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Resumo 

As causas ambientais representam, nos dias que correm, uma preocupação 

emergente das autoridades nacionais e mundiais. Atualmente, existem limites 

microbiológicos para as águas balneares, no entanto, o cumprimento das normas de 

qualidade relativas às águas balneares poderá não implicar qualidade ao nível das 

areias. A OMS reconheceu já a importância da contaminação microbiológica das areias, 

mas não estabeleceu valores de referência para a sua análise. Tal facto acarreta 

inúmeros problemas para a saúde pública, já que estas podem atuar como reservatório 

de bactérias resistentes aos antimicrobianos. A resistência aos antimicrobianos é um 

desafio global que surge pelo uso generalizado e, por vezes, abusivo dos mesmos. A 

OMS já reconheceu esta questão como preocupante, tendo publicado uma lista de 

prioridades globais ao nível de bactérias resistentes aos antimicrobianos. O mecanismo 

mais comum pelo qual as bactérias se revelam resistentes aos antimicrobianos da classe 

dos β-lactâmicos é através da produção de β-lactamases, enzimas capazes de hidrolisar 

as penicilinas, cefalosporinas de amplo espectro e os monobactamos, mas que são 

inibidas pelo ácido clavulânico. As ESBL clássicas são codificadas pelos genes blaTEM e 

blaSHV, no entanto, com o passar do tempo, surgiram outras, sendo as enzimas do tipo 

CTX-M, atualmente, as mais prevalentes. O objetivo deste estudo consistiu na deteção 

de coliformes produtores de ESBL em areias com utilização recreativa, em Portugal 

nomeadamente de praias marítimas, praias fluviais e de caixas de areia de parques 

infantis. Foram recolhidas amostras de areias de 35 locais, que foram posteriormente 

analisadas quanto à presença de coliformes resistentes à Cefotaxima, procedendo-se à 

identificação bacteriana e determinação do fenótipo de resistência. Procedeu-se à 

determinação dos genes codificadores de β-lactamases, recorrendo à amplificação de 

ADN por PCR e os resultados obtidos foram analisados por eletroforese em gel de 

agarose a 2%. No total, foram analisados 65 isolados bacterianos, a partir dos quais 

foram detetados 5 isolados produtores de ESBL - 3 Escherichia coli e 2 Klebsiella spp.. 

Destes 5 isolados, 3 foram detetados em praias fluviais e 2 em praias marítimas. Os PCR 

efetuados resultaram na amplificação de β-lactamases do tipo TEM, OXA, SHV, CTX-M-

1, CTX-M-8 e CTX-M-9, sendo as ESBL do tipo CTX-M e SHV.  

Assim, a inversão da atual tendência de disseminação de resistência aos 

antimicrobianos é uma necessidade urgente, pelo que é necessário promover o uso 

criterioso e racional desta classe de fármacos, fomentando também o envolvimento do 

paciente. A disseminação ambiental de bactérias resistentes aos antimicrobianos é uma 

realidade em diferentes nichos, incluindo aqueles em que a matriz é a areia, para 



Coliformes produtores de β-lactamases de espectro alargado em areias do Norte de Portugal 

viii 
 

diferentes utilizações recreativas, podendo constituir um foco de disseminação e 

colonização dos utilizadores. 

 

Palavras-chave: Areias, Enterobacteriaceae, Antimicrobianos, Resistência  
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Abstract 

Environmental causes are nowadays an emerging concern for national and international 

authorities. Microbiological limits are currently imposed for recreational waters but 

compliance with the quality standards of water is not necessarily indicative of sand quality. 

The World Health Organization acknowledged the importance of microbiological 

contamination in sand but did not establish benchmarks for analysis. This causes public 

health problems as sands can act as reservoirs of antimicrobial resistant bacteria. The 

widespread use, and often abuse, of antimicrobial agents transformed antimicrobial 

resistance into a global challenge. WHO has already recognised this as a concern and 

published a list of global priorities for antimicrobial resistant bacteria. Production of β-

lactamases, which are enzymes capable of hydrolyzing penicillin, broad-spectrum 

cephalosporins and monobactams, but are inhibited by clavulanic acid, is the main 

mechanism of resistance to β-lactam antimicrobials. Classic ESBL are encoded by the 

blaTEM and blaSHV genes but other enzymes have emerged over time, with CTX-M-type 

enzymes being the most prevalent, nowadays. This work aims to detect ESBL producing 

coliforms in recreational sands, like sea and river beaches and playground sandboxes, in 

North of Portugal. Sand samples from 35 locations were collected and analysed for the 

presence of Cefotaxime-resistant coliforms, bacterial identification and determination of 

resistance phenotype. The β-lactamase encoding genes were determined by DNA 

amplification via PCR and the results were analysed by 2% agarose gel electrophoresis. A 

total number of 65 bacterial isolates were analysed, from which 5 ESBL producers were 

found - 3 Escherichia coli and 2 Klebsiella spp.. Of these, 3 were found on river beaches 

and 2 on sea beaches. PCR results showed amplification of TEM, OXA, SHV, CTX-M-1, 

CTX-M-8 and CTX-M-9 β-lactamases type. The ESBL detected were CTX-M and SHV 

type. The need for a change of direction in antimicrobial resistance is becoming a matter 

of urgency, and it is therefore necessary to promote a rational and careful use of these 

drugs and enhance the involvement of patients. The environmental spread of antimicrobial 

resistant bacteria is a reality in many groups, including those composed by sand, for 

different recreational uses, and can be a focus of users’ dissemination and colonization. 

 

Keywords: Sands, Enterobacteriaceae, Antimicrobial, Resistance 
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I. Introdução 

A Constituição da República Portuguesa, no seu Artigo 66º dedicado ao Ambiente 

e Qualidade de Vida refere que “Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio 

e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender”. Neste documento, que contém as 

regras base do funcionamento da sociedade portuguesa, define-se que o estado tem o 

dever de promover um desenvolvimento sustentável, prevenir e controlar a poluição, 

promover o ordenamento do território, promover o aproveitamento racional dos recursos 

naturais existentes, promover a educação ambiental e o respeito pelos valores 

ambientais, entre outros (Constituição da República Portuguesa VII Revisão 

Constitucional 2005, 2005). 

As causas ambientais são também uma preocupação na União Europeia, o que 

tem levado ao desenvolvimento de estratégias para proteção da Saúde Humana, nas 

suas várias vertentes de atuação, como é o caso de Health 2020 e European Action Plan 

for Strengthening Public Health Capacities and Services (WHO, 2012a, 2012b). 

 

1. Qualidade microbiológica das areias 

Atualmente, existem limites para a qualidade microbiológica, definidos no Decreto-

Lei nº 135/2009, de 3 de Junho, para as águas balneares (Decreto-Lei nº 139/2009 de 3 

de Junho, 2009). Os referidos limites são relativos a Enterococcus intestinais e 

Escherichia coli, que fazem parte da flora comensal do trato gastrointestinal humano. 

Assim, a sua presença no ambiente revela contaminação sendo, por isso, tidos como 

indicadores de contaminação fecal (ICF) (Barroso et al., 2014; Whitman et al., 2014). No 

entanto, o cumprimento das normas de qualidade, relativas às águas balneares, poderá 

não implicar qualidade ao nível das areias, mesmo nas praias galardoadas com Bandeira 

Azul, havendo inclusivamente estudos que demonstram que a densidade de ICF nas 

areias poderá ser superior à das águas recreativas (Heaney et al., 2014; Sabino et al., 

2014). 

O Programa Bandeira Azul é desenvolvido pela Fundação para a Educação 

Ambiental e tem como fundamento “promover o desenvolvimento sustentável em áreas 

costeiras, fluviais e lacustres a partir de um conjunto de critérios que envolve a educação 

ambiental, a qualidade da água balnear, a gestão da zona balnear, serviços e segurança” 

(ABAE, 2014).  

Mais de 55% da totalidade das praias portuguesas são galardoadas com Bandeira 

Azul. No ano de 2017, a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) anunciou 320 
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bandeiras azuis em praias, 14 bandeiras azuis em portos de recreio/marinas e 5 

bandeiras azuis a embarcações ecoturísticas (ABAE, 2017a). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já reconheceu a contaminação 

microbiológica das areias como relevante, no entanto não estabeleceu valores de 

referência para a análise destas, no sentido de serem estabelecidos padrões de 

qualidade e segurança (Sabino et al., 2011). 

A ausência de limites para a qualidade microbiológica das areias acarreta 

problemas para a saúde pública sendo um dos principais, o facto de poderem atuar como 

reservatório de bactérias resistentes aos antimicrobianos. Através de uma análise 

cuidada do meio ambiente envolvente, facilmente se depreende a constante presença de 

areias na vida quotidiana da maior parte dos cidadãos. Inevitavelmente, as praias devem 

ser destacadas como o ecossistema que contém mais areia (Halliday & Gast, 2011).  

As praias são cada vez mais procuradas para atividades recreativas turísticas, o 

que tem conduzido ao desenvolvimento económico das zonas costeiras e aumentado a 

construção de hotéis, casas e restaurantes, principalmente em locais com uma costa 

extensa, como é o caso de Portugal. Logo, estudos que identifiquem situações de risco e 

que levem à divulgação de dados sobre contaminação microbiológica, tornam-se 

indispensáveis para que os utilizadores possam usufruir destas zonas com segurança 

(Pereira et al., 2013; Sabino et al., 2014). 

Os microrganismos são um componente significativo da areia da praia, tendo sido 

já isolados desta, bactérias, fungos, parasitas e vírus, alguns destes potencialmente 

patogénicos. Neste sentido, o estudo e a análise microbiológica de areias é cada vez 

mais uma prioridade, pois acredita-se que as areias podem atuar como reservatórios ou 

veículos de infeção, facilitando a sobrevivência dos referidos microrganismos. Apesar 

disto, as areias possuem uma flora microbiana inerente que é inofensiva para a saúde 

humana (Pinto & Oliveira, 2011; Sabino et al., 2014; Whitman et al., 2014; WHO, 2003). 

É importante referir que a distribuição dos indicadores de contaminação fecal nas 

areias é irregular, variando consoante o clima, chuvas, marés ou a força das ondas, que 

dispersam, de forma desigual, a poluição ao longo da praia. A temperatura é tida como 

um fator determinante para a proliferação de bactérias (Barroso et al., 2014; Heaney et 

al., 2014). 

