enquanto as ESBLs do 

tipo TEM e do tipo SHV foram geradas através da substituição de aminoácidos, as ESBLs 

do tipo CTX-M foram adquiridas de forma horizontal por outra bactéria utilizando para 

isso, aparatos genéticos como plasmidios conjugativos ou transposons. Estudos 

apontaram que a sequência codificante desta enzima apresentava alta similaridade com 

β-lactamases produzidas pelas espécies de Kluyvera, uma enterobactéria saprófita e 

oportunista. Além disso, as sequências adjacentes ao gene blaCTX-M na família 

Enterobacteriaceae (exceto o gênero Kluyvera) são também similares a àquelas adjacentes 

aos genes codificadores de β-lactamases que estão localizados nos cromossomos das 

espécies de Kluyvera. (HUMENIUK et al., 2002; POIREL; GNIADKOWSKI; 

NORDMANN, 2002). Por isso, considera-se que os subgrupos enzimáticos CTX-M-1 e 

CTX-M-2 tiveram como origem uma β-lactamase cromossomal de Kluyvera ascorbata, 

enquanto os subgrupos CTX-M-8 e CTX-M-9 derivaram também de uma β-lactamase 

cromossomal, porém da espécie Kluyvera georgiana (OLSON et al., 2005). 

  O pirmeiro isolado clínico produtor de uma β-lactamase plasmidial do tipo CTX-

M, data de 1989, tem origem na Alemanha e provêm de uma cepa de Escherichia coli. 

Esta enzima foi caracterizada e designada como CTX-M-1 devido  sua capacidade 

aumentada (35 vezes maior) em hidrolisar cefalosporinas, em especial a cefotaxima em 

detrimento à ceftazidima (BAUERNFEIND et al., 1996). Rapidamente surgiram 

http://www.lahey.org/Studies/webt.asp#SHV
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variantes dessas ESBLs na França, Japão e Argentina (BARTHELEMY et al., 1992; 

BERNARD et al., 1992; GNIADKOWSKI et al, 2001) e sua disseminação entre as 

espécies bacterianas e entre os diferentes países tem aumentado dramaticamente desde 

1995 tornando-se endêmica em diversos deles, especialmente nos países que compõem a  

Europa Oriental e Ocidental, Japão e grande parte dos países da América do Sul, 

sobretudo o Brasil. Essa disseminação tem sido associada principalmente a duas 

sequências de inserção, a ISEcp1 e a ISCR1 (BONNET, 2004; GOVINDEN et al, 2007). 

Atualmente, já foram descritas mais de 100 variantes do tipo CTX-M e em sua 

grande maioria, quando presente em isolados clínicos, encontram-se relacionadas a 

presença do gene blaCTX-M a nível plasmidial (LIVERMORE et al., 2007). 

 

2.5.1.5. Outras ESBLs 

 

 Algumas outras β-lactamases, capazes de hidrolisar cefalosporinas de amplo 

espectro e distantemente relacionadas com as citadas anteriormente, tem sido reportada 

em diferentes países e como principais podemos citar: VEB, PER, BEL, BES, TLA, SFO, 

e IBC. No entanto, a sua frequência em isolados clínicos é muito menor quando 

comparado às famílias primeiramente citadas (TEM, SHV e CTX-M) e uma das razões 

atribuídas é a localização em plasmídeos não conjugativos. (BRADFORD et al.,2001; 

NAAS et al., 2008). A enzima BES, por exemplo, foi detectada pela primeira vez em uma 

cepa de Serratia marcescens no Rio de Janeiro em 1996 e até hoje não há nenhuma 

descrição adicional da ocorrência dessa enzima, no entando, sabe-se que ela apresenta 

alta afinidade por aztreonam e baixa eficiência hidrolítica para ceftazidima e cefepime 

(BONNET et al., 2000). 

2.6.  Prevalência das ESBLs no Brasil e no mundo 

 

 As cepas produtoras de ESBL disseminaram-se de forma dramática ao redor do 

mundo e, quando estabelecidas em uma região, frequentemente passam a ser o 

mecanismo de resistência prevalente. A frequência, assim como o tipo predominante 

destas enzimas, variam de região para região, e mesmo entre instituições da mesma região 

(PATERSON; BONOMO, 2005). 



34 
 

 Estudos desenvolvidos na América do Norte relatam índices baixos, tidos 

inclusive como os menores a nível mundial, principalmente no Canadá, cuja prevalência 

gira em torno de 4,9% (BUSH, 2008; WINOKUR et al., 2001). Quanto as principais 

espécies, dados do Meropenem Yearly Susceptibility Test Information (MYSTIC), de 

2001 a 2004, mostram prevalências baixas, girando em torno de 2,4 a 4,4% em K. 

pneumoniae e menor que 1,5% em E. coli (GOOSSENS; GRABEIN, 2005). Nessa 

regiões os tipos SHV e TEM predominam, enquanto as β-lactamases do tipo CTX-M são 

pouco relatadas e quando o são, estão normalmente associada a surtos (BUSH, 2008). 

 O continente europeu apresenta uma situação intermediária no que diz respeito a 

prevalência de ESBLs e curiosa quanto ao perfil das enzimas predominantes. Sua 

prevalência é maior que a América do Norte, porém é menor que a Ásia e a América do 

Sul, como retratam dados do Meropenem Yearly Susceptibility Test Information  

(MYSTIC) de 2001 a 2004, cujos resultados apontam para prevalências girando em torno 

de 14% em K.pneumoniae (CANTON et al., 2008b; GOSSENS; GRABEIN, 2005). 

Quanto ao perfil enzimático, tem-se observado uma inversão de prevalência; antes o 

predomínio era de TEM e SHV e agora passa a ser CTX-M, com uma crescente 

significativa na frequência de cepas de  E.coli com este perfil (LIVERMOORE et al., 

2007). 

 Por sua vez, o continente asiático apresenta uma heterogeneidade na prevalência 

deste mecanismo de resistência, com índices variando de 10% no Japão para a espécie  

Klebsiella pneumoniae a 35,6% em Singapura para essa mesma espécie prevalecendo as 

enzimas CTX-M e SHV entre os representantes da família Enterobacteriaceae 

(HIRAKATA et al., 2005; HAWKEY, 2008). 

 A América do Sul apresenta os maiores índices de prevalência do mundo 

conforme relatam dados do MYSTIC de 1999, no qual as espécies Klebsiella pneumoniae 

e Escherichia coli aparecem com valores de até 51,9% e 18,1% respectivamente e CTX-

M como ESBL mais frequente (TURNER et al., 1999).  

No Brasil, enterobactérias produtoras de ESBLs tem sido detectadas desde 1993, 

mas a primeira descrição de sua ocorrência foi realizada em 1997, oriunda de isolados 

detectados nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo (GALES et al., 1997). Desde então, 

trabalhos tem sido desenvolvidos em diferentes regiões do país, porém não há nenhum 

estudo nacional de prevalência desses grupos enzimáticos baseado em detecção fenotípica 
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e genotípica que abarque o Brasil como um todo. De uma forma geral, esses trabalhos de 

abrangência local ou regional apontam a K.pneumoniae como espécie dominante e blaCTX-

M como o determinante genético mais frequentemente identificado (TOLLENTINO et al., 

2011; DROPA et al., 2009; ) 

 

2.7.  Carbapenemases 

 

Na terapêutica clínica é usualmente recomendado que infecções graves causadas 

por organismos produtores de ESBLs sejam tratadas com algum dos antimicrobianos 

pertencentes à classe dos carbapenêmicos (PITOUT; LAUPLAND, 2008). Ver Quadro 

1. Com o aumento progressivo de enterobactérias produtoras de ESBLs, principalmente 

o uso empírico e muitas vezes indiscriminado dessas drogas, que causou ao longo dos 

anos um aumento da pressão seletiva e consequentemente a seleção de microorganismos 

que desenvolveram mecanismos de resistência a essas drogas. Inicialmente, a 

impermeabilidade associada a perda de porinas e hiperprodução de cefalosporinases eram 

a causa mais frequente de resistência, hoje, beta lactamases conhecidas como 

carbapenemases tem despontado como mecanismo de resistência mais prevalente aos 

carbapenêmicos (QUEENAN; BUSH, 2007; DESHPANDE et al.,2006). Essas enzimas 

podem ser dividas em serino-carbapenemases, que correspondem às classes A e D de 

Ambler, e metalo- β-lactamases que corresponde à classe B (NORDMAN; NASS; 

POIREL, 2011).  

 

As carbapenemases da classe A de Ambler e 2f de Bush incluem as não 

metalocarbapenemases NMC/IMI, SME e KPC. Estas enzimas podem hidrolisar 

carbapenemas, assim como cefalosporinas, penicilinas e aztreonam. Elas foram 

primariamente identificadas em E. cloacae, Serratia marcescens e K. pneumoniae. Uma 

quarta enzima deste grupo é a GES, que foi originalmente identificada como da família 

das ESBLs, mas ao longo do tempo, algumas variantes com um certo nível de hidrólise a 

imipenem foram identificadas (QUEENAN; BUSH, 2007). As carbapenemases do tipo 

KPC, são as mais prevalentes ao redor mundo e foram objeto de estudo deste trabalho, 

por isso foram melhor discutidas a seguir. 
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As carbapenemases da classe B, ou metalo-β-lactamases (MBLs) mais 

comumente encontradas são IMP e VIM, encontradas principalmente em países Europeus 

e nos EUA; a SPM, por sua vez, foi descoberta no Brasil em cepas de Pseudomonas 

aeruginosa e tem sua maior prevalência aqui no país (CAMARGO, et al., 2011). Mais 

recentemete, fazendo parte deste grupo, foi descoberta a New Dehli metallo- β-lactamase, 

abreviadamente conhecida como NDM. Ela foi descrita inicialmente em 2008 na Suécia, 

a partir de um paciente que foi submetido a um procedimento cirúrgico em Nova Deli. 