Como seria de esperar, existem diversos fatores que influenciam este 

ecossistema, tanto positiva como negativamente. A crescente presença humana, que tem 

levado muitas vezes à sobrelotação destes locais, destaca-se como o principal fator 

prejudicial para as praias, devido ao lixo abandonado ou à presença de animais 

domésticos (sendo que a recolha das fezes muitas vezes não é feita). Para além deste, 
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existem outros fatores que aumentam a poluição das praias, nomeadamente: a presença 

de aves marinhas poderá ter alguma influência devido às fezes que também não são 

recolhidas e ao lixo que podem eventualmente transportar; o abandono de redes de 

pesca e de peixes impróprios para o comércio, por parte dos pescadores; ou as 

descargas de água provenientes de efluentes de estações de tratamento de águas 

residuais (ETAR), escoamentos agrícolas e urbanos (Brandão et al., 2011; Heaney et al., 

2012; Sabino et al., 2011).  

Por outro lado, a análise frequente de amostras de areia das várias zonas da 

praia, representa um fator crucial para que seja mantido um controlo microbiológico 

apertado e para que seja possível traçar um perfil de qualidade de cada praia, de forma a 

prever picos de contaminações e poderem ser tomadas medidas preventivas. A 

identificação de possíveis fontes de contaminação na praia (como esgotos) é também 

fundamental pois permite igualmente a adoção de medidas de controlo, limitando os 

acessos às praias, se necessário (Brandão et al., 2011).  

Nos ambientes balneares existe uma interação natural entre a água do mar, a 

água contida nos poros das rochas e a areia, essencialmente pela ação das marés. No 

entanto, a população microbiana destes três ambientes é muito distinta entre si (Whitman 

et al., 2014).  

Existem evidências científicas que comprovam que a quantidade de bactérias 

fecais é cerca de 3-9 vezes superior na areia seca quando comparada com a água do 

mar e 2-6 vezes superior quando comparada com areia molhada. Outros autores, a partir 

de um estudo desenvolvido nos Estados Unidos da América, durante dois anos, aferiram 

que a densidade de Enterococcus spp., coliformes fecais e E. coli foi sempre superior nas 

areias, quando comparada com a água do mar. Na areia molhada, a sua densidade foi 2 

a 23 vezes superior à da água e na areia seca, a sua densidade foi 30 a 360 vezes 

superior quando comparada com a água (Bonilla et al., 2007; Skórczewski et al., 2012). 

 

2. Antimicrobianos  

O conceito de antimicrobiano é definido como sendo um agente capaz de destruir 

ou interferir no desenvolvimento de um organismo vivo, podendo derivar de culturas de 

microrganismos ou ser produzido de forma sintética (Mosby, 2013). 

No final da década de 1920, na Alemanha, deu-se início a uma extensa pesquisa 

para esclarecer a possibilidade de tratar infeções bacterianas com químicos sintetizados 

em laboratório. Esta pesquisa deu origem à descoberta do Prontosil, o percursor da 

classe das Sulfonamidas (Bentley, 2009).  
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No entanto, pode dizer-se que o início da era dos antibióticos, produzidos a partir 

de culturas vivas, iniciou-se apenas em 1928, por intermédio de Alexander Fleming. O 

investigador pretendia estudar a relação entre a morfologia de colónias de 

Staphylococcus spp. e a sua virulência e, para isso, inoculou estas colónias e deixou-as 

no seu laboratório, a incubar. Após regressar de férias, verificou que o crescimento de 

bolor tinha influenciado o crescimento das colónias circundantes, tornando-as 

transparentes e aparentemente em lise (Kong et al., 2010).  

Fleming verificou, a partir da morfologia e das características deste bolor, que 

seria Penicillium rubrum, vindo mais tarde a concluir-se que se tratava de Penicillium 

notatum, que produz a Penicilina (Fleming, 1929; Kong et al., 2010).   

Apesar disto, só em 1941 é que foi testado o efeito da Penicilina em humanos, 

tendo-se verificado resposta terapêutica favorável por via intravenosa, por via oral e por 

aplicação local. O seu uso como agente terapêutico foi disseminado apenas em 1945, no 

entanto este antibiótico foi largamente utilizado durante a II Guerra Mundial, para tratar 

feridas infetadas e feridas cirúrgicas (Abraham et al., 1941; CDC, 2017). 

Fleming ganhou o Prémio Nobel da Medicina, em 1945, e curiosamente, no seu 

discurso de aceitação, referiu o potencial risco de surgirem resistências à Penicilina, caso 

não fossem administradas doses suficientes para eliminar as bactérias, levando a que 

estas se adaptassem e tornassem resistentes. Referiu ainda a possibilidade de 

disseminação destas resistências, entre humanos (Fleming, 1945).  

Ao longo dos tempos, verificou-se um grande desenvolvimento na descoberta de 

novos antimicrobianos e, consequentemente, das respetivas resistências. O Gráfico 1 

representa, de forma resumida, a data de surgimento de alguns antimicrobianos (cor 

escura) e a respetiva data da primeira resistência documentada (cor clara).  

Note-se que, após o surgimento da primeira resistência, ainda se verifica 

utilização do fármaco durante algum tempo, já que o surgimento daquela, não implica a 

perda total e imediata de eficácia do antimicrobiano em causa (McClure & Day, 2014).   
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Gráfico 1 – Data do surgimento de alguns antimicrobianos e respetiva data da primeira resistência 
reportada (representada por cor mais clara) [adaptado de (McClure & Day, 2014)] 

 

Em Portugal, todos os medicamentos comercializados estão referidos no 

Prontuário Terapêutico, sob responsabilidade do INFARMED. Na última edição, em 2016, 

estão descritas as seguintes classes de antibióticos: Penicilinas, Cefalosporinas, 

Monobactamos, Carbapenemos, Associações de Penicilinas com inibidores das β-

lactamases, Cloranfenicol e Tetraciclinas, Aminoglicosídeos, Macrólidos, Sulfonamidas e 

suas associações, Quinolonas, Outros antibacterianos, Antituberculosos e Antilepróticos 

(INFARMED, 2016). 

A ação dos antimicrobianos sobre as bactérias traduz-se numa toxicidade seletiva, 

isto é, o alvo do antimicrobiano deve ser específico da célula bacteriana, não devendo 

existir na célula eucariota. Os principais mecanismos de ação estão representados na 

Figura 1, bem como alguns exemplos de antimicrobianos (Barroso et al., 2014).  

De um modo geral, os antibióticos podem atuar nas bactérias por (Barroso et al., 

2014): 

 Inibição da síntese da parede celular, atuando na síntese do 

peptidoglicano; 

 Inibição da síntese proteica, atuando em subunidades ribossómicas 

específicas das bactérias; 

 Interferência na biossíntese dos nucleótidos e dos ácidos nucleicos; 

 Interferência com estruturas fundamentais para a sobrevivência da célula, 

nomeadamente membrana citoplasmática. 
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Figura 1 - Principais alvos de ação dos antimicrobianos nas bactérias [adaptado de (Barroso et al., 
2014)] 

 

Este trabalho de investigação dedicou-se especialmente aos antimicrobianos da 

classe dos β-lactâmicos pelo facto de estes serem os mais usados, na comunidade e no 

setor hospitalar e, por isso, os mais relevantes atualmente (ECDC, 2017a).  

A classe dos β-lactâmicos é composta pelas Penicilinas, Cefalosporinas, 

Monobactamos e Carbapenemos, que têm em comum o anel β-lactâmico, constituído por 

três átomos de carbono e um de azoto (Figura 2). Esta classe de antimicrobianos tem a 

capacidade de inibir a síntese da camada de peptidoglicano, presente na parede celular 

das bactérias (Barroso et al., 2014; Nordmann et al., 2012). 

 

Figura 2 - Estrutura química dos principais β-lactâmicos e seus inibidores (Nordmann et al., 2012) 
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Na Figura 2 estão também representados quatro inibidores dos β-lactâmicos: 

ácido clavulânico, Sulbactam, Tazobactam e NXL-104 que, apesar de não terem 

capacidade antimicrobiana intrínseca elevada, pelas semelhanças das estruturas 

químicas, interagem com locais ativos das β-lactamases, levando à sua inibição 

(Nordmann et al., 2012). 

O uso apropriado dos antimicrobianos é fundamental não só para promover a 

eficácia da terapêutica, como também para prevenção da disseminação de resistências. 

O diagnóstico deve ser preciso e a dosagem e duração do tratamento definidas devem 

ser criteriosamente respeitadas pelo paciente. As características do paciente irão, 

naturalmente, influenciar a terapêutica a aplicar, nomeadamente a idade, o histórico de 

alergias ou de intolerâncias, o uso recente de outros antimicrobianos, entre outros 

(Leekha et al., 2011).  

Importa ainda referir que, apesar da resistência aos antimicrobianos representar 

um dos principais problemas de saúde pública a nível mundial, existem situações muito 

específicas em que estes são utilizados como agentes profiláticos, nomeadamente: antes 

de um procedimento cirúrgico invasivo, em pacientes com sistema imune comprometido, 

em pacientes que foram submetidos a um transplante, entre outros (Leekha et al., 2011).   

 

3. Resistência aos Antimicrobianos 

O uso generalizado dos antimicrobianos surgiu a partir da década de 1940, 

levando à redução da morbilidade e mortalidade da população, devido à capacidade de 

tratar doenças infeciosas que outrora não tinham resolução (CDC, 2017). 

No entanto, começaram também a surgir resistências, decorrentes do seu uso 

generalizado e, por vezes, abusivo. A resistência aos antimicrobianos pode ser 

intrínseca, quando é inerente à bactéria em questão ou específico de determinado agente 

antimicrobiano, ou pode ser adquirida, nos casos em que estão envolvidas alterações 

genéticas nos microrganismos. De um modo geral, as bactérias podem apresentar três 

tipos de mecanismos de resistência (Figura 3) (Barroso et al., 2014): 

 Alteração do local de ação dos antimicrobianos, pela alteração de estrutura 

de proteínas de ligação, por exemplo; 

 Diminuição da concentração intracelular dos agentes antimicrobianos, pela 

impermeabilidade das membranas ou por bombas de efluxo; 
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 Alteração da estrutura dos antimicrobianos pela produção de enzimas 

modificadoras de determinadas classes de antimicrobianos. 

 

Figura 3 - Mecanismos de resistência das bactérias face à ação dos antimicrobianos (Nordmann et al., 
2012) 

 

Um grupo de investigadores do European Centre for Disease Prevention and 

Control (ECDC) e do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), publicou uma 

proposta de terminologia standard relacionada com esta temática, de modo a facilitar os 

sistemas de vigilância epidemiológica e tornar transversais os resultados obtidos, 

facilitando a troca de dados e informações entre as autoridades competentes 

(Magiorakos et al., 2011). Assim, ficou definido que: 

 Multidrug-resistant (MDR): microrganismos não suscetíveis a pelo menos 

um agente, de três ou mais classes; 

 Extensively drug-resistant (XDR): microrganismos não suscetíveis a pelo 

menos um agente antimicrobiano de cada classe, desde que sejam 

suscetíveis a uma ou duas classes; 

 Pandrug-resistant (PDR): microrganismos não suscetíveis a todos os 

antimicrobianos, de todas as classes. Este tipo de microrganismos tem o 
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maior grau de resistência aos antimicrobianos possível, não existindo 

ainda alternativas terapêuticas contra estas estirpes. 

As definições acima referidas são aplicáveis às Enterobacteriaceae e as classes 

de antimicrobianos a que se referem estão descritas no anexo 1.   

Os genes de resistência aos antimicrobianos podem estar inseridos em elementos 

de ADN móveis, como plasmídeos, integrões ou transposões; este facto associado ao 

uso abusivo e inadequado deste tipo de fármacos, potenciou a redução da eficácia e a 

disseminação das resistências aos antimicrobianos, levando a que fossem atingidos 

níveis de resistência alarmantes. Note-se que a redução da eficácia aplica-se não só ao 

doente a quem é administrado o fármaco, mas também à comunidade envolvente, devido 

às contaminações cruzadas entre os diversos nichos, corroborando a perspetiva de One 

Health (desenvolvida mais à frente neste trabalho) (Barroso et al., 2014; DGS, 2016).  

A OMS já reconheceu esta questão como preocupante e salienta a necessidade 

de serem tomadas medidas de controlo e prevenção urgentes, caso contrário, poderão 

surgir infeções que, anteriormente eram facilmente tratadas, mas que passarão a ser 

fatais. Existem também projeções internacionais que estimam que em 2050 morrerão, por 

ano, cerca de 390 000 pessoas na Europa e 10 milhões em todo o mundo, devido à 

disseminação da resistência aos antimicrobianos e de bactérias multirresistentes (DGS, 

2016; WHO, 2014). 

A disseminação deste tipo de resistências é um desafio global, envolvendo não só 

a saúde, mas também a economia. As mortes anuais devido a esta causa têm 

aumentado exponencialmente. Para além disto, a procura de alternativas aos tratamentos 

comuns e a redução de produtividade devido ao aumento da incidência de doenças 

infeciosas na população tem também bastante influência a nível económico (EC, 2017).  

Neste sentido, foi publicado um guia para pesquisa e desenvolvimento de novos 

antibióticos, baseado numa lista de prioridades globais ao nível de bactérias resistentes 

aos antimicrobianos. Este guia, publicado pela OMS, estabelece prioridades consoante 

as necessidades da saúde pública mundial, tendo-se baseado em opiniões de 

especialistas nesta temática bem como em resultados e estudos científicos já publicados 

(WHO, 2017). Assim, foram definidos três níveis de prioridade, como consta na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Níveis de prioridade, microrganismos e respetivos tipos de resistência 

Nível de 

prioridade 
Microrganismos e Tipo de Resistência 

Crítico 

 Acinetobacter baumannii, resistente aos Carbapenemos 

 Pseudomonas aeruginosa, resistente aos Carbapenemos 

 Enterobacteriaceae spp., resistente aos Carbapenemos e às 

Cefalosporinas de 3ª geração 

Alto 

 

 Enterococcus faecium, resistente à Vancomicina 

 Staphylococcus aureus, resistente à Meticilina e à Vancomicina 

 Helicobacter pylori, resistente à Claritromicina 

 Campylobacter spp., resistente às Fluoroquinolonas 

 Salmonella spp., resistente à Fluoroquinolonas 

 Neisseria gonorrhoeae, resistente às Cefalosporinas de 3ª geração e às 

Fluoroquinolonas 

Médio 

 

 Streptococcus pneumoniae, não suscetível à Penicilina 

 Haemophilus influenzae, resistente à Ampicilina 

 Shigella spp., resistente às Fluoroquinolonas 

Fonte: (WHO, 2017) 

 

O Gráfico 2 apresenta o consumo anual de antibióticos em Portugal, em 

comparação com a União Europeia, tanto em ambiente hospitalar como na comunidade: 

Portugal esteve quase sempre acima da média europeia, no entanto a situação inverteu-

se nos últimos anos (DGS, 2016).  
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Gráfico 2 - Consumo anual de antibióticos (dose diária recomendada/1000 habitantes/dia) - 
comparação entre Portugal e a União Europeia (DGS, 2016) 

 

Em 2013, a Direção Geral de Saúde (DGS) publicou uma norma que promovia um 

Sistema de Vigilância Epidemiológica das Resistências aos Antimicrobianos (Norma 

004/2013 de 08/08/2013, atualizada a 13/11/2015), onde se definiu que era obrigatória a 

notificação, à DGS e ao Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), de 

microrganismos tidos como “alerta”, por parte de todos os laboratórios de patologia 

clínica ou de microbiologia do Sistema de Saúde Português, com o envio da respetiva 

estirpe, em cultura pura. Este sistema é de elevadíssima importância já que permite a 

construção de uma base de dados representativa da situação nacional, quanto à 

resistência aos antimicrobianos; permite avaliar a evolução das taxas de resistência e do 

impacto das campanhas e medidas preventivas que vão sendo levadas a cabo; e ainda, 

leva ao cumprimento das obrigações estabelecidas pela Comissão Europeia (DGS, 

2013).  

A necessidade de educação e promoção de saúde é clara e, felizmente, são 

inúmeras as iniciativas relacionadas com esta temática, que se vão verificando em 

Portugal e no Mundo. A DGS lançou, em 2014, uma campanha nacional de precauções 

básicas de controlo de infeção, começando por medidas simples e básicas, mas 

inequivocamente eficazes, aplicada aos profissionais de saúde. Começou-se por reforçar 

a importância da lavagem correta e frequente das mãos, sendo que a adesão das 

unidades de saúde a esta campanha tem vindo a aumentar (DGS, 2016). 
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Ao nível da Comissão Europeia, foi criado o European Antimicrobial Resistance 

Surveillance Network (EARS-Net), um sistema de supervisão das resistências aos 

antimicrobianos que permite a consciencialização da problemática, baseada em factos e 

números reais de todos os países intervenientes; a avaliação da evolução das taxas de 

resistência, ao longo do tempo; e o apoio às entidades responsáveis de cada país, no 

desenvolvimento de novos estudos e políticas de atuação (ECDC, 2017b).  

Também o ECDC, durante o ano de 2017, publicou um plano de ação contra a 

resistência aos antimicrobianos, integrando a abordagem One Health. Este plano surge 

da avaliação e recomendações que resultaram do anterior plano, publicado em 2011, e 

pretende que sejam uniformizadas as políticas de combate a esta problemática, entre os 

diferentes países da União Europeia; impulsionar a investigação e inovação; e criar uma 

agenda global de iniciativas relacionadas com o tema (ECDC, 2017c).  

 

4. β-lactamases de espectro alargado 

O mecanismo mais comum pelo qual as bactérias se revelam resistentes aos 

antimicrobianos da classe dos β-lactâmicos, é através da produção de enzimas, as β-

lactamases, que hidrolisam o anel β-lactâmico, tornando o fármaco administrado incapaz 

de atuar (Abraham & Chain, 1940). 

Com o passar do tempo, foram descobertas inúmeras enzimas com 

características distintas entre si, codificadas pelos seus cromossomas ou pelos genes, 

localizadas em sistemas móveis, como os plasmídeos. Assim, podem ser distinguidos 

quatro grupos de β-lactamases, tendo em conta as suas preferências hidrolíticas 

(Nordmann et al., 2012): 

 Penicilinases: enzimas capazes de inativar as penicilinas; 

 Cefalosporinases: inativam preferencialmente as Cefalosporinas e as 

Aminopenicilinas; 

 β-lactamases de espectro alargado: inativam todos os β-lactâmicos, exceto 

os Carbapenemos; 

 Carbapenemases: inativam os Carbapenemos e outros β-lactâmicos, 

dependo da enzima em questão.  

Importa salientar que, sendo a disseminação da resistência aos antimicrobianos 

tão ampla e diversificada, os conceitos teóricos relacionados com este tema estão 

também em constante mutação e atualização. Assim, vários sistemas de classificação e 
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categorização destas enzimas foram surgindo ao longo dos anos. No entanto, os dois 

principais sistemas utilizados são: classificação de Ambler, com base na estrutura 

molecular das β-lactamases e o sistema de classificação Bush-Jacoby-Medeiros, que se 

baseia na análise das características funcionais destas enzimas (Kanj & Kanafani, 2011). 

A Tabela 2 apresenta, de forma esquemática, uma comparação entre os dois sistemas de 

classificação de β-lactamases.  

Tabela 2 - Comparação entre os dois sistemas de classificação de β-lactamases 

ESBL: Extended-spectrum β-lactamase; KPC: Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Fonte: (Kanj & 

Kanafani, 2011) 

As β-lactamases de espectro alargado (Extended-spectrum β-lactamase - ESBL) 

são enzimas capazes de hidrolisar as penicilinas, cefalosporinas de amplo espectro e os 

monobactamos, mas que são inibidas pelo ácido clavulânico. Geralmente, os genes que 

as codificam encontram-se em plasmídeos, o que lhes dá a capacidade de transferência 

entre estirpes e entre espécies de bactérias. A primeira ESBL capaz de hidrolisar 

cefalosporinas de espectro alargado foi documentada em 1983, em isolados de K. 

pneumoniae, na Alemanha (Baraniak et al., 2013; Knothe et al., 1983). 

A deteção destas enzimas a nível laboratorial dá-se pela análise das resistências 

a determinados antimicrobianos, nomeadamente às Cefalosporinas de espectro alargado 

e/ou ao Aztreonamo, ou seja, aos oximino-β-lactâmicos. Estas enzimas são inibidas pelo 

ácido clavulânico e pelo tazobactam. A confirmação fenotípica é feita através da adição 

de ácido clavulânico à Ceftazidima ou à Cefotaxima, segundo as diretrizes definidas pelo 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) (Barroso et al., 2014; CLSI, 2014). 

A pressão seletiva decorrente do uso abusivo dos antimicrobianos β-lactâmicos 

levou ao surgimento de mutações pontuais nos genes que codificam as β-lactamases 

clássicas, surgindo as ESBL do tipo TEM e SHV. Apenas alguns anos mais tarde, 
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surgiram outros microrganismos portadores de genes não relacionados com os 

anteriormente detetados, blaCTX-M, que são atualmente os mais prevalentes. As β-

lactamases do tipo OXA podem também surgir, no entanto são menos comuns (Gutkind 

et al., 2013; Kanj & Kanafani, 2011).  

Os principais hospedeiros destas enzimas são E. coli e K. pneumoniae, no 

entanto foram já detetadas noutras espécies de Enterobacteriaceae e de bacilos Gram-

negativos não fermentadores da lactose (Gutkind et al., 2013).  

Na época em que surgiram as primeiras ESBL do tipo TEM e SHV, sabia-se que 

os isolados que as produziam eram responsáveis pela maioria das infeções adquiridas 

em ambiente hospitalar, em pacientes críticos das Unidades de Cuidados Intensivos. 