Esta enzima tem sido relatada mundialmente, encontrada principalmente em 

Enterobacteriaceae, como Klebsiella spp. e E. coli, (NORDMANN et al., 2011).  

As carbapenemases da classe D são as chamadas oxacilinases (OXAs). Entre as 

Enterobactérias, a OXA-48 é uma das mais importantes, pois tem boa atividade contra as 

penicilinas, hidrolisa fracamente os carbapenemas, oxamino-cefalosporinas (ceftriaxona, 

cefotaxima e ceftazidima) e aztreonam. O primeiro relato dessa enzima foi em uma 

amostra de K. pneumoniae na Turquia, em 2001 (POIREL et al., 2004). Essas enzimas 

têm sido identificadas principalmente em E. coli e K. pneumoniae e não são inibidas por 

quelantes (EDTA) ou inibidores clássicos de beta-lactamases, como ácido clavulânico ou 

tazobactam (VAN DER BIJ & PITOUT, 2012). 

 

2.7.1.  Klebisiella pneumoniae carbapenemase 

 

 A Klebsiella pneumoniae carbapenemase, popularmente conhecida como KPC, 

caracteriza-se por apresentar a capacidade de hidrolisar todos β-lactâmicos, apresentando 

maior potencial de hidrólise para nitrocefina, cefalotina, benzilpenicilina, amipicilina e 

piperacilina.  

Essa enzima foi identificada pela primeira vez em um isolado clínico de 

K.pneumoniae oriundo de um paciente hospitalizado na Carolina do Norte, Estados 

Unidos, em 1996. A descoberta desse primeiro isolado, que foi denominado KPC-1, foi 

seguido por inúmeros relatos de uma variante, KPC-2, na costa leste dos Estados Unidos, 

que depois descobriu-se tratar de uma mesma variante, passando o termo KPC-2 a ser 

empregado em ambas (QUEENAN; BUSH, 2007). Atualmente, nos Estados Unidos, esta 

carbapenemase está bem distribuída e já é considerada endêmica causando um 

decréscimo na suscetibilidade de isolados de K.pneumoniae aos carbapenemas de 97% 

para 76% (MARSHALL et al., 2009). 
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 No Brasil, , essa carbapenemase foi descrita primeiramente em 2009 em quatro 

cepas de K. pneumoniae isoladas de urina e sangue, de pacientes internados na UTI de 

um hospital do Recife em 2006. Todos apresentaram resistência às cefalosporinas de 

amplo espectro e aos carbapenemas. A análise genotípica realizada por PFGE 

(eletroforese em gel de campo pulsado) forneceu dois perfis clonais, sendo três amostras 

pertencentes a um mesmo clone e uma de um clone distinto. Todas as cepas carreavam a 

variante alélica KPC-2 e também CTX-M-2 (MONTEIRO et al, 2009). 

 Entre os métodos fenotípicos para detecção de KPC está o teste de Hodge 

modificado (CLSI.,2013), que detecta a produção de carbapenemases, mas não da KPC 

especificamente (ANDERSON et al., 2007; CARVALHAES et al., 2010). Testes usando 

inibidores como ácido borônico têm sido avaliados, devido a possível interferência com  

β-lactamases do tipo AmpC (DOI et al., 2008) Diante desta limitação dos testes 

fenotípicos para identificação da carbapenemase KPC, a reação em cadeia da polimerase 

(PCR) continua sendo padrão ouro para a sua identificação e confirmação. 

 

  
 
 
 
 
 
 

2.8. Detecção de ESBL na presença de outros mecanismos de resistência 

 

 A detecção de ESBL no laboratório clínico costuma causar certa confusão, isso 

por que os organismos produtores desse mecanismo de resistência costumam carrear 

genes para a produção de outras β-lactamases, como TEM e SHV não ESBLs, ou AmpC 

no mesmo plasmídeo e/ou apresentar ausência de algumas porinas de mebrana 

(BRADFORD, 2001).  

Isolados de Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae com hiperprodução de 

SHV-1 podem resultar em testes confirmatórios falso positivos. Inúmeros estudos tem 

relatado casos de cepas de K.pneumoniae albergando concomitantemente beta-lactamases 

plasmidiais do tipo AmpC e ESBLs, acarretando em Concentraçõe Inibitória Mínima 

elevada (CIM), porém em testes fenotípicos confirmatórios falso negativos. Isso ocorre, 

pois as beta-lactamases do tipo AmpC são resistentes aos inibidores de beta-lactamases, 
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sobretudo ao ácido clavulânico, mascarando o efeito sinérgico entre este inibidor e as 

cefalosporinas (CARATTOLI, 2009; KIRATISIN; HENPRASERT, 2010). 

A membrana externa de bactérias Gram-negativas representam uma barreira para 

penetração de compostos hidrofílicos. Nela, um conjunto de proteínas transmembrana, 

conhecidas como porinas, são responsáveis pela entrada e saída de substâncias. A perda 

desses canais proteícos contribui para resistência a antimicrobianos, particularmente 

quando mecanismos adicionais de resistência são expressos (MARTINEZ-MARTINEZ, 

2008). Em K. Pneumoniae por exemplo, duas porinas maiores, OMPK35 e OMPK36 são 

produzidas, mas muitos isolados de Klebsiella spp. produtoras de ESBL não expressam 

OMP35. A perda das duas porinas OMP35 e OMP36 em K. pneumoniae causa resistência 

à cefoxitina, aumenta a resistência às cefalosporinas de amplo espectro e reduz a 

sensibilidade a carbapenêmicos, particularmente ao ertapenem. A perda de porinas 

também reduz a sensibilidade a outros antimicrobianos não β-lactâmicos, como 

fluoroquinolonas, em organismos produtores de ESBL (HERNANDEZ-ALLES et al., 

2000; MARTINEZ-MARTINEZ, 2008; HERNANDEZ; CONEJO; PASCUAL, 2010). 

A perda ou mutação de porinas é  de difícil detecção, o que impede a pesquisa 

desse mecanismo em laboratórios clínicos, sendo realizada apenas em laboratórios 

especializados. Os métodos usados são: eletroforese em gel de poliacrilamida dodecil 

sulfato de sódio (SDS-PAGE), espectrometria, pesquisa do plasmídeo com gene 

defeituoso (MARTINEZ-MARTINEZ, 2008). 

Outro fator importante na detecção de ESBL é a variablidade existente entre a 

CIM e os valores referentes as zonas de diametro através da técnica de disco difusão, 

possivelmente, em decorrência, da baixa expressão da enzima em questão ou do efeito 

inóculo. Consequentemente, isolados podem ser reportados pelo laboratório clínico como 

suscetíveis a cefalosporinas de terceira geração levando a possíveis falhas terapêuticas 

(D’AGATA et al., 1998).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a frequência fenotípica e genotípica de diferentes  β-lactamases pertencentes aos 

grupos dos genes blaTEM, blaSHV , blaCTX-M e bla KPC produzidas por enterobactérias 

isoladas de três centros de referência em saúde do munícipio de Natal/RN 

3.2. Objetivos específicos: 

 

- Determinar a frequência de co-resistência aos principais antimicrobianos para as 

enterobactérias produtoras de ESBL e KPC, comparando-a com as não produtoras desses 

mecanismos de resistência. 
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- Avaliar a concordância dos testes fenotípicos para a triagem das beta-lactamases de 

espectro estendido CTX-M, TEM e SHV e a carbapenemase do tipo KPC com o teste 

genotípico qualitativo de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). 

- Determinar a similaridade genética das cepas produtoras de CTX-M das espécies mais 

prevalentes no estudo, através do método de eletroforese em gel de campo pulsado 

(PFGE) e assim inferir a presença de possíveis clones disseminados nos centros de saúde 

investigados. 

-  Determinar a razão de chances para a obtenção de enterobactérias com o fenótipo de 

ESBL e a razão de chances de co-resistência para os antimicrobianos avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de estudo 

 

 Trata-se de um estudo, transversal e descritivo, no qual participaram como 

sujeitos, 200 espécimes bacterianos pertencentes a 14 espécies da família 

Enterobacteriaceae, recrutados de três centros de referência em saúde no município de 

NatalRN. Os mesmos foram submetidos a uma nova caracterização fenotípica à nível de 

espécie seguida de avaliação de sua susceptibilidade a diferentes classes de 

antimicrobianos, recomendados pelo CLSI 2013. Aqueles isolados que apresentaram 

perfil de ESBL e/ou KPC foram submetidas a análises moleculares posteriores. 
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Protocolo do comitê de ética:  

 

O estudo foi aprovado segundo parecer nº 331/2012 em anexo. 