Atualmente, as enzimas CTX-M são, como referido, as mais comuns, estando 

frequentemente relacionadas com bactérias associadas a infeções do trato urinário, tanto 

em ambiente hospitalar como em ambiente comunitário (Dhillon & Clark, 2012). 

Estão naturalmente referenciados vários fatores de risco para infeções com 

microrganismos produtores de ESBL, entre os quais: internamento em Unidades de 

Cuidados Intensivos, toma frequente de antimicrobianos, dispositivos médicos invasivos 

(como cateteres urinários), entre outros (Dhillon & Clark, 2012). 

Existem cinco grupos principais de enzimas do tipo CTX-M, divididos segundo a 

sua sequência de aminoácidos: CTX-M-grupo1, CTX-M-grupo2, CTX-M-grupo8, CTX-M-

grupo9 e CTX-M-grupo25. As enzimas do tipo CTX-M-15, pertencente ao grupo CTX-M-

grupo1, representam um dos subgrupos clinicamente mais importantes, estando 

frequentemente associado a infeções hospitalares (Cantón et al., 2012; Gutkind et al., 

2013). 

Quanto ao tratamento de infeções provocadas por microrganismos produtores de 

ESBL, os Carbapenemos chegaram a ser considerados a opção mais adequada. Embora 

se tenha sempre tentado assegurar e promover o seu uso prudente e criterioso, começou 

a verificar-se a disseminação de microrganismos capazes de produzir enzimas que 

degradam esta classe de antimicrobianos, as carbapenemases (Armand-Lefèvre et al., 

2013; Goodman et al., 2016). 

Foram já reportados isolados de estirpes de K. pneumoniae resistentes ou com 

suscetibilidade intermédia aos Carbapenemos. A maioria das vezes, estes 

microrganismos produtores de carbapenemases estão associados a isolados 

provenientes de ambiente nosocomial, no entanto a sua disseminação para a 
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comunidade representa uma importante preocupação (McLaughlin et al., 2013; 

Nordmann et al., 2012).  

A Direção Geral de Saúde publicou, recentemente, alguns dados acerca da 

resistência aos Carbapenemos em Portugal e nos países da União Europeia. Em 

Portugal, apesar de em 2011 e 2012 se ter verificado uma acentuada redução da 

presença destas resistências, nos anos seguintes a taxa de resistência foi novamente 

elevada (Gráfico 3). Apesar disto, Portugal não representa uma preocupação nesta 

temática, ao contrário de países como Grécia, Itália, Roménia ou Malta (Figura 4). 

 

Gráfico 3 - Isolados de Klebsiella pneumoniae resistentes aos Carbapenemos, em Portugal, de 2007 a 
2014. No gráfico está representada a percentagem de isolados resistentes ou com suscetibilidade 

intermédia, em função do tempo (DGS, 2016) 

 

 

Figura 4 - Percentagem de isolados de Klebsiella pneumoniae com resistência aos Carbapenemos, 
por país da União Europeia e do Espaço Económico Europeu, em 2014 (DGS, 2016) 
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Deste modo, a procura de alternativas a esta classe de antimicrobianos passou a 

ser uma preocupação, sendo que a associação da Piperacilina com Tazobactam 

representa uma das principais alternativas (Guet-Revillet et al., 2016; Rodríguez-Baño et 

al., 2012).  

A capacidade de disseminação de bactérias resistentes aos antimicrobianos é 

alarmante. Alguns autores chegaram já a documentar transferências de isolados 

produtores de ESBL genotipicamente relacionados entre hospitais, entre cidades e até 

entre países diferentes (Paterson & Bonomo, 2005). 

A DGS publicou, no Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência aos Antimicrobianos, dados que demonstram que a taxa de resistência às 

Cefalosporinas de 3ª geração, em isolados de estirpes de K. pneumoniae, quer em 

ambiente hospitalar quer na comunidade, está a aumentar em Portugal (Tabela 3) sendo 

a situação na União Europeia e Espaço Económico Europeu, semelhante (Figura 5) 

(DGS, 2016).  

 

Tabela 3 - Isolados Klebsiella pneumoniae com resistência às Cefalosporinas de 3ª geração 

 

Dados relativos a ambiente hospitalar e na comunidade, em Portugal, de 2007 a 2014. Fonte: (DGS, 
2016) 

 

 

 

Figura 5 - Percentagem de isolados de Klebsiella pneumoniae com resistência às Cefalosporinas de 3ª 
geração, por país da União Europeia e do Espaço Económico Europeu, em 2014 (DGS, 2016) 
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Assim, tendo em conta a disseminação deste tipo de enzimas e a ameaça que 

acarretam para a saúde humana, a condução de estudos científicos, em ambientes de 

risco, que traduzam a realidade desta temática, são de extrema importância.  

 

5. Impacto da contaminação das areias na saúde humana – uma 

perspetiva One Health 

Tendo em conta todos os dados apresentados e o problema emergente e urgente 

da resistência aos antimicrobianos que atualmente o mundo enfrenta, o conceito de One 

Health faz cada vez mais sentido. Este conceito reconhece que a saúde humana 

depende diretamente da saúde animal e ambiental, levando assim a que diversas áreas 

como a medicina, a medicina veterinária e a ecologia, trabalhem em conjunto, de modo a 

monitorizar e controlar as ameaças à saúde pública que vão surgindo (CDC, 2016). 

A resistência aos antimicrobianos pode difundir-se de variadíssimas formas 

(Figura 6), seja direta ou indiretamente, e interligando os três domínios referidos. Desde 

logo através do contacto direto entre o Homem e os animais, essencialmente do setor da 

agricultura e pecuária. As resistências podem também difundir-se através da 

alimentação; podem surgir devido a resíduos animais contaminados, usados como 

fertilizantes que contaminam o ambiente, ameaçando a saúde humana; podem também 

resultar de contaminação humana do ambiente natural (por exemplo, devido a esgotos 

clandestinos), sendo que os isolados bacterianos podem disseminar através da cadeia 

alimentar; entre outras vias (Woolhouse & Ward, 2013). 

 

Figura 6 - Vias de transmissão das resistências aos antimicrobianos - conceito One Health 
(Woolhouse & Ward, 2013) 
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Os estudos científicos que comprovam a estreita relação entre contaminantes 

ambientais, humanos e animais são inúmeros. No caso específico das areias, estas 

representam cada vez mais um risco para a saúde humana no sentido em que os 

utilizadores das praias passam muito mais tempo em contacto com esta do que com a 

água do mar. Importa também destacar os grupos de risco, nomeadamente as crianças 

que, tanto nas praias como em parques infantis, passam largos períodos de tempo em 

contacto com a areia (Pinto & Oliveira, 2011). 

Existem evidências científicas que comprovaram a relação direta entre a 

ocorrência de patologias gastrointestinais e a presença de indicadores de contaminação 

fecal nas areias (Heaney et al., 2012).  

Piggot et al. detetaram níveis superiores de Enterococcus spp. na areia seca, 

detetando ainda uma correlação positiva entre os meses de maior afluência às praias e a 

presença deste tipo de microrganismos (Piggot et al., 2012). 

Outros autores detetaram infeções cruzadas entre utilizadores de águas 

recreativas, provocadas por S. aureus. Esta bactéria, tida como um indicador 

complementar de qualidade, responsável pela colonização cutânea, foi ainda encontrada 

em isolados provenientes da água do mar e de areias, sendo que a sua presença na 

água do mar estava diretamente dependente do número de nadadores (Goodwin et al., 

2012; Sabino et al., 2014).  

Também a influência da presença de animais neste tipo de ecossistemas está 

documentada em vários estudos científicos. As gaivotas são um exemplo disso, 

facilmente adaptáveis à presença humana, são capazes de excretar mais bactérias fecais 

por dia do que os humanos, tendo já sido documentada a existência de E. coli produtoras 

de ESBL nestas aves (Simões et al., 2010; Skórczewski et al., 2012).  

Quanto aos animais de estimação, essencialmente cães e gatos, as evidências 

científicas também são várias. Foram documentados, por exemplo, vários casos de 

infeções cutâneas que, após investigação, se concluiu terem tido origem numa caixa de 

areia de um parque infantil, contaminada com larvas provenientes de fezes de cães ou 

gatos (CDC, 2007).  

As areias foram também já associadas a infeções bacterianas relevantes, com 

origem em unidades prestadoras de cuidados de saúde. S. aureus resistente à Meticilina 

(MRSA), é uma bactéria multirresistente várias vezes referida como responsável por 

infeções hospitalares, e foi já detetada em isolados de areias (15,3% em amostras de 

água doce; 1,9% em areia seca; 14% em areia húmida; e 3,6% em amostras de água do 

mar) (Levin-Edens et al., 2011). 
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A atualidade tem revelado novas multirresistências associadas às unidades 

prestadoras de cuidados de saúde, por exemplo, em Portugal, no final do ano de 2015, 

surgiu um surto de Klebsiella pneumoniae com resistência aos Carbapenemos, tendo 

infetado mais de 100 pessoas e causado a morte a três destes doentes. Só após quatro 

meses é que o surto foi dado como controlado (DGS, 2015; DN, 2015).  

Posto isto, a deteção de microrganismos resistentes aos antimicrobianos, 

genericamente designados por superbugs, essencialmente em isolados ambientais, é 

fundamental pois representam uma clara ameaça para a saúde humana (WHO, 2016).  

Segundo a perspetiva One Health, o impacto da sua presença poderá ser 

alargado a vários nichos, pelo que estudos microbiológicos relacionados com esta 

temática são de elevado interesse científico.  
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II. Objetivos 

O objetivo deste estudo consiste na deteção de coliformes produtores de ESBL 

em areias de Portugal com utilização recreativa, nomeadamente de praias marítimas, 

praias fluviais e de caixas de areia de parques infantis.  

Este estudo focou-se na deteção de coliformes uma vez que estes são 

colonizadores intestinais e considerados indicadores de contaminação fecal logo, são 

tidos como marcadores de qualidade e de disseminação de resistências. 
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III. Materiais e Métodos 

Neste capítulo encontra-se descrita a metodologia usada para o desenvolvimento 

deste trabalho experimental. 

1.  Recolha das amostras 

A recolha das amostras realizou-se entre Outubro de 2015 e Maio de 2017, 

perfazendo um total de 35 amostras de areias recolhidas, nomeadamente: 17 amostras 

de praias marítimas; 8 amostras de praias fluviais; 6 amostras de caixas de areias de 

parques infantis e 4 amostras de outras fontes (como águas e areias de outros locais 

recreativos).  

As amostras selecionadas fazem parte dos seguintes concelhos: Braga, 

Esposende, Figueira da Foz, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Terras de Bouro, 

Valongo, Viana do Castelo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. Na Figura 7, estão 

assinalados os pontos de recolha de amostras e a Tabela 4 apresenta as características 

detalhadas de cada um dos pontos de recolha.  

 

Figura 7 - Distribuição geográfica dos pontos de recolha de amostras de areias.  

Legenda: - Praias marítimas;  - Praias fluviais;  - Parques infantis; - Outros
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Tabela 4 - Caracterização das amostras de areia recolhidas para análise 

Local da Recolha Concelho Tipo de Areia 
Data da 
Recolha 

Vigiada 
Bandeira 
azul 2017 

Praia de Gondarém Porto Marítima 12/10/2015 S S 

Praia Fluvial de 
Zebreiros 

Gondomar Fluvial 17/10/2015 N N 

Praia Fluvial de 
Zebreiros 

Gondomar Fluvial 25/10/2015 N N 

Praia Fluvial de 
Crestuma-Lever 

Vila Nova de 
Gaia 

Fluvial 01/11/2015 S N 

Praia Fluvial de Adaúfe Braga Fluvial 08/11/2015 S S 

Praia Fluvial de 
Alqueirão 

Terras de 
Bouro 

Fluvial 09/11/2015 N N 

Praia Fluvial Barca do 
Lago 

Esposende Fluvial 08/12/2015 N N 

Praia Fluvial da Lagoa 
Terras de 

Bouro 
Fluvial 21/02/2016 N N 

Praia do Castelo do 
Queijo 

Porto Marítima 23/02/2016 N N 

Praia de Matosinhos Matosinhos Marítima 23/02/2016 S N 

Quinta do Covelo - 
slide 

Porto Parque Infantil 15/10/2016 - - 

Parque Infantil Quinta 
do Covelo 

Porto Parque Infantil 15/10/2016 - - 

Praia Fluvial do 
Areinho 

Vila Nova de 
Gaia 

Fluvial 16/10/2016 N N 

Praia do Castelo do 
Queijo 

Porto Marítima 16/10/2016 N N 

Praia de Buarcos 
Figueira da 

Foz 
Marítima 18/10/2016 S N 

Praia da Aguda 
Vila Nova de 

Gaia 
Marítima 19/10/2016 S S 

Parque Infantil Quinta 
das Luzes 

Gondomar Parque Infantil 04/12/2016 - - 

Praia Internacional Porto Marítima 22/01/2017 S N 

Praia do Aterro Matosinhos Marítima 22/01/2017 S S 

Praia da Memória Matosinhos Marítima 22/01/2017 S S 

Praia do Castelo do 
Queijo 

Porto Marítima 22/01/2017 N N 

Praia de Matosinhos 
(ribeira) 

Matosinhos Marítima 22/01/2017 S N 

Praia de Matosinhos 
(interceção ribeira-

mar) 
Matosinhos Marítima 22/01/2017 S N 

Praia do Norte 
Viana do 
Castelo 

Marítima 17/01/2017 S S 

Praia de Mindelo Vila do Conde Marítima 26/02/2017 S S 

Praia da Árvore Vila do Conde Marítima 26/02/2017 S N 

Praia Azul Vila do Conde Marítima 26/02/2017 S N 

Praia dos Pescadores Vila do Conde Marítima 09/04/2017 N N 

Parque Infantil – 
Parque de Avioso 

Maia Parque Infantil 09/04/2017 - - 
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Tabela 4 - Continuação 

Local da Recolha Concelho 
Tipo de 
Areia 

Data da 
Recolha 

Vigiada 
Bandeira azul 

2017 

Campo Vólei – Parque 
de Avioso 

Maia Outros 09/04/2017 - - 

Dunas contíguas à 
reserva 

Vila Nova de 
Gaia 

Outros 09/04/2017 - - 

Reserva Natural do 
Estuário 

Vila Nova de 
Gaia 

Outros 09/04/2017 - - 

Parque Infantil Público Valongo 
Parque 
Infantil 

10/04/2017 - - 

Água ribeira (Praia de 
Matosinhos) 

Matosinhos Outros 11/04/2017 - - 

Parque Infantil Quinta do 
Covelo 

Porto 
Parque 
Infantil 

07/05/2017 - - 

Legenda S: Sim; N: Não; -: não aplicável 

 

Os locais escolhidos para amostragem de areias foram sendo sinalizados ao 

longo do trabalho, mediante a envolvente e localização que eram considerados 

relevantes. Pretendia-se recolher areias da zona Norte de Portugal e avaliar diferentes 

condições, nomeadamente: praias marítimas com e sem vigilância/bandeira azul; praias 

fluviais com e sem vigilância/bandeira azul; praias fluviais sob influência de barragens; 

entre outras condições.  

Como exemplo tem-se a análise da Praia Fluvial de Crestuma-Lever que se 

localiza a jusante da Barragem de Crestuma-Lever; a Praia de Mindelo para avaliar a 

possível influência das águas residuais decorrentes da produção animal da zona; a Praia 

da Árvore (a Sul da foz do Rio Ave) e a Praia Azul (a Norte da foz do Rio Ave) para 

avaliar a influência da forte eutrofização do rio já verificada noutros trabalhos 

experimentais, realizados no Laboratório de Microbiologia; a Praia de Gondarém, para se 

avaliar as condições de uma praia com bandeira azul; a Praia de Matosinhos para se 

avaliar a qualidade microbiológica de uma praia sem bandeira azul mas muito procurada 

para atividades recreativas; entre outros.  

As amostras foram recolhidas para um tubo de falcon de 50ml estéril, 

devidamente identificado, que foi aberto imediatamente antes da recolha e fechado logo 

após a mesma. Os tubos foram acondicionados, com acumuladores de frio, até chegarem 

ao Laboratório de Microbiologia, para análise (Figura 8). A análise laboratorial foi sempre 

efetuada no máximo 72h após a recolha das areias, sendo que durante esse tempo as 

amostras foram mantidas no frigorífico.   
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Figura 8 - Exemplo de recolha de amostra de areia 

No caso das praias marítimas e fluviais, a recolha foi feita em dois locais distintos: 

areia seca, ou seja, areia que não estava sob influência da água; e areia húmida, isto é, 

areia que estava sob influência da água mas que não estava submersa.  

 

2. Análise Microbiológica 

Para proceder à análise microbiológica das amostras de areia recolhidas, foram 

testadas algumas metodologias até se concluir qual seria a mais eficaz para os objetivos 

delineados.  

2.1 Filtração por Membrana 

Nesta fase de ajuste metodológico, foi levada a cabo uma primeira abordagem 

que consistia na filtração por membrana (membrana de celulose, de 47 mm de diâmetro e 

poros com 45µm) de 200ml de um lavado que continha 50g de areia e 500ml de água 

destilada esterilizada (Figura 9). A filtração foi feita em triplicado, para cada amostra de 

areia, para que fosse possível colocar uma membrana em cada um dos meios de seleção 

escolhidos.  
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Figura 9 - Lavado obtido a partir de 50g de areia e 500ml de água destilada esterilizada 

 

Após incubação, a 37°C durante aproximadamente 24h, pretendia-se isolar as 

colónias obtidas, no entanto o resultado da filtração por membrana impossibilitou este 

procedimento já que se obteve uma carga microbiana excessiva, sendo até visíveis 

alguns resíduos presentes nas areias (Figura 10).   

Na tentativa de se reduzir um pouco a carga microbiana obtida, procedeu-se à 

filtração por membrana de apenas 10 ml do mesmo filtrado. No entanto, os resultados 

obtidos foram semelhantes, sendo igualmente impossível proceder-se a qualquer 

isolamento, devido à amálgama bacteriana que se obteve. 

 

Figura 10 - Amálgama obtida após filtração por membrana de 200ml do filtrado 

 



Coliformes produtores de β-lactamases de espectro alargado em areias do Norte de Portugal 

Página | 26  
 

2.2  Incorporação 

Tendo em conta o insucesso das anteriores metodologias, resolveu-se optar por 

uma nova abordagem. Assim, foi preparado novamente um lavado à semelhança do 

anterior; foram incorporados 2 ml deste lavado, numa placa de Petri e adicionados cerca 

de 18ml do meio de seleção em questão. Após homogeneização, deixou-se repousar até 

solidificar e colocou-se na estufa a 37°C, durante aproximadamente 24h.  

Não se obteve nenhum crescimento bacteriano com esta metodologia, sugerindo 

que a quantidade de lavado incorporado não era suficiente para se obter crescimento 

microbiano.  

 

2.3 Espalhamento à superfície 

A terceira abordagem a ser levada a cabo, nesta fase de ajuste metodológico, 

acabou por se revelar a mais eficaz para os objetivos propostos para este trabalho.  

Esta metodologia consistiu na preparação de um caldo rico, composto por 5g de 

areia e 40 ml de Trypto-Casein Soy Broth (TSB). Após incubação na estufa, a 37°C 

durante aproximadamente 24h, procedeu-se ao espalhamento à superfície de 200 µl 

deste caldo rico nos meios de seleção, com espalhador. 

Após incubação em estufa a 37°C durante aproximadamente 24h, repicou-se para 

o respetivo meio de cultura de seleção, para se obterem colónias isoladas e assim se 

proceder à pesquisa do fenótipo de resistência dos antimicrobianos, através de 

antibiograma. 

2.4 Meios de Seleção 

Os meios de seleção escolhidos, no decorrer do trabalho experimental, foram os 

seguintes: 

 Meio MacConkey agar (MAC): meio seletivo e diferencial para bactérias 

Gram negativas, nomeadamente Enterobacteriaceae (Biokar, 2016a); 

 Meio MacConkey agar com adição de 2µg/ml de Cefotaxima (MAC+CTX): 

meio seletivo que permitiu a seleção de isolados resistentes à classe dos 

oximino-β-lactâmicos;  
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 Meio MacConkey agar com adição de 2µg/ml de Meropenemo 

(MAC+MRP): meio seletivo que possibilitou a seleção de isolados 

resistentes à classe dos Carbapenemos; 

 Meio MacConkey agar com adição de 2µg/ml de Ciprofloxacina 

(MAC+CIP): meio seletivo que possibilitou a seleção de isolados 

resistentes à classe das Fluoroquinolonas; 

 Meio MacConkey agar com adição de 2µg/ml de Ampicilina (MAC+AMP): 

meio seletivo que possibilitou a seleção de isolados resistentes à classe 

das Penicilinas. 

Os meios MAC+CIP e MAC+AMP foram utilizados apenas na fase do estudo 

exploratório, uma vez que não se obtiveram resultados relevantes com estes meios. 

Assim, passou-se a utilizar os meios MAC, MAC+CTX e MAC+MRP para pesquisa e 

seleção de Enterobacteriaceae produtoras de ESBL.  

Nos casos em que a seleção pelos meios acima referidos resultou no isolamento 

de bactérias não fermentadoras da lactose, não se deu continuidade à pesquisa 

laboratorial, uma vez que este não era o foco deste trabalho experimental. Deste modo, 

os mecanismos de resistência destes isolados poderão ser explorados num estudo 

futuro. 