 

4.2. Período, local do estudo e recrutmaneto dos espécimes clínicos 

 

O Laboratório Central Dr. Almino Fernandes (LACEN-RN) juntamente com o 

Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e o 

Hospital de doenças infectocontagiosas Giselda Trigueiro (HGT) foram os locais de 

recrutamento bacteriano. Trata-se de dois centros de saúde e o Laboratório Central 

Almino Fernandes (LACEN-RN) referência tidos como referência em saúde epara o 

estado do Rio Grande do Norte  

 Os espécimes bacterianos foram coletados no período compreendido entre abril 

de 2012 e agosto de 2013. Após a coleta, as espécies foram processadas no Laboratório 

de Micobactérias (LABMIC) em parceria com o Laboratório de Biologia da Malária e 

Toxoplasmose (LABMAT) do departamento de Microbiologia e Parasitologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 O recrutamento dos 200 espécimes de enterobactérias ocorreu por 

demanda espontânea e foram oriundos de diferentes materiais biológicos, tais como: 

urina, feridas, abcessos e exudatos, sangue, aspirado traqueal, lavado bronco-alveolar, 

líquidos cavitários e outros. Após o isolamento daqueles agentes etiológicos, foram 

realizados repiques destes em meio de cultura Ágar Nutriente (HIMEDIA), 

acondicionado em eppendorf de 1,5 ml, no próprios laboratórios hospitalares e em 

seguida encaminhados ao LABMIC.  

 

4.3. Isolamento de bactérias anaeróbias facultativas pertencentes a família 

Enterobacteriacea 

 

 Para o isolamento de bactérias anaeróbias facultativas pertencentes a Família 

Enterobacteriaceae no LABMIC, foram utilizados meios e procedimentos recomendados 

por Koneman e col (KONEMAN et al., 2008) e Murray e Col (MURRAY, ROSENTHAL 

E PFALLER, 2010) (ANEXO 1).  
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4.4. Identificação de bacilos Gram-negativos e estocagem – Família 

Enterobacteriaceae 

  

 Após confirmação das características coloniais e morfotintoriais (coloração de 

Gram), e afinidade de crescimento em meios de cultura, foram realizadas as seguintes 

provas bioquímicas: fermentação de carboidratos no triple sugar iron Agar (TSI), prova 

do indol, prova da utilização do citrato, prova da descarboxilação de aminoácidos 

(arginina, lisina e ornitina), produção de ácidos mistos (Vermelho de metila), produção 

de butileno glicol (Voges-Proskauer), prova da motilidade, produção de sulfeto e prova 

da desaminação de fenilalanina (KONEMAN et al., 2008) (ANEXO 1). Alguns isolados 

tiveram sua identificação previamente confirmada através do sistema de automação  

Vitek (bioMérieux Vitek, St. Louis). Para a estocagem bacteriana, alçadas pesadas de 

colônias isoladas do microorganismo previamente identificado foram re-suspendidas em 

dois eppendorf contendo 1 ml de BHI + glicerol a 10% cada (Brain Heart Infusion Broth) 

e armazenado em freezer a -20ºC e -80ºC. 

 

 

 

 

 

4.5. Linhagens controle 

 

Tabela 3. Relação das cepas controle usadas nos testes fenotípicos e genotípicos 

 

Cepa                                  Características 

 

    Escherichia coli ATCC 25922a 

 

Controle de testes de sensibilidade (Kirby-

Bauer) e Teste de Hodge 

 

   Klebsiella pneumoniae CCBH 3858b 

 

 

  Controle positivo PCR bla CTX-M, bla 

SHV, bla TEM e fenótipo ESBL 
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  Klebsiella pneumoniae CCBH 4955b 

 

  Controle positivo PCR bla KPC e Teste 

de Hodge 

 

Nota: Procedência das cepas controle: a Adquirida comercialmente; b Doadas por Dra. Marise Dutra Asensi 

(Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar/LAPIH-FioCruz/RJ) 

 

 

4.6. Perfil de sensibilidade dos antimicrobianos 

 

 Para cada cepa bacteriana em estudo foi realizado um antibiograma através da 

técnica de disco-difusão em Ágar (Kirby- Bauer), utilizando Ágar Müeller-Hinton 

(HIMEDIA), conforme recomendado pelo CLSI  2013. Os antimicrobianos testados 

foram: Ampicilina 10µg, Amoxicilina – Ácido clavulânico 20/10µg, Piperacilina – 

Tazobactam 100/10µg, Cefalotina 30µg, Cefepime 30µg, Ceftriaxona 30µg, Cefoxitina 

30µg, Ceftazidima 30µg, Aztreonam 30µg, Gentamicina 10µg, Amicacina 10µg, 

Tetraciclina 30µg, Ciprofloxacina 5µg, Sulfametoxazol – Trimetoprim 1,25/23,75µg, 

Cloranfenicol 30µg, Meropenem 10µg, Imipenem 10µg e Ertapenem 10µg (CLSI, 2013). 

Espécimes, cujos pontos de corte para as cefalosporinas de terceira e/ou quarta geração 

indicaram a qualidade de resistência, foram encaminhadas para os testes fenotípicos 

confirmatórios. Para controle de qualidade do teste foi utilizada a cepa E.coli ATCC 

25922. 

4.6.1. Confirmação fenotípica da produção de beta-lactamases de espectro 

estendido 

 

Para as enterobactérias não suscetíveis a pelo menos uma cefalosporina de 3º 

geração, a técnica de disco aproximação, também conhecida como disco sinergismo 

(JARLIER, 1988; PITOUT et al., 2003) foi efetuada a fim de confirmar a produção de 

ESBL. Para tanto, foram utilizados os antibióticos Amoxicilina-Ácido clavulânico 

20/10µg, Cefepime 30µg, Ceftazidima 30µg, Aztreonam 30µg e Cefotaxima 30 µg a uma 

distância de 20 mm centro a centro. Uma deformação de halo de inibição ou aparecimento 

de zona fantasma entre o disco de qualquer β-lactâmico e o de amoxicilina/clavulonato 

foi considerada evidência de ESBL. (JARLIER et al., 1988), como pode ser observado 

na figura 3. Nos casos em que a avaliação presuntiva de ESBL (resistência a alguma 
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cefalosporina de 3ºe/ou 4º e/ou monobactâmico) foi positiva, porém o teste de disco 

aproximação negativo, a distância entre os discos foi reduzida (PITOUT et al., 2003). 

Para controle de qualidade do teste foi utilizada a cepa controle positivo Klebsiella 

pneumoniae CCBH 3858.  

                                                                                           

4.6.2. Confirmação fenotípica da produção de beta-lactamases do tipo 

Carbapenemases 

 

Enterobactérias não suscetíveis a pelo menos um carbapenêmico (Ertapenem, 

Meropenem ou Imipenem) foram submetidas ao teste de Hodge modificado (MHT) 

seguindo as diretrizes do CLSI 2013, a fim de triar potenciais produtores de 

carbapenemase. Foram consideradas potenciais produtoras de carbapenemase amostras 

que favoreceram o crescimento da E.coli ATCC 25922 próximo ao disco do 

carbapenêmico, como pode ser observado na figura 4. Para controle de qualidade do teste 

foram utilizadas as cepas de E.coli ATCC 25922 e a cepa controle positivo Klebsiella 

pneumoniae CCBH 4955. 

 

 

 

4.7. Confirmação genotípica da produção das beta-lactamases de espectro 

estendido bla CTX-M, bla SHV, bla TEM e da carbapenemase do tipo  bla KPC-2 

 

4.7.1. Extração de DNA 

 

Apenas as amostras cujo perfil de resistência mostrou-se não suscetível a 

cefalosporinas de 3º e 4º geração tendo ou não testes fenotípicos confirmatórios (disco 

aproximação e teste de Hodge) positivos, foram encaminhadas para análises moleculares 

e tiveram portanto, seu material genético extraído. Algumas extrações foram realizadas 

através do kit de extração de DNA QIAmp (QiAgen) e outras extrações foram 

performadas através da metodologia de lise térmica.  

 

4.7.1.1. Extração de DNA pela utilização de kit de extração de DNA (QIAmp) 
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Para a extração e purificação do DNA total de parte das amostras, foi utilizado o 

kit da Qiagen, QIAamp DNA Mini Kit 250 (Cat. Nº. 51306) seguindo as instruções do 

fabricante. O DNA purificado foi ressuspendido e mantido a -20ºC até o momento do uso. 

4.7.1.2. Extração de DNA pela metodologia de lise térmica 

 

 A extração do Ácido Desoxirribonucleíco (DNA) foi realizada pelo método de 

lise térmica. Os isolados bacterianos previamente armazenados em freezer -20ºC foram 

re-suspendidos em 3 mL de caldo BHI (Brain Heart Infusion Broth) e incubados a 37°C 

por 18-24 horas. Foi transferido  de cultura de cada isolado foi transferido para um 

microtubo e centrifugado a 3000 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado, o 

sedimento foi re-suspendido em 500 μl de água milli-Q e submetido a banho-maria 

fervente (100°C) por 15 minutos. Após esta etapa, a suspensão foi imediatamente 

congelada a –20°C. Este material foi posteriormente descongelado e centrifugado a 14000 

rpm por 15 segundos. O sobrenadante foi transferido para outro microtubo e armazenado 

a -20°C. 

O DNA total obtido, tanto pela utilização do kit QIAmp como pela metodologia 

de  lise térmica foi submetido a eletroforeses em gel de agarose a 1% para a estimativa da 

melhor quantidade de DNA a ser utilizado nas reações em cadeia de polimerase, 

estimativa esta definida pela intensidade visual das bandas reveladas 

 

4.8. Reação em cadeia de polimerase (PCR): 

 

 A detecção dos genes bla CTX-M, bla SHV, bla TEM, bla KPC foi realizada através de 

reação em cadeia de polimerase (PCR) por meio de protocolo próprio, com a utilização 

dos iniciadores listados na tabela abaixo. 

 

Tabela 4: Iniciadores específicos para a detecção dos genes bla SHV, bla TEM, e bla CTX-M e bla KPC utilizados 

nas reações de PCR 

 

 

Oligonucleotídeos 

 

Sequência do iniciador (5’      3’) 
Tamanho do 

produto (pb) 
Referências 
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  bla CTX-M 
CTX-M-F TTTGCGATGTGCAGTACCAGTAA                    544         

CTX-M-R CGATATCGTTGGTGGTGCCATA 

 

 Kaku et al, 2011 

 

bla SHV 

 

SHV-F GGG TTATTCTTATTTGTCGC  

SHV-R TTAGCGTTGCCAGTGCTC  
    947 

 

  Alves et al, 2010 

 

bla TEM 

 

TEM-F ATTCTTGAAGACGAAAGGGC  

TEM-R ACGCTCAGTGGAACGAAAAC  
    1150 

 

   Poté et al, 2012 

          

bla KPC 

 

KPC-F TGTCACTGTATCGCCGTC  

KPC-R CTCAGTGCTCTACAGAAAAACC  
    1011  

 

Ygiti et al, 2001 

 

A reação foi realizada em um volume final de 25 µl contendo 1 µl de DNA total, 

16,25 µl de água livre de nuclease, 2,5 µl de tampão da taq 10X,  2 µl da mistura de 

deoxinucleotídeos, 0,75 µl de MgCl2 (50 Mm), 1 µl (10 pmoles) de cada “primer” e 0,3 

µl de Taq DNA polymerase (5U/µl) (Ludwig, Alvorada/RS).  

Para as condições de amplificação dos genes bla CTX-M, bla SHV, bla TEM e bla KPC 

foram utilizados 5 minutos a 94ºC de pré-desnaturação, 30 ciclos de 1 minuto a 94ºC 

(desnaturação), 2 minutos a 57,2ºC para anelamento, 2 minutos a 72ºC para extensão, 

sucedido por uma extensão final de 8 minutos a 72ºC. A temperatura de anelamento 

utilizada foi padronizada através de um gradiente de temperatura que variou de 53ºC a 

60ºC. Ápos a reação de PCR, a visualização dos fragmentos amplificados foi realizadas 

através de eletrorese em gel de agarose (Ludwig) a 1% em TAE 1X (Tampão Tris-

Acetato).  

A eletroforese foi realizada com um tampão de corrida TAE 1X sob uma corrente 

elétrica de 100 Volts e para cada poço foram adicionados 5 µl do produto de PCR com 1 

µl de GelRed (corante fluorescente de ácidos nucleícos ultrasensível - Invitrogen) e 1 µl 

do tampão de corrida, exceto no poço destinado ao DNA ladder , no qual foram adicinados 

0,7 µl do marcador de peso molecular (GeneRuler 100 pb DNA Ladder – Fermentas), 1 

µl de tampão de corrida e 4,3 µl de água livre de nuclease para completar o volume final 
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de 7 µl/poço. Após a corrida, os géis foram observados sob luz ultravioleta e equipamento 

L-Pix EX- Loccus biotecnologia (Loccus biotecnologia, Cotia/SP). 

 

4.9. Análise do polimorfismo genético através de PFGE 

 

Algumas cepas de Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae positivos para a 

presença do gene bla CTX-M foram encaminhadas ao Laboratório de Pesquisa em Infecção 

Hospitalar (LAPIH) do Instituto Oswaldo Cruz/RJ, sob coordenação da Dra Marise Dutra 

Asensi, onde foram submetidas a avaliação de similaridade genética. A análise do 

polimorfismo genético foi realizado através de Eletroforese em Gel de Campo Pulsado 

(PFGE) segundo protocolos de Ribot e colaboradores.( RIBOT et al, 2006) 

Para a extração de DNA total, as amostras foram semeadas em tubos com ágar 

nutriente (Oxoid) e incubados a 37°C por 24 horas. Após a incubação, foi preparada uma 

suspensão bacteriana, adicionando 1 mL de BSC (EDTA 0,5M pH 8.0, TRIS-HCl 1M pH 

8) até alcançar o padrão de turvação 3 da escala de Mac Farland. Em seguida, 200 μL da 

suspensão foram transferidos para um microtubo tipo Eppendorf contendo 5 μL de 

proteinase K (50 mg/ μL -Sigma). Foram adicionados à suspensão de células 200 μL de 

agarose 1% (0,1 g de agarose low melting [Seaken gold], 0,5 mL de SDS 1%, 9,4 mL de 

TE [TRIS-HCl 10 mM pH 8.0, EDTA 0,1 MM pH 8.0]). A mistura foi homogeneizada e 

distribuída em moldes. Após a solidificação dos blocos de agarose contendo DNA 

bacteriano (plugs), os mesmos foram transferidos para tubosFalcon (15mL) contendo 2 

mL de solução de lise (NaCl 1M, TRIS-HCl 6 mM pH 7.6, EDTA 100mM pH 8.0, BRIJ-

58 0,5%, desoxicolato 0,2%, sarcosina 0,5%, lisozima 1 mg/mL) e 5 μL de proteinase K 

(50 mg/ μL) e incubados a 50°C por 2 horas. Após a incubação, os blocos foram lavados 

3 vezes com 10 mL de água milli Q a 50°C por 15 minutos e uma vez com 7mL de 

Tampão TE a 50°C por 15 minutos. Posteriormente os blocos foram armazenados em 

geladeira em 2ml de tampão TE. 

Para a realização da digestão enzimática, um pedaço correspondente a um terço 

de um bloco foi transferido para um microtubo tipo eppendorf contendo solução tampão 

da enzima XbaI (90 μL de água esterilizada e 10 μL de solução tampão da enzima - Roche) 

e incubadas a 4°C por 30 minutos. Posteriormente, os plugs foram tratados com a enzima 

de restrição XbaI (20U) (Roche) por 3 horas a 37°C.  
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Os fragmentos de restrição foram separados em gel de agarose 1,1% (Seaken 

gold), preparado em TBE 0,4X (TRIS 44,5 mM, ácido bórico 44,5 mM, EDTA 1mM pH 

8.3), através de eletroforese de campo pulsado, utilizando o sistema CHEF-DRIII (Bio-

Rad, Richmond, EUA). Foram utilizadas as seguintes condições para a eletroforese: 

tempo de pulso crescente de 0,5 a 35 segundos, por 15 horas a 6V/cm, na temperatura de 

13°C. Foram utilizados padrões de peso molecular Lambda DNA Leader Pulse (50-1000 

Kb - Sigma) nas corridas. 

Após as corridas eletroforéticas, os géis foram corados com brometo de etídio 

(0,5g/L), visualizados sob luz ultravioleta e fotografados, utilizando-se ferramenta de 

fotodocumentação Lpix EX- Loccus biotecnologia. As análises dos géis e a confecção do 

dendrograma foram realizadas com auxílio do software GelCompar II (versão 1.50, 

Applied Maths, KortrijK, Belgium). Os agrupamentos foram realizados utilizando o 

coeficiente de Dice, e os valores de otimização e tolerância utilizados para análise foram 

fornecidos pelo próprio programa. Isolados com um coeficiente ≥ 80% foram 

considerados clonais. (BRANDON, et al., 2009). 

 

4.10. Análises estatísticas 

 

 

Análises estatísticas foram realizadas a fim de avaliar a relação entre a presença 

dos genes bla TEM, bla SHV e bla CTX-M  e os resultados fenotípicos confirmatórios 

observados. Para avaliar a relação entre infecção por cepas produtoras de ESBL e as 

diferentes espécies bacterianas, tipos de amostra biológica e o percentual de co-

resistência, foram realizadas análises univariadas (Odds Ratio), a razão de chances e 95% 

de intervalo de confiança foram reportados. Para a análise comparativa  presença de 

ESBL a nível fenotípico e a nível molecular, utilizou-se o teste Exato de Fisher. Essas 

análises foram realizadas através do programa STATA (12ª edição) e p<0.05 foi 

considerado estatisticamente significante. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Caracterização das amostras de enterobactérias 
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 Foram obtidos 200 isolados de enterobactérias de  três centros de referência em 

saúde no município de Natal/RN. Desses 200, 133 (67%) dos isolados foram provenientes 

do HUOL, 55 (27%) do LACEN-RN e 12 (6%) do HGT. Esses isolados foram oriundos 

de alguns sítios biológicos, segundo a tabela 3. A partir desses sítios, uma diversidade de 

espécies da família Enterobacteriaceae foi obtida, das quais as mais frequentes foram: 

Escherichia coli (74/37%), Klebsiella pneumoniae (54/28%) e Enterobacter cloacae 

(19/9,8%).Ver Tabela 4. 