A validação dos resultados foi efetuada recorrendo à análise dos meios com uma 

estirpe controlo, E. coli ATCC 25922. O controlo da qualidade foi efetuado sempre, para 

todos os meios, a cada novo lote preparado, sendo que a referida estirpe controlo 

apresentava crescimento em meio MacConkey agar, revelando coloração rosada forte, 

não se desenvolvendo em meio MacConkey agar com adição de antimicrobiano. 

Verificava-se crescimento bacteriano em Meio Mueller Hinton agar, que era inibido 

pelos discos de antimicrobianos, segundo as diretrizes impostas pelo CLSI. O ácido 

clavulânico preparado, para ser adicionado ao disco de CTX (para confirmação da 

deteção fenotípica de ESBL) era testado com a mesma estirpe (CLSI, 2014).   
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3. Determinação do fenótipo de resistência aos antimicrobianos 

3.1 Teste de suscetibilidade aos antimicrobianos 

Foi utilizado, para o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, o método de 

difusão em agar, com base nas diretrizes do CLSI (CLSI, 2014).  

Após obtenção de culturas puras, foi preparada uma suspensão 0,5 McFarland, 

que foi espalhada de forma homogénea, com o auxílio de uma zaragatoa estéril, em Meio 

Mueller Hinton agar. Este meio é não seletivo e é considerado uma referência para o 

estudo da suscetibilidade de bactérias aos antimicrobianos (Biokar, 2016b). Foi feito o 

rastreio de suscetibilidade aos β-lactâmicos (Tabela 5) e, para alguns isolados 

considerados de interesse, consoante os objetivos deste trabalho, foi feito antibiograma 

adicional para deteção de outras resistências (Tabela 6): 

Tabela 5 - Antimicrobianos utilizados para rastreio de suscetibilidade aos β-lactâmicos 

Antimicrobiano Concentração (µg) Sigla 

Amoxicilina 10  AML 

Amoxicilina + Ácido Clavulânico 30 AMC ou AUG 

Cefotaxima 30 CTX 

Ceftazidima 30 CAZ 

Cefepime 30 FEP 

Aztreonamo 30 ATM 

Cefoxitina 30 FOX 

Meropenemo 10 MRP 

 

Tabela 6 - Antimicrobianos utilizados para deteção adicional de outras resistências 

Antimicrobiano Concentração (µg) Sigla 

Ceftarolina 30 CPT 

Tetraciclina 30 TE 

Tigeciclina 15 TGC 

Ciprofloxacina 5 CIP 

Gentamicina 10 CN 

Trimetoprim + Sulfametoxazol 25 SXT 

Cloranfenicol 30 C 

Fosfomicina 200 µg FOS 
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Após incubação a 37°C durante 24h, os halos de inibição de crescimento 

bacteriano foram medidos e o resultado classificado de acordo com o diâmetro do halo de 

inibição de crescimento, segundo as diretrizes impostas pelo CLSI, sendo que cada 

isolado foi classificado como sensível, intermédio ou resistente relativamente a cada um 

dos antimicrobianos em análise (CLSI, 2014).  

 

3.2 Deteção fenotípica de ESBL 

A deteção da expressão de ESBL foi avaliada a partir dos resultados obtidos nos 

antibiogramas. A presença de sinergismo característico entre o disco de amoxicilina com 

ácido clavulânico e os discos dos oximino-β-lactâmicos, representado pela formação de 

uma zona intermédia com inibição do crescimento bacteriano, é uma das formas de 

deteção fenotípica da expressão deste mecanismo de resistência (Figura 11). 

 

Figura 11 - Representação de um fenótipo de resistência típico de um isolado produtor de ESBL (zona 
intermédia com inibição de crescimento bacteriano, assinalada na imagem) 

 

Nos casos em que o sinergismo não era tão evidente, procedia-se à confirmação 

da presença de ESBL com o método da adição de ácido clavulânico (10µl de uma 

solução de 1µg/ml) a um disco de um oximino-β-lactâmico, geralmente ao disco de 

Cefotaxima.  

Após incubação a 37°C, durante aproximadamente 24h, analisavam-se os 

resultados e, caso o halo de inibição do disco de Cefotaxima com ácido clavulânico fosse 



Coliformes produtores de β-lactamases de espectro alargado em areias do Norte de Portugal 

Página | 30  
 

5mm igual ou superior ao halo de inibição do disco de Cefotaxima sem adição de ácido 

clavulânico, a presença de ESBL estava confirmada (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Confirmação da presença de ESBL com disco de CTX30 e disco CTX30 com adição de 10 
µl (de uma solução de 1µg/ml) de ácido clavulânico (assinalado com X) 

 

4. Identificação Presuntiva  

Após análise das resistências aos antimicrobianos testados, bem como dos 

sinergismos apresentados, procedeu-se à identificação presuntiva dos isolados 

considerados de maior interesse tendo em conta os objetivos do presente trabalho 

experimental. Para o efeito, utilizou-se o Meio Chromagar Orientation, um meio 

cromogénico que permite orientação da identificação de alguns grupos de bactérias. 

Assim, foi efetuado isolamento de uma unidade formadora de colónia (UFC) do isolado 

em análise e, após incubação a 37°C durante aproximadamente 24h, os resultados foram 

analisados.  

Os resultados obtidos a partir deste meio são variados, no entanto todos os 

coliformes, microrganismos que se pretendem detetar neste trabalho experimental, 

revelam-se segundo um dos seguintes resultados: 

a) Obtenção de cor rosada, que significa que o isolado é Escherichia coli. 

Este meio apresenta elevada especificidade para este tipo de bactérias 

(cerca de 99,3%) logo, o procedimento de identificação presuntiva era 

dado como terminado nesta fase (CHROMagar, 2010);  
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b) Obtenção de cor azul, que significa que o isolado pertence a um grupo de 

bactérias, nomeadamente Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp. 

ou Citrobacter spp. (KESC). Assim, era necessário dar continuidade à 

identificação do isolado, recorrendo a outros testes laboratoriais 

(CHROMagar, 2010). 

 

5. Confirmação da Identificação 

Como referido anteriormente, nos casos em que o Meio Chromagar Orientation 

não era suficiente para identificar o isolado de interesse, recorria-se a outros testes de 

identificação, nomeadamente: 

 Meio SIM (Sulfide, Indole, Motility): meio que permite diferenciar 

Enterobacteriaceae em função da sua capacidade de produzir H2S, de 

produzir indol ou de ter mobilidade (Merck, 2017); 

 ID32GN: galeria de identificação, com 32 testes bioquímicos diferentes, 

para identificação de bactérias do tipo Gram negativo (Biomérieux, 2012); 

 Teste da oxidase: teste qualitativo que permite detetar a presença ou 

ausência de atividade do citocromo C oxidase, nas bactérias (BD, 2015). 

 

6. Determinação dos genes de resistência aos antimicrobianos 

Após deteção da expressão de ESBL, a partir da determinação do fenótipo de 

resistência e da identificação bacteriana, procedeu-se à determinação dos genes 

produtores de β-lactamases, recorrendo à amplificação de ADN por Polymerase Chain 

Reaction (PCR). 

6.1 Extração de ADN 

Para a extração do ADN dos isolados de interesse, foram retiradas cerca de 3 

UFC para um tubo contendo 20 µl de solução de lise, composta por 0,4 ml NaOH 5M + 

0,5ml SDS 20% + 39,1ml H2OUP Estéril. Esta suspensão foi colocada no termociclador, a 

uma temperatura de 99°C, durante 15 minutos.  

O próximo passo implicou a adição de 180 µl de tampão TE a cada tubo, e a 

colocação na centrífuga, a 12000 rpm, durante 15 minutos. 
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Nesta fase, o ADN deverá encontrar-se na fração superior (sobrenadante) e, 

depositado no fundo, deveriam estar os restos celulares. Deste modo, retirou-se cerca de 

150µl do sobrenadante para um novo tubo, e congelou-se. 

6.2 Polymerase Chain Reaction 

Para determinação dos genes que codificam as β-lactamases de espectro 

alargado, foram feitos dois PCR multiplex: no primeiro, utilizaram-se primers (forward e 

reverse) específicos para deteção dos genes blaCTX-M grupo1, blaCTX-M grupo2, blaCTX-M grupo8, 

blaCTX-M grupo9 e blaCTX-M grupo25; o segundo PCR multiplex visava a deteção dos genes 

blaTEM, blaOXA e blaSHV. Para as amostras cujo resultado fosse ESBL do tipo CTX-M-

grupo1, era feito um PCR simplex para deteção do gene blaCTX-M-15. O controlo negativo 

utilizado foi água ultrapura estéril.  

As condições de amplificação eram adaptadas consoante as diretrizes definidas 

para cada tipo de PCR referido (Dallenne, Costa, Decre, Favier, & Arlet, 2009; Woodford, 

Fagan, & Ellington, 2005).  

A Tabela 7 apresenta as características de cada primer, utilizado neste trabalho 

experimental. 

Tabela 7 - Características dos primers utilizados para cada tipo de PCR 

Gene Primer 

Tamanho da 

Banda (pares 

de base) 

Sequência Referência 

blaCTX-M 

grupo1 

CTX-M 

grupo1 

forward 
415 

5’-AAAAATCACTGCGCCAGTTC-3’ 

(Woodford 

et al., 2005) CTX-M 

grupo1 

reverse 

5’-AGCTTATTCATCGCCACGTT-3’ 

blaCTX-M-15 

CTX-M-15 

forward 
876 

5’-ATGGTTAAAAAATCACTGCGYC-3’ 
(Machado et 

al., 2005) CTX-M-15 

reverse 
5’-TTACAAACCGTYGGTGACG-3’ 

blaCTX-M 

grupo2 

CTX-M 

grupo2 

forward 
552 

5’-CGACGCTACCCCTGCTATT-3’ 

(Woodford 

et al., 2005) CTX-M 

grupo2 

reverse 

5’-CCAGCGTCAGATTTTTCAGG-3’ 

blaCTX-M 

grupo8 

CTX-M 

grupo8 

forward 
666 

5’-TCGCGTTAAGCGGATGATGC-3’ 

(Woodford 

et al., 2005) CTX-M 

grupo8 

reverse 

5’-AACCCACGATGTGGGTAGC-3’ 
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Tabela 7 (continuação) 

blaCTX-M 

grupo9 

CTX-M 

grupo9 

forward 
205 

5’-CAAAGAGAGTGCAACGGATG-3’ 
(Woodford 

et al., 

2005) 
CTX-M 

grupo9 

reverse 

5’-ATTGGAAAGCGTTCATCA CC-3’ 

blaCTX-M 

grupo25 

CTX-M 

grupo25 

forward 
327 

5’-GCACGATGACATTCGGG-3’ 
(Woodford 

et al., 

2005) 
CTX-M 

grupo25 

reverse 

5’-AACCCACGATGTGGGTAGC-3’ 

blaTEM 

TEM 

forward 
800 

5’ –CATTTCCGTGTCGCCCTTATTC-3’ (Dallenne 

et al., 

2009) 
TEM 

reverse 
5’-CGTTCATCCATAGTTGCCTGAC-3’ 

blaOXA 

OXA 

forward 
564 

5’-GGCACCAGATTCAACTTTCAAG-3’ (Dallenne 

et al., 

2009) 
OXA 

reverse 
5’-GACCCCAAGTTTCCTGTAAGTG-3’ 

blaSHV 

SHV 

forward 
713 

5’–AGCCGCTTGAGCAAATTAAAC–3’ (Dallenne 

et al., 

2009) 
SHV 

reverse 
5’-ATCCCGCAGATAAATCACCAC-3’ 

 

6.3 Análise dos resultados de PCR por eletroforese 

Os produtos obtidos dos PCR foram analisados através de uma eletroforese em 

gel de agarose a 2%. Para o efeito, dissolveram-se 2g de agarose em 100ml de tampão 

TAE, aquecendo-se até completa dissolução e obtenção de uma solução translúcida. 