 

 

Tabela 5. Distribuição de frequência dos isolados de enterobactérias por sítio biológico 

 

Sítios biológicos Nº de isolados Frequência (%) 

Urina 80 40 

Feridas, abcessos e exsudatos 72 36 

Sangue 23 11,5 

Aspirado traqueal e lavado 

bronco alveolar 
20 10 

Líquidos cavitários e outros 5 2,5 

 

Tabela 6. Distribuição de frequência dos 200 espécimes de enterobactérias 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espécies isoladas Nº de isolados Frequência (%) 

Escherichia  coli 74 37 

Klebsiella  pneumoniae 54 28 

Klebsiella  oxytoca 2 1 

Klebsiella  sp. 5 2,5 

Enterobacter cloacae 19 9,4 

Enterobacter aerogenes 8 4 

Proteus mirabilis 13 6,5 

Proteus vulgaris 6 3 

Citrobacter freundii 4 2 

Citrobacter koseri 2 1 

Providência stuartii 3 1,5 

Providência alcalifaciens 2 1 

Morganella morganni 4 2 

Serratia marscencens 2 1 
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5.2. Caracterização fenotípica para a produção de ESBL e carbapenemase do tipo 

KPC 

 

Das 14 espécies de enterobactérias isoladas no estudo, 7 espécies  foram 

responsáveis pelos 73 (36,5%)  isolados com perfil fenotípico característico para a 

produção de ESBL e/ou KPC e todos  foram positivos para o teste confirmatório de disco 

aproximação. Figuras 3 e 4. 

  As espécies Klebsiella pneumoniae (37/50%) e Escherichia coli (19/26%) foram 

as mais frequentes para esse fenótipo. Porém, outras espécies menos frequentes também 

apresentaram esse perfil de resistência, são elas: Enterobacter cloacae (6/8,2%), 

Enterobacter aerogenes (3/4%), Citrobacter freundii (2/2,7%), Providencia stuartti 

(2/2,7%) e Klebsiella oxytoca (1/1,4%), somando, juntas, 23% de frequência. Figura 5.  

Na análise univariada, as únicas espécies que apresentaram relação estatística com 

a produção de ESBL foram K.pneumoniae e E.coli (p<0,05). Os isolados de Klebsiella 

pneumoniae apresentaram 5.84 vezes maior chance de serem produtores de ESBL, 

enquanto que isolados de Escherichia coli apresentaram 0.64 menos chances de serem 

produtores de ESBL. 

A prevalência de ESBL variou também conforme o sítio biológico infectado, 

porém as análises univariadas realizadas mostraram-se estatisticamente não significantes 

(p>0,05). Ver figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Teste confirmatório de disco aproximação positivo para a presença de ESBL. 

                                  Fonte: LABMIC-DMP/UFRN 

Zona “ghost” ou “rolha de 

champagne” 
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                                    Figura 4. Teste de Hodge modificado positivo 

 

    Fonte: LABMIC-DMP/UFRN  

 

 

 

Figura 5.  Frequencia percentual dos isolados caracterizados fenotipicamente como ESBL 
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Figura 6. Frequência de ESBL por sítio biológico 

 

Das 73 β-lactamases de espectro estendido (ESBLs) confirmadas, 13 (17%), 

apresentaram suscetibilidade reduzida aos carbapenêmicos (E.coli, E.cloacae e 

K.pneumoniae) e apenas 7 (9,5%) foram positivas para o teste de Hodge modificado 

(MHT), todas pertencentes a espécie Klebsiella pneumoniae. 

 A co-resistência a diferentes antimicrobianos (não cefalosporinas e não 

carbapenêmicos) foi observada em todas as espécies produtoras de ESBL com ênfase nas 

mais prevalentes, já citadas anteriormente, figura 7. 
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Figura 7: Frequência de co-resistência a diferentes antimicrobianos nos isolados de ESBL 

 

Resultados diferentes foram obtidos quando analisadas as mesmas espécies, 

ausentes para o fenótipo ESBL, para os mesmos antimicrobianos, figura 8. 

 

 

 

Figura 8: Frequência de co-resistência a diferentes antimicrobianos nos isolados não ESBL 

 É importante ressaltar que os valores discriminados para a análise de co-

resistência em isolados de E.coli e K.pneumoniae, representam a razão de chances 

aumentadas desses isolados serem também resistentes a outros  anitimicrobianos, 

conforme  listados no quadro 3. Não houve análise para o antimicrobiano Amicacina nos 

isolados de  E.coli, pois nenhuma cepa produtora de ESBL desta espécie apresentou 

resistência a esse antibiótico. 

 

Tabela 7: Razão de chances para co-resistência em isolados de E.coli e K.pneumoniae 

 

Antibióticos 

Espécies 

Escherichia coli Klebsiella pneumoniae 

Odd Ratio P-value Odd Ratio P-value 

Sulfametoxazol/ 

Trimetropim 
1,32  >0,05  16,1  <0,05  

Ciprofloxacina 16,1  <0,05  12,4 <0,05  

Tetraciclina 4,18  <0,05    6,48  <0,05  
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Gentamicina 0,8  >0,05   33,3 <0.05  

Amicacina  -  -  0,37  >0,05 

Piperacilina/Tazobactam 3 >0,05 29,5 <0,05 

 

5.3. Caracterização molecular das enterobactérias produtoras de ESBL e KPC 

 

 A identificação molecular dos genes codificadores das beta lactamases de amplo 

espectro CTX-M, SHV e TEM foram realizados nos 73 isolados confirmados como 

ESBL, através da técnica de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR). Dos mesmos 73 

isolados, 13 apresentaram suscetibilidade diminuída frente a pelo menos um  

carbapenêmico e foram, por sua vez, submetidas a identificação molecular do gene 

condificador da carbapenemase do tipo KPC através da mesma técnica. A presença dos 

genes foi detectada através de bandas específicas visualizadas em gel de eletroforese, 

conforme ilustram as figuras 5 e 6. 

 

 

 

 

Figura 9: Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR dos genes blaCTX-M, blaSHV, blaTEM e 

blaKPC obtidos após padronização. A. PM: Marcador de Peso Molecular (Gene Ruler 1 kb Plus / Thermo 

Scientific). (-) Controle negativo. (+) Controle positivo. 1, 2 e 3 amostra positiva para os respectivos genes. 
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B. PM: Marcador de peso molecular (Gene Ruler 1 kb Plus/ ThermoScientific). (-) Controle negativo. (+) 

Controle positivo. 1: Amostra positiva bla KPC. 

 

 

 

Figura 10. Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR dos genes blaCTX-M, blaSHV, blaTEM e 

blaKPC. A. PM: Marcador de peso molecular (Gene Ruler 1 kb Plus/ ThermoScientific). (-) Controle 

negativo. (+) Controle positivo. 1 amostra negativa para o gene bla TEM. B. PM: Padrão de Peso Molecular 

(Gene Ruler 1 kb Plus/ ThermoScientific).  (-) Controle negativo. (+) Controle Positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

amostras positivas para bla CTX-M, bla SHV e bla KPC. 

Foi observado, entre os genes responsáveis pela codificação das beta-lactamases 

de espectro ampliado, que bla CTX-M foi mais prevalente, perfazendo 87,5% dos isolados 

genotipicamente analisados. Os genes bla SHV e bla TEM apresentaram prevalências 

aproximadas, totalizando respectivamente, 43% (31) e 37,5% (27) dos isolados. 

Quanto a presença de carbapenemase, apenas 6,9% (05) das amostras produtoras 

de ESBL, todas confirmadas pelo teste de Hodge modificado, apresentaram a presença 

do gene bla KPC. Portanto, duas amostras, cujos MHT foram positivos, mostraram-se 

negativas para a presença do gene bla KPC.  

Trinta e nove isolados (53,4%) apresentaram mais de uma β-lactamase em 

associação, mas diversas combinações foram observadas. Em quatro amostras não foi 

observado nenhum dos genes pesquisados (Tabela 3). 
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Tabela 8: Associação de genes de beta-lactamases (CTX-M, SHV e TEM) detectados nas 73 cepas de 

enterobactérias estudadas 

 

/ 

 

 

Perfil de produção de beta-lactamases                     Nº Amostras (%) 

       

CTX-M(+), SHV(+), TEM(+) 

 

14 (19,2) 

                 CTX-M(+), SHV(+), TEM(-)    

                            

13 (17,8) 

CTX-M(+), SHV(-), TEM(+) 

 

12 (16,4) 

CTX-M(+), SHV(-), TEM(-) 

 

 24 (32,9) 

CTX-M(-), SHV(+), TEM(-) 

 

 3  (4,1) 

CTX-M(-), SHV(-), TEM(+) 

 

3 (4,1) 

CTX-M(-), SHV(-), TEM(-) 

 

4 (5,5) 

  

 

 

 

5.4. Análise do polimorfismo genético através de PFGE 

 

 Os grupos clonais foram agrupados em dois dendrogramas com auxílio do 

software GelComparII, os quais podem ser observados nas figuras 7 e 8 .  

Ao todo 8 isolados de Escherichia coli carreadores do gene bla CTX-M foram 

submetidos a análise do perfil de similaridade e 5 pefis de fragmentação do DNA 

cromossomal foram encontrados, dos quais dois, A e C, foram os mais prevalentes, como 

ilustrado na figura 7.  

Dezoito isolados de Klebsiella pneumoniae carreadores do gene bla CTX-M, por 

sua vez, foram submetidos a avaliação do perfil de similaridade e 12 perfis de 

fragmentação cromossomal foram encontrados, dos quais quatro, A, B, C e D, foram os 

mais prevalentes, como ilustrado na figura 8.   
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Figura 11.  Dendograma representativo dos  perfis de PFGE encontrado em  amostras de Escherichia coli 

que albergam o gene bla CTX-M. 
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Figura 12. Dendograma representativo dos perfis de PFGE encontrado em  amostras de Klebsiella 

pneumoniae que albergam o gene bla CTX-M (02 albergam também o gene bla KPC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 
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Três instituições públicas de saúde, dois hospitais de alta complexidade e o 

laboratório central (LACEN-RN),  referências no estado do Rio Grande do Norte/Brasil, 

foram responsáveis pela amostragem de 200 espécimes de enterobactérias obtidas durante 

o período do estudo de diferentes sítios biológicos. Nessa amostragem a espécie 

Escherichia coli foi a mais frequente, isolada principalmente do sítio urinário. Um studo 

realizados na Índia em 2014 obteve resultados similares no que se refere tanto a espécie 

quanto ao sítio de infecção mais prevalente (SHASHWATI; KIRAN; DHANVIJAY, 

2014). 

Nas últimas décadas, devido ao aumento da utilização de antimicrobianos de 

amplo espectro, principalmente em unidades de terapia intensiva, tem-se observado 

mundialmente a emergência de bastonetes Gram-negativos multirresistentes, sobretudo 

os bacilos entéricos da família Enterobacteriaceae. Nesse aspecto, a produção de beta-

lactamases de amplo espectro bem como a produção de carbapenemases tem figurado 

como protagonistas (NORDMAN; NASS; POIREL, 2011). 

 Da população de achados bacterianos, 73 (36,5%)  apresentaram testes de triagem 

e confirmatório positivos para a produção de ESBL. (Jarlier et al., 1988) Estudo realizado 

por Vespero et al., encontraram que 17 (31%)  de 55 amostras foram classificadas como 

ESBL, através dos pontos de corte do CLSI,  e foram negativas para o teste de disco 

aproximação. Como razões atribuíram-se a concentração do inóculo e a distância 

acentuada  (30 mm) entre os discos (VESPERO et al., 2007). A frequência de ESBL 

encontrada em nosso estudo parece similar a outros estudos realizados no continente 

latino americano, cuja prevalência foi de 45%. Nos EUA e Canadá, foi observado 7,6% 

e 4,9% de prevalência desse fenótipo (WINOKUR, et al., 2001).  Estudos similares, 

realizados em diferentes regiões do Brasil, obtiveram populações bacterianas com 

prevalências de 24,8% e 24,3% de ESBL, respectivamente (LAGO et al., 2010; 

NOGUEIRA et al., 2006). Um estudo realizado no Maranhão com 659 enterobactérias 

nosocomiais, encontrou uma prevalência de 19% (ABREU et al., 2011). Em 2003, um 

estudo realizado no Ceará verificou uma prevalencia de 6,4% de ESBLs em infecções de 

pé diabético (MOTTA et al., 2003).  

Neste estudo, 50% de todos os isolados de Klebsiella pneumoniae foram 

confirmados como produtores de ESBL, apresentando uma chance aumentada de 5,84 

vezes, tornando-a a espécie mais frequente. Os isolados de Escherichia coli, por sua vez, 
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apresentaram 27% de frequência de ESBL com 0,64 menos chances de serem produtoras 

desse fenótipo. Ambas as espécies são relatadas como mais prevalentes a  nível mundial 

(PATERSON; BONOMO, 2005). Uma grande amostragem de 4.600 isolados de 

Klebsiella pneumoniae de 1997 a 1999 apresentaram prevalências variávieis para a 

produção de ESBL em diversas regiões do mundo, sendo a maior em isolados da América 

Latina perfazendo um valor aproximado de 45%. Na Europa, a prevalência  de cepas 

produtoras de ESBL para essa espécie foi de 23% e nos Estados Unidos e Canada, de 7,9 

e 4,9% respectivamente. (WINOKUR et al., 2001). Valores diferentes são observados 

quando trata-se de isolados de Escherichia coli. Em uma amostragem de 12.800 isolados, 

observaram-se, para essas mesmas regiões, percentuais menores e menos distantes entre 

si. Na América Latina a prevalência de isolados de E.coli produtores de ESBL atingiu 

8,5%, na Europa o valor foi de 5,3% e no Canada e nos Estados Unidos foram de 4,2 e 

3,3%, respectivamente (WINOKUR et al., 2001). Em contraste, mais recentemente, a 

E.coli tem sido apontada como microrganismo produtor de ESBL mais prevalente na 

Árabia Saudita, França e Itália indo ao encontro de achados publicados em 2007 que 

apontavam para um aumento da prevalência de ESBL dessa espécie em alguns países 

europeus (KHANFAR et al., 2009; GALAS et al., 2008; LUZZARO et al., 2006; 

LIVERMORE et al., 2007).  

No Brasil, apesar da prevalência de Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli  

produtoras de ESBL ainda ser a maior entre as espécies que compõe a família, a sua 

distribuição é heterogênea, permitindo que as diferenças de ocorrência entre essas e outras 

espécies divirjam não somente entre regiões distintas, mas também entre localidades de 

uma mesma região. Um estudo similar, realizado em Passo Fundo/RS por Lago et al, 

mostraram uma maior prevalência de Escherichia coli (52,8%), embora os isolados de 

Enterobacter sp (30,3%) tenham apresentado uma razão de chance de ser ESBL maior 

que os de E.coli. A ocorrência de ESBL em Klebsiella pneumoniae não ultrapassou os 

2,5% (LAGO et al., 2010).  Já em outro estudo, realizado em Curitiba-PR, a ocorrência 

de ESBL foi maior na espécie Klebsiella pneumoniae, atingindo um percentual de 57,4%, 

enquanto que nos isolados de E.coli a presença de ESBL foi observada em 7,2% 

(NOGUEIRA et al., 2006) No Maranhão, os índices encontrados foram os mais 

aproximados quando comparados aos achados deste estudo. Aproximadamente 50% 

(50,4%) dos isolados de K.pneumoniae foram confirmados para o fenótipo ESBL, 

enquanto que 16% dos isolados de E.coli apresentaram esse fenótipo de resistência 

(ABREU et al., 2011). 
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Em outras espécies de enterobactérias, esse fenótipo de resistência também foi 

observado, porém de forma menos frequente, resultado que pode ter sofrido interferência 

da pouca quantidade de isolados para essas espécies, o que levou a uma ausência de 

relação estatística entre esses isolados e a produção de ESBL. Para elas, foi observado 

um percentual de ocorrência de 23% distribuídos em seis espécies distintas (Enterobacter 

cloacae, Enterobacter aerogenes, Providencia stuartii, Citrobacter freundii, Klebsiella 

oxytoca e Klebsiella sp., das quais a mais frequente foi o Enterobacter cloacae com 8,2%. 

Muitos estudos tem ressaltado a importância de pesquisar esse mecanismo de resistência 

para espécies, cujos testes confirmatórios não são padronizados pelo CLSI e sugerem que, 

a frequência desse mecanismo de resistência, nessas espécies, possa estar sendo 

subestimada. Entre essas espécies, o Enterobacter spp e o Proteus mirabilis lideram esse 

quadro (GARCIA; DE LA GANDARA; GARCIA, 2010). Outro estudo, ainda em 2003, 

já alertava para a importância da pesquisa desse mecanismo de resistência em isolados 

não Klebsiella pneumoniae e não E. Coli, sobretudo em espécies de Enterobacter 

cloacae. Nele, 33% das hemoculturas positivas apresentaram como agente infeccioso, 

espécimes de Enterobacter cloacae produtor de ESBL, enquanto que as espécies 

K.pneumoniae e E.coli positivas para ESBL não ultrapassaram 18% e 2% 

respectivamente (CROWLEY ;RATCLIFFE, 2003). 

A associação entre o sítio biológico de origem e a prevalência de ESBL não 

apresentou relevância estatística neste estudo. Acredita-se que, por  tratar-se de um estudo 

preliminar,  o número absoluto de amostras estudadas ficou provavelmente aquém do 

necessário para o estabelecimento dessa associação. Mesmo assim, é importante observar 

que apesar do número elevado de amostras provenientes do sítio urinário, a frequência de 

ESBL para esse sítio (35%) foi menor em comparação com as amostras oriundas de 

sangue (52%), o que pode estar sendo causado devido a maioria dos isolados urinários 

serem da espécie E.coli, cujo ocorrência de ESBL foi   menor quando comparado a 

espécie K.pneumoniae, a qual foi responsável por aproximadamente 48% das infecções 

de corrente sanguínea. O estudo de Lago et al demonstrou, entre outros sítios, uma 

prevalência de 19,8% e 25,8% de ESBL nos isolados oiundos de urina e secreção traqueal, 

com chances maiores de obtenção de um isolado ESBL perfazendo valores de 1,9 e 2,3 

respectivamente (LAGO et al., 2010). 

As análises de PCR, por sua vez, revelaram que  95,8% (70) dos isolados 

fenotipicamente caracterizados como ESBL carreavam pelo menos um dos genes 

investigados neste estudo e em 63/87,5%, 31/43%, 27/37,5%, foram confirmadas as 
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presenças dos genes bla CTX-M, bla SHV e bla TEM, respectivamente. Quatro amostras, 

discriminadas na tabela 3 da página duas de Escherichia coli, uma de Providencia stuartii 

e outra de Klebsiella oxytoca foram negativas para a presença desses três genes. Acredita-

se que, como as quatro foram caracterizadas de forma presuntiva e confirmatória com o 

perfil ESBL, o perfil genético responsável por esse fenótipo estivesse associado a 

presença de genes bla ESBL menos prevalentes, como bla VER,  bla PER ou bla BES por 

exemplo. Apesar de menos prevalentes na grande parte dos países em que o mecanismo 

de resistência ESBL é endêmico, na Argentina o gene bla  PER tem apontado desde o início 

do século XXI como um dos genes bla ESBL mais frequentes (QUINTEROS et al., 2003). 