Esta solução foi colocada em banho-maria, a 50°C, para que fosse possível a adição de 

3,5µl de Midori, que permitiu deteção do ADN, aquando da sua leitura, no transiluminador 

de luz ultravioleta (UV).  

Esta solução, previamente homogeneizada, foi cuidadosamente vertida para uma 

tina de eletroforese, devidamente preparada com os suportes laterais e os pentes. 

Quando se verificou que o gel estava solidificado, apresentando uma cor mais baça do 

que a inicial, foram retirados os pentes e colocado, no primeiro poço, 2,5µl do marcador 

universal e, nos restantes poços, 8 µl dos controlos e das amostras (primeiro o controlo 

negativo, seguido dos controlos positivos e das amostras).  

Posteriormente, deu-se início à corrida do gel de agarose, durante 70 minutos, a 

85 Volts e avaliou-se o resultado, colocando o gel no transiluminador de luz UV.   
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IV. Resultados e Discussão 

A metodologia geral deste trabalho foi já descrita anteriormente e os resultados 

obtidos a partir desta, permitem tirar ilações com implicação direta na saúde pública dos 

utilizadores dos espaços com areias, nomeadamente praias e outras zonas recreativas.  

No total foram analisados 65 isolados bacterianos, a partir de amostras recolhidas 

em 35 locais distintos; destes foram selecionados os isolados produtores de ESBL uma 

vez que estes representavam o objetivo deste trabalho experimental. Foram detetados 5 

isolados produtores de ESBL, representando uma percentagem de cerca de 8%. 

Ao longo do trabalho, procedeu-se à recolha de algumas amostras de areia, no 

mesmo local, em diferentes datas, no entanto os resultados obtidos não foram 

constantes. A Tabela 8 apresenta um resumo dos locais onde foi efetuada mais do que 

uma recolha de amostra de areia, as datas da recolha e os resultados obtidos. 

A análise às areias da primeira recolha da Praia do Castelo do Queijo (código: QJ) 

resultaram numa ausência de crescimento quanto às amostras de areia seca. 

Relativamente à areia húmida, obteve-se crescimento abundante em meio MAC, de 

bactérias fermentadoras da lactose; no meio MAC+CTX, verificou-se crescimento de 

algumas UFC não fermentadoras da lactose, a partir das quais não foi possível fazer o 

antibiograma. 

Por outro lado, na segunda recolha feita nesta praia (código: 004) foram 

encontrados resultados que merecem destaque, uma vez que se detetaram isolados 

produtores de ESBL. Serão, por isso, detalhados mais à frente. 

Na análise efetuada à amostra de areia seca da recolha mais recente da Praia do 

Castelo do Queijo (código: 019) registou-se ausência de crescimento em todos os meios 

de seleção. Quanto às amostras de areia húmida, verificou-se crescimento abundante de 

bactérias fermentadoras da lactose em meio MAC e ausência de crescimento no meio 

MAC+CTX.  
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Tabela 8 - Locais nos quais foi feita mais do que uma recolha de amostra de areia e respetivos resultados obtidos 

Local da Recolha 
Código do 

isolado 
Data da 
Recolha 

Areia Húmida Areia Seca 

Praia do Castelo do 
Queijo 

QJ 23-02-2016 

MAC: crescimento de fermentadores da 
lactose 

MAC+CTX: crescimento de algumas UFC 
não fermentadoras da lactose 

Ausência de crescimento em todos os 
meios testados 

004 16-10-2016 

MAC: crescimento de fermentadores da 
lactose 

MAC+CTX; MAC+CIP; MAC+MRP: 
ausência de crescimento 

Crescimento de fermentadores da 
lactose em MAC, MAC+CTX, MAC+CIP 

e MAC+MRP 

019 22-01-2017 
MAC: crescimento de fermentadores da 

lactose 
MAC+CTX: ausência de crescimento 

Ausência de crescimento em todos os 
meios testados 

Praia de 
Matosinhos 

MTS 23-02-2016 
MAC; MAC+CTX: Crescimento de 

fermentadores da lactose 
MAC+MRP: ausência de crescimento 

MAC: crescimento de fermentadores da 
lactose 

MAC+CTX: crescimento de algumas 
UFC fermentadoras e não 
fermentadoras da lactose 

MAC+MRP: ausência de crescimento 

020 22-01-2017 

MAC; MAC+CTX: Crescimento de 
fermentadores da lactose  

MAC+MRP: crescimento de não 
fermentadores da lactose  

NA 

021 22-01-2017 

MAC: crescimento de fermentadores da 
lactose 

MAC+CTX; MAC+MRP: crescimento de 
fermentadores e não fermentadores da 

lactose 

NA 

Parque Infantil da 
Quinta do Covelo 

002 15-10-2016 NA 
Crescimento de fermentadores da 

lactose em MAC, MAC+CTX, MAC+CIP 
e MAC+MRP 

033 07-05-2017 NA 

MAC: Crescimento de fermentadores da 
lactose 

MAC+CTX e MAC+MRP: ausência de 
crescimento 
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Relativamente à Praia de Matosinhos, procedeu-se também à recolha de 

amostras de areia em três momentos distintos, no entanto existem algumas diferenças no 

que toca ao local exato da recolha, nomeadamente: 

 Código MTS: a recolha foi feita como habitual, tendo sido recolhida uma 

amostra de areia seca e uma amostra de areia húmida; 

 Código 020: a amostra foi recolhida junto ao local onde as ribeiras 

atravessam o areal da Praia de Matosinhos, tendo sido recolhida apenas 

uma amostra de areia húmida; 

 Código 021: a recolha da amostra de areia foi efetuada na Praia de 

Matosinhos, junto ao local onde a Ribeira da Riguinha e a Ribeira de 

Carcavelos desaguam no mar. 

A partir da análise à areia seca da primeira recolha (código: MTS) verificou-se 

crescimento abundante de bactérias fermentadoras da lactose em meio MAC; 

crescimento de algumas bactérias fermentadoras e não fermentadoras da lactose, em 

meio MAC+CTX. As análises à amostra de areia húmida revelaram crescimento 

abundante de bactérias fermentadoras da lactose em meio MAC e MAC+CTX. Não se 

obteve crescimento bacteriano em meio MAC+MRP a partir de nenhuma destas amostras 

de areia. A análise do fenótipo de resistência obtido a partir dos isolados fermentadores 

da lactose revelou que estes não eram relevantes no âmbito deste trabalho experimental.  

As areias recolhidas no segundo momento de amostragem nesta praia (código: 

020) resultaram num crescimento abundante de bactérias fermentadoras da lactose nos 

meios MAC e MAC+CTX e crescimento abundante de bactérias não fermentadoras da 

lactose, no meio MAC+MRP. Os resultados obtidos a partir da análise dos isolados 

provenientes do meio MAC+CTX, não estavam relacionados com os objetivos deste 

trabalho, assim como a análise dos isolados não fermentadores da lactose, obtidos em 

meio MAC+MRP. 

Os resultados da última recolha de amostras, efetuada na Praia de Matosinhos 

(código: 021) serão detalhados posteriormente, uma vez que foram detetados isolados 

produtores de ESBL.  

Finalmente, relativamente às areias recolhidas no Parque Infantil da Quinta do 

Covelo (código: 002), a sua análise resultou no crescimento de bactérias fermentadoras 

da lactose nos meios de MAC, MAC+CTX, MAC+CIP e MAC+MRP. Tendo em conta a 

semelhança entre a morfologia das colónias e o fenótipo de resistência dos isolados 
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obtidos a partir dos três meios com adição de antimicrobiano (MAC+CTX, MAC+CIP e 

MAC+MRP), considerou-se que eram a mesma bactéria. 

Pela análise do fenótipo de resistência, conclui-se que este isolado foi resistente à 

Ciprofloxacina. A resistência à classe das Fluoroquinolonas é também relevante, sob o 

ponto de vista de saúde pública, já que esta classe é frequentemente usada para 

tratamento de diversos quadros infeciosos, como infeções urinárias (Castro et al., 2013).  

A deteção de isolados resistentes à Ciprofloxacina num local que é 

maioritariamente frequentado por crianças revela-se uma questão importante para a 

saúde pública já que estas são um grupo de risco por, muitas vezes, não terem ainda 

atingido idade suficiente para aquisição de hábitos de higiene alargados, podendo por 

exemplo levar facilmente as mãos à boca enquanto brincam (Gotkowska-Płachta & 

Korzeniewska, 2014). Assim, seria necessário dar continuidade aos estudos para 

determinação da origem desta contaminação, para que se pudessem adotar medidas 

preventivas. 

A segunda recolha (código: 033), cerca de 7 meses depois da primeira, levou a 

um crescimento abundante de bactérias fermentadoras da lactose em meio MAC e 

ausência de crescimento nos meios MAC+CTX e MAC+MRP.  

Posto isto, pode-se concluir que a flora microbiana dos locais não é constante, 

sendo que em nenhum dos locais onde foi efetuada recolha repetida de amostras, se 

verificaram resultados semelhantes. Esta conclusão corrobora as ilações documentadas 

por diversos autores que afirmam que a distribuição bacteriana, nomeadamente dos 

indicadores de contaminação fecal, é irregular e heterogénea, variando consoante o 

clima, chuvas, marés, a força das ondas ou a temperatura. Reforça-se assim a extrema 

importância da amostragem das areias ser feita de forma frequente e diversificada, não 

só pela distribuição heterogénea dos microrganismos como também pelo facto das praias 

terem, muitas vezes, extensões muito vastas (Barroso et al., 2014; Heaney et al., 2014). 