Infelizmente, as amostras que apresentaram os gene bla SHV e bla TEM não puderam ser 

classificadas como ESBLs a nivel molecular, apesar dos seus testes fenotípicos sugerirem 

a presença desse mecanismo de resistência. Para a determinação de qual tipo de 

betalactamase presente nessas cepas, seria preciso realizar sequenciamento dos produtos 

amplificados dos genes bla SHV e bla TEM, já que algumas das enzimas do tipo SHV e 

TEM não apresentam fenótipo ESBL (SHV-4, SHV-10, SHV-11, TEM-1, TEM-2 e 

TEM-13) (JACOB; BUSH, 2011). Estudos tem apontado um quadro de disseminação 

cada vez maior e mais frequente do gene bla CTX-M, especialmente em isolados da família 

Enterobacteriaceae, não só no ambiente hospitalar como também na comunidade 

(BONNET, 2004; MINARINI, 2009). Um estudo desenvolvido em um município do 

nordeste brasileiro apontou que 90,4% dos isolados de ESBL eram carreadores do gene 

bla CTX-M (ABREU et al., 2011). Em um hospital terciário da Arábia Saudita uma 

prevalência de 97,5%, para esse mesmo gene, foi observada (HASSAN; 

ABDALHAMID, 2014). Já, um estudo desenvolvido no sul do Brasil apontou uma 

prevalência de 95% de isolados produtores de ESBL como carreadores do gene bla TEM 

(MINARINI et al., 2007). A prevalência de bla SHV ficou aquém do esperado, haja vista 

que boa parte das espécies de Klebsiella pneumoniae possuem o gene cromossomal bla  , 

o qual não sintetiza uma beta-lactamase de amplo espectro. acredita-se que possa ter 

ocorrido alguma mutação ou alguma deleção/inserção de sequencias de 

inserção/transposons no local onde se anelam os oligonucleotídeos para efetuar a 

amplificação por PCR, impossibilitando a amplificação desse gene. A associação de mais 

de um gene de ESBL, nos 73 espécimes analisados genotipicamente, foi observada em 

39/53,4% dos isolados, e a Klebsiella pneumoniae como principal carreadora desse 

multiplicidade gênica, um quadro que vem sendo também relatado em outros estudos 

(BINDAYNA et al., 2010, HASSAN; ABDALHAMID et al., 2014). As razões que 
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determinam a preferência dessa associação em cepas de K.pneumoniae ainda 

permanecem incertas, porém alguns autores defendem o fato de que os plasmídeos 

grandes, os quais normalmente carreiam as ESBLs, são mais comuns em  Klebsiella spp 

que em outra espécie de enterobactéria e afirmam também, que a grande adaptabilidade 

dessa espécie ao ambiente hospitalar, torna sua sobrevivência mais duradoura o que eleva 

as chances de permutação genética entre as cepas e contaminações cruzadas. 

(PATERSON; BONOMO, 2005). 

A análise do polimorfismo genético através da técnica de PFGE foi realizada 

apenas nas espécies de Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli cuja presença do gene 

bla CTX-M foi confirmada, devido a maior prevalência deste perfil de isolado no estudo. 

Dos 54 espécimes com essa característica,  apenas 26  foram submetidos a essa análise. 

Ao todo, 18 isolados de Klebsiella pneumoniae carreadores do gene bla CTX-M foram 

submetidos a avaliação do perfil de similaridade e 12 perfis de fragmentação 

cromossomal foram encontrados, dos quais cinco, A, B, C, D e I foram os mais 

prevalentes, como ilustrado na figura B. Oito isolados de Escherichia coli, por sua vez, 

também carreadores do gene bla CTX-M foram submetidos a análise do perfil de 

similaridade e 5 pefis de fragmentação do DNA cromossomal foram encontrados, dos 

quais dois, A e C, foram os mais prevalentes, como ilustrado na figura C. A presença de 

grupos clonais com elevada similaridade genética entre as  amostras avaliadas numa 

mesma instituição sugere uma possível deficiência no que tange a sistematização do 

controle de infecção hospitalar dessas instituições. Mas, ainda assim, chama a atenção o 

número de grupos clonais não tão proximamente relacionados, haja vista que o número 

de isolados avaliados por espécie foi pequeno. De acordo com outro estudo, quando os 

isolados são geneticamente distintos, o grupo de microrganismos resistentes pode 

orginar-se como resultado de uma pressão seletiva excessiva, a qual favorece o 

surgimento de fenótipos de resistência variados, podendo acarretar um problema de 

resistência endêmica em diferentes grupos de microrganismos (TOSIN, SILBERT, 

SADEN. 2003). Além disso, linhagens contendo o gene bla CTX-M são muito mais aptas a 

transferirem essa informação genética de forma horizontal, haja vista que esse gene é 

localizado exclusivamente em elementos genéticos móveis, o que contribui para essa 

variabilidade (LI et al. 2005, MINARINI et al. 2007).  Apesar da ampla disseminação 

dos genes codificadores de ESBL através de plasmídeos, a elevada variabilidade genética 

encontrada entre as amostras brasileiras sugere que uma selecção de mutantes resistentes 
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contínua ocorre principalmente devido ao uso de cefalosporinas de terceira geração 

(SADER et al., 2001, GALES et al., 2002 ). 

 Com o aumento significativo do número de enterobactérias produtoras de ESBL 

nos últimos anos, o arsenal terapêutico disponível tornou-se reduzido, ficando muitas 

vezes a cargo dos carbapenêmicos (antimicrobianos de última linha) o tratamento de 

infecções graves causadas por esses microrganismos. Infelizmente, o aumento no uso 

desta classe de drogas, selecionou microrganismos, sobretudo enterobactérias capazes de 

inibir o o seu mecanismo de ação através da síntese de enzimas conhecidas como 

carbapenemases (NORDMAAN; NASS; POIREL, 2011). 

 Neste estudo, 13 (17%) isolados dos 73 confirmados como ESBL, 

apresentaram suscetibilidade aos carbapenêmicos reduzida, no qual faziam parte as 

espécies E.coli, E.cloacae e K.pneumoniae e apenas 7 (9,5%) foram positivas para o teste 

de Hodge modificado (MHT), todas pertencentes a espécie Klebsiella pneumoniae. 

Quanto a presença do gene bla KPC, apenas 5 (6,9%) das amostras produtoras de ESBL, 

todas MHT positivas, confirmaram a presença deste gene. Portanto, duas amostras, cujos 

MHT foram positivos, mostraram-se negativas para a presença do gene bla KPC. Diversos 

estudos têm discutido as limitações do teste de Hodge modificado para a pesquisa 

fenotípica da produção de carbapenemases, inclusive as do tipo KPC, por este motivo a 

detecção molecular do gene bla KPC é padrão ouro no diagnóstico desse mecanismo de 

resistência (CURY et al, 2012). Em um trabalho publicado por Cury et al, foi observado 

um valor preditivo positivo de 98% quando compararam-se, de forma concomitante, os 

resultados positivos para o MHT e a detecção molecular do gene bla KPC e um valor 

preditivo negatvo de 100%, porém foi verificada uma especificidade de apenas 81%.  Essa 

baixa especificidade foi atribuída a possível presença simultânea de outras beta-

lactamases não carbapenemases, como as do tipo AmpC e/ou ESBLs combinados com a 

perda de porinas de membrana, ou até mesmo de outras carbapenemases. (CURY et al, 

2012). 

A grande maioria dos trabalhos publicados relatam a presença do gene bla KPC 

principalmente na espécie Klebsiella pneumoniae. Inicialmente descrita nos Estados 

Unidos em 1996 (YIGIT et al., 2001), hoje tem se disseminado globalmente, tornando-se 

presente em mais de 70% dos estados norte americanos, em localidades de Porto Rico, 

Colômbia, Grécia, Israel e China, além de diversos surtos em muitos países europeus e 

da América do Sul (NORDMANN et al., 2011; NAVON-VENEZIA et al., 2009;  

NORDMANN et al., 2009). Dados do SENTRY (Antimicrobial Surveillance Program) 
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apontam que a KPC é a carbapenemase mais frequente em cepas de K. pneumoniae 

isoladas na América Latina e na América do Norte (CASTANHEIRA et al, 2008) 

A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, desde o ano 2000, tem apresentado 

diversos surtos e atualmente, é considerada endêmica em relação a essa carbapenemase. 

Em um estudo epidemiológico em 11 centros hospitalares dessa cidade, no qual foram 

estudadas 602 cepas de K.pneumoniae isoladas entre 2002 e 2003, observou-se a presença 

de ESBLs em 45% das cepas, enquanto que 3,3% carreavam gene bla KPC . Já em outro 

trabalho, mais recente com cepas do ano de 2004, observaram-se que entre 257 amostras 

coletadas, 24% possuíam o gene blaKPC e 42% possuíam ESBLs, onde a mortalidade dos 

indivíduos após 14 dias apresentando bacteremia desse microrganismo foi de 47% 

(BRATU et al, 2005). 

No Brasil, nos últimos anos, a presença da resistência aos carbapenemas associada 

à presença da carbapenemase KPC tem aumentado significativamente. A primeira 

descrição ocorreu em cepas de K. pneumoniae isoladas em Recife/PE em 2006 

(MONTEIRO et al., 2009) e alguns trabalhos já relataram a presença dessa 

carbapenemase, tanto em cepas de K.pneumoniae como em outros representantes da 

família Enterobacteriacaeae, principalmente nas espécies E.coli e E.cloacae, nos estados 

do Rio de Janeiro (ANDRADE et al., 2011, PEIRANO et al., 2009) São Paulo (BEIRÃO 

et al., 2011) e Rio Grande do sul (ZAVASCKI et al., 2009). Em outro estudo, 30% de 

1521 enterobactérias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo 

foram positivas para o gene bla KPC (CURY et al, 2012) 

Em 2010, um surto ocorrido no Distrito Federal,que culminou com a morte de 18 

pessoas e pelo menos 170 pessoas internadas em centros de saúde desse estado, atribuídas 

a infecção por microrganismos carreadores desse mecanismo de resistência 

(http://www2.camara.gov.br/tv/materias/CAMARA-HOJE/190221SUPERBACTERIA-

JA-CAUSOU-18-MORTES-NO-DISTRITO-FEDERAL.html), levou a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a emitir uma resolução (RDC 20/2011) 

restringindo o uso de antimicrobianos a fim de diminuir a ocorrência de bactérias 

multiressistentes. Em janeiro de 2014, o novo documentado do CLSI foi publicado e uma 

das suas principais mudanças diz respeito aos pontos de corte e a criação de uma nova 

categoria interpretativa denominada Susceptible-Dose Dependent (SDD) para o 

antimicrobiano Cefepime (CLSI 2014/M100-S24 pág 18). Esta mudança foi 

impulsionada pela limitação de drogas ativas contra microrganismos Gram-Negativos 

http://www2.camara.gov.br/tv/materias/CAMARA-HOJE/190221SUPERBACTERIA-JA-CAUSOU-18-MORTES-NO-DISTRITO-FEDERAL.html
http://www2.camara.gov.br/tv/materias/CAMARA-HOJE/190221SUPERBACTERIA-JA-CAUSOU-18-MORTES-NO-DISTRITO-FEDERAL.html
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multiresistentes, na tentativa de otimizar o uso das drogas disponíveis para esse casos e 

preservar o uso indiscrminado dos carbapenêmicos (CLSI,2014).  

 Diante dessa preocupação quanto a preservação de opções terapeuticas, estudos 

referentes a frequência e compreensão dos mecanismos que desencadeiam o fenômeno 

da co-resistência a agentes não beta-lactâmicos em agentes produtores e não produtores 

de ESBL, são escassos e fazem-se cada vez mais necessários (MITCHELL et al, 2005).  

 Observou-se no estudo um elevado nível de co-resistência à classes de 

antimicrobianos não pertencentes aos beta-lactâmicos em todas as espécies produtoras de 

ESBL e/ou ESBL+KPC. Dos antimicrobianos  testados, recomendados pelo CLSI 2013, 

que apresentaram co-resistência nos isolados de Klebsiella pneumoniae produtores de 

ESBL, apenas a Amicacina (5/13,5%) não apresentou relevância estatística (p>0.05), 

porém seu percentual de resistência foi bastante pequeno. Para os demais antimicrobianos 

a frequência de co-resistência foi ≥ 65% e as razões de chances aumentadas de obterem-

se isolados com esse perfil variaram de 6.48 a 33.3. Os antimicrobianos 

Sulfametoxazol/Trimetropim (34/92%) e a Ciprofloxacina (27/75%) obtiveram os 

maiores índices dentro desse perfil.  Nos 19 isolados de Escherichia coli, por sua vez, 

apenas os antimicrobianos  Ciprofloxacina e Tetraciclina apresentaram resultados 

estatisticamente significantes, com valores de Odds ratio de 16,1 (17/89%) e 4,18 

(15/79%), respectivamente (p<0.05) e foram neles também, que os índices de co-

resistência mostraram-se mais acentuados. Todos os isolados de Escherichia coli, 

produtores ou não de ESBL, foram sensíveis a Amicacina. Todos os isolados de 

Klebsiella pneumoniae carreadores do gene bla KPC mantiveram também sensibilidade a 

Amicacina e apenas um foi resistente a cefoxitina, uma cefalosporina de segunda geração, 

cuja estabilidade é mantida quando na presença de serino-betalactamases da classe A de 

Ambler (Tabela 1). Uma provável razão para a não suscetibilidade desse isolado a 

cefamicina pode ser atribuída a co-existência da expressão de outras beta-lactamases 

como as pertencentes a classe C de Ambler. Estes resultados foram similares a outros 

encontrados na literatura (ABREU et al, 2013; HASSAN et al, 2013) e todos apontaram 

também que os carbapenêmicos e o aminoglicosídeo Amicacina são as únicas drogas que 

guardam ótimos níveis de suscetibilidade a isolados produtores de ESBL, fazendo-os 

drogas de escolha para o tratamento de infecções causadas por esses isolados. Estudos 

têm relatado que a co-resistência a diferentes classes de antimicrobianos ocorre, entre 

outros fatores, pois as ESBLs são mediadas, em sua grande maioria, por plasmídeos, os 

quais podem conter uma grande variedade de genes de resistência a diferentes 
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antimicrobianos. (CANTON, et al., 2006). Alguns genes são descritos com frequência 

em plasmídeos contendo ESBL, como os chamados qnr responsáveis pela resistência as 

quinolonas (PATERSON, 2006) e outros, como os que codificam para uma rRNA 

metilase responsáveis pela resistência a aminoglicosídeos. (KANG et al., 2009). 

  As taxas de ESBL encontradas no estudo foram semelhantes às de outras 

instituições brasileiras. Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli ainda são as espécies 

de maior preocupação, mesmo com a confirmação de disseminação de ESBL na maioria 

das espécies da família Enterobacteriaceae . A detecção de produção de ESBLs na rotina 

laboratorial fornece embasamento que auxilia na seleção da terapia antimicrobiana 

apropriada. Com a disseminação de cepas produtoras de ESBL em hospitais ao redor do 

mundo, é necessário conhecer a frequência local de produção destas para desenvolver 

uma política de terapia empírica em unidades de alto risco, onde os índices de infecção 

por esses microrganismos são elevados. Além disso, o conhecimento do padrão de 

resistência de cepas em uma área geográfica guia o uso correto e perspicaz de 

antimicrobianos. Há a possibilidade de que o uso restrito de um antimicrobiano leve a um 

retrocesso da pressão seletiva e, bactérias resistentes não terão mais vantagem adaptativa 

nesses ambientes. Assim, os índices de ESBL encontrados confirmam a preocupação 

mundial da emergência deste mecanismo de resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 

Assim como tem sido documentado em outros estados brasileiros, a prevalência 

de ESBL no estado do Rio Grande do Norte é elevada, sendo as enterobactérias 
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Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae as espécies com maior frequência de isolados 

produtores desse mecanismo de resistência. Outras espécies, cujos testes fenotípicos 

carecem de padronização, como: Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, 

Providencia stuartti, Citrobacter freundii também revelaram a produção de ESBL a nível 

de fenótipo e genótipo. A detecção fenotípica nos isolados pertencentes as últimas 

espécies citadas é possível com modificações como a redução da distância entre os discos 

de cefalosporinas frente ao inibidor de beta-lactamase no teste de disco aproximação e a 

inclusão de um disco de cefepime no teste. O tipo de ESBL predominante foi o tipo CTX-

M. A carbapenemase do tipo KPC esteve presente apenas em espécimes de Klebsiella 

pneumoniae. A concordância entre o teste de disco aproximação e a confirmação 

genotípica da presença de algum gene bla ESBL foi de 100%. O teste de Hodge, por sua 

vez, positivo para sete dos treze isolados com suscetibilidade reduzida aos 

carbapenêmicos, revelou alta sensibilidade para a triegem de KPC, e especificidade de 

aproximadamente 70%, resultado oriundo de dois falso-positivos, os quais não revelaram 

a presença do gene bla KPC nos testes moleculares. Apesar de suas limitações, os testes 

fenotípicos não devem ser desencorajados, pois são facilmente reproduzíveis e norteiam 

a pesquisa desse mecanismo de resistência e de outros aqui não abordados. Além disso, a 

grande maioria dos laboratórios do país, configuram como de pequeno a médio porte e 

dispõem de recursos compatíveis apenas com essa metodologia para a triagem 

diagnóstica. O arsenal terapêutico mostrou-se reduzido para as espécies produtoras de 

ESBL, devido ao elevado nível de co-resistência observado, principalmente para isolados 

de K.pneumoniae. Os perfis de PFGE realizados para espécimes de E.coli e 

K.pneumoniae que albergavam o gene bla CTX-M revelaram vários  grupos clonais, ou seja, 

a maioria dos isolados não eram relacionados entre si, revelando assim uma elevada 

variabilidade genética.  

Diante dos resultados obtidos ao término deste trabalho, fica evidente que a 

detecção de ESBL é de suma importância para fins epidemiológicos. O conhecimento da 

frequência local das principais espécies e dos principais genes responsáveis pela produção 

be β-lacatamases de espectro estendido é fundamental, haja vista a necessidade frequente 

de terapia empírica, sobretudo em unidades de alto risco, onde os índices de infecção por 

enterobactérias multiresistentes são elevados.  
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