No decorrer deste trabalho laboratorial foi ainda possível concluir que, com o 

passar do tempo, as bactérias existentes nas areias tornam-se inviáveis, o que acaba por 

constituir uma vantagem para a saúde dos utilizadores das praias e de outros espaços 

recreativos com areia.  

Esta hipótese surgiu na sequência dos resultados obtidos aquando da repetição 

da análise de areias que tinham sido armazenadas no frigorífico. A repetição destas 

análises decorreu em Janeiro de 2017, a areias que tinham sido recolhidas em Novembro 
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e Dezembro de 2015. As análises foram levadas a cabo conforme a metodologia definida, 

ou seja, com caldo rico composto por 5g de areia em 40ml de TSB. Paralelamente a isto, 

foi também feito um caldo rico com pressão, isto é, 5g de cada areia em 40 ml de TSB e 

um disco de Cefotaxima colocado no tubo de falcon de 50 ml. Após incubação (37°C 

durante aproximadamente 24h), os resultados obtidos foram bem distintos dos obtidos na 

altura da análise das areias, aquando da sua recolha. Nesta segunda análise, mais de 

um ano depois da recolha das areias, não se obteve qualquer crescimento, nem em meio 

MAC, nem em nenhum dos meios de seleção. 
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1. Deteção de Extended-spectrum β-lactamases em isolados de areias 

Tal como referido anteriormente, dos 65 isolados bacterianos foram selecionados 

os isolados produtores de ESBL. Deste modo, das 65 Enterobacteriaceae isoladas, foram 

detetadas 3 E. coli produtoras de ESBL e 2 Klebsiella spp. produtoras de ESBL.  Na 

Figura 13 estão assinalados os pontos de recolha das amostras, nos quais foi detetada a 

presença de isolados produtores de ESBL. 

 

Figura 13 - Pontos de recolha de amostras onde foram detetados isolados produtores de ESBL 

[Legenda:  - Praia marítima;  - Praia fluvial] 

 

Os resultados obtidos a partir dos antibiogramas efetuados a estes isolados foram 

classificados segundo as diretrizes impostas pelo CLSI. A Tabela 9 apresenta as 

características detalhadas dos locais, o fenótipo de resistência, a identificação e os genes 

detetados, dos isolados produtores de ESBL: a cor verde significa que o isolado em 

causa era suscetível ao antimicrobiano; a cor amarela significa que o isolado apresentava 

suscetibilidade intermédia ao antimicrobiano e a cor vermelha revela que o isolado era 

resistente ao antimicrobiano em questão.  
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Tabela 9 - Características dos locais de recolha de amostras e representação do fenótipo de resistência dos isolados produtores de ESBL 

 

 

Local da 
Recolha 

Praia 
Vigiada/ 
Bandeira 
Azul 2017 

Data da 
Recolha 

Isolado 
AML           
10 µg 

AUG          
30 µg 

CTX          
30 
µg 

CAZ         
30 
µg 

FEP          
30 µg 

CPT   
30 µg 

ATM          
30 µg 

FOX            
30 µg 

MRP         
10 µg 

TE               
30 
µg 

TGC        
15 µg 

CIP              
5 

µg 

CN             
10 
µg 

SX
T           
25 
µg 

C              
30 
µg 

FOS              
200 
µg 

Identificação 
Genes 

detetados 

Praia Fluvial 
de Crestuma-

Lever 
S/N 

01/11/2015 CL AH 
CTX1 

6 12 21 13 30  17 24 30        
Escherichia 

coli 
blaSHV 

Praia Fluvial 
de Adaúfe 

S/S 
08/11/2015 AF AH 

CTX1 
6 7 16 22 22  22 26 22        

Escherichia 
coli 

blaCTX-M 

grupo8 

Praia Fluvial 
Barca do Lago 

N/N 
08/12/2015 BL AH 

CTX2 
6 6 9 22 20  20 21 20 6 24 6 8 6 32  

Escherichia 
coli 

blaCTX-M 

grupo1,  
blaCTX-M 

grupo8, 
blaTEM 

Praia do 
Castelo do 

Queijo 
N/N 

16/10/2016 004 AS 
CTX1 

6 10 34 26 38 22 38 18 28        Klebsiella spp. 
blaCTX-M 

grupo9 

Praia de 
Matosinhos 
(interceção 
ribeira-mar) 

S/N 
22/01/2017 021 

CTX1 
6 15 13 16 16 8 17 20 28 16 16 6 10 6 16 18 

Klebsiella 
pneumoniae 

blaOXA , 
blaSHV 
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2. Determinação dos genes de resistência aos antimicrobianos 

A determinação dos genes de resistência aos antimicrobianos, dos isolados 

produtores de ESBL, foi efetuada recorrendo à técnica PCR.  

Os PCR foram efetuados para os genes que estão, mais frequentemente, 

documentados como responsáveis pela codificação de ESBL, nomeadamente blaCTX-M 

grupo1, blaCTX-M grupo2, blaCTX-M grupo8, blaCTX-M grupo9, blaCTX-M grupo25, blaTEM, blaOXA e blaSHV. Para 

as amostras cuja deteção do gene blaCTX-M grupo1 foi positiva, fez-se um PCR simplex, 

específico para o gene blaCTX-M-15 uma vez que este gene está bastante disperso na 

comunidade e é frequentemente associado à prestação de cuidados de saúde (Cantón et 

al., 2012; Gutkind et al., 2013). 

Os produtos de cada PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose a 

2%, e analisados através do transiluminador UV.  

2.1 PCR multiplex para genes do grupo blaCTX-M 

Relativamente ao PCR multiplex específico para os primers do tipo CTX-M, 

verificou-se que o isolado obtido a partir da Praia do Castelo do Queijo (004 AS CTX1) 

levou à deteção do gene blaCTX-M grupo9; quanto ao isolado proveniente da Praia de 

Matosinhos (021 CTX1), verificou-se que este não amplificou, pelo que seria necessário 

proceder-se a novas amplificações, específicas para outros genes (Figura 14).  

A avaliação molecular dos genes codificadores da ESBL do isolado obtido na 

Praia Fluvial da Barca do Lago (BL AH CTX2), permitiu a deteção do gene blaCTX-M grupo1 e 

a deteção presuntiva do gene blaCTX-M grupo8. Assim, e uma vez que estes isolados são 

muito semelhantes entre si e que os fenótipos de resistência foram sobreponíveis, 

deveria proceder-se à avaliação da relação de clonalidade dos isolados, por Pulsed-field 

gel eletrophoresis (PFGE), por exemplo. 

Tal como já foi referido anteriormente, foi efetuado um PCR simplex específico 

para o gene blaCTX-M-15, apenas para as amostras nas quais se detetou o gene blaCTX-M 

grupo1, ou seja, apenas para o isolado BL AH CTX2. O resultado foi negativo pelo que se 

pode concluir que a expressão da ESBL presente neste isolado não se deve ao gene 

blaCTX-M-15, mas sim ao gene blaCTX-M grupo1, pelo que seria necessário proceder-se à 

sequenciação dos genes para se poderem obter conclusões inequívocas. 

A amplificação do isolado CL AH CTX1 (da Praia Fluvial de Crestuma-Lever) 

resultou no aparecimento de uma banda muito ténue, pelo que seria necessário 
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proceder-se novamente à amplificação desta amostra para que fosse possível tirar 

conclusões mais claras (Figura 14).  

O isolado AF AH CTX1 (com origem na Praia Fluvial de Adaúfe) resultou numa 

amplificação um pouco dúbia. Através da análise dos resultados obtidos, e tendo por 

base o fenótipo de resistência obtido, típico de ESBL, surge a hipótese de que o 

mecanismo de resistência seja devido ao gene blaCTX-M grupo8. Esta hipótese surge por 

comparação entre os pesos moleculares dos amplicões: apesar do controlo positivo deste 

gene não ter sido utilizado, podem tirar-se ilações pela comparação do peso molecular 

esperado do referido controlo e do peso molecular obtido pela amplificação da amostra. 

Porém, seria necessário proceder-se a nova amplificação, de modo a confirmar se é 

efetivamente este o gene responsável pelo mecanismo de resistência ou à sequenciação 

dos genes para se obterem conclusões inequívocas (Figura 14).  

 

 

Figura 14 - Produtos de amplificação dos genes blaCTX-M grupo1, blaCTX-M grupo2, blaCTX-M grupo8, blaCTX-M grupo9 
e blaCTX-M grupo25, obtidos através de PCR multiplex 

[Legenda: 1. Marcador universal (pares de bases); 2. Controlo negativo; 3. Controlo positivo blaCTX-M grupo1; 4. 
Controlo positivo blaCTX-M grupo2; 5. Controlo positivo blaCTX-M grupo9 ; 6. Isolado não produtor de ESBL; 7. Isolado 

CL AH CTX1; 8. Isolado AF AH CTX1; 9. BL AH CTX2; 10. Isolado 004 AS CTX1; 11. BL AH CTX2; 12. 
Isolado 021 CTX1] 
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2.2 PCR multiplex para os genes blaTEM, blaOXA e blaSHV 

Dos resultados obtidos a partir da leitura em gel de agarose a 2%, dos produtos 

resultantes do PCR multiplex específico para deteção dos genes blaTEM, blaOXA e blaSHV, 

foi possível concluir que a expressão da ESBL detetada no isolado CL AH CTX1 

(proveniente da Praia Fluvial de Crestuma Lever) poderia dever-se ao gene blaSHV. No 

entanto, uma vez que a banda é muito ténue, seria aconselhável repetir a amplificação, 

através de um PCR simplex, por exemplo, de modo a confirmar se é efetivamente este o 

gene responsável pelo mecanismo de resistência desta enzima (Figura 15). 

A amplificação do isolado obtido a partir da análise das amostras de areia da 

Praia de Matosinhos (021 CTX1) levou à deteção do gene blaOXA e à deteção presuntiva 

do gene blaSHV (Figura 15). A expressão desta enzima provavelmente será codificada 

pelo gene blaSHV, uma vez que este é frequentemente documentado para a expressão de 

ESBL enquanto o gene blaOXA é, normalmente, associado à expressão de β-lactamases 

de espectro mais reduzido (Broad-spectrum β-lactamase – BSBL) (Gutkind et al., 2013).  

Em ambos os casos, a hipótese da expressão da ESBL ser codificada pelo gene 

blaSHV surge por comparação entre os pesos moleculares dos amplicões: apesar do 

controlo positivo deste gene não ter amplificado, podem tirar-se ilações pela comparação 

do peso molecular esperado do referido controlo e do peso molecular obtido pela 

amplificação da amostra. 

O isolado obtido a partir da Praia Fluvial da Barca do Lago (BL AH CTX2) revelou 

a expressão do gene blaTEM (Figura 15). 

Os isolados AF AH CTX1 e 004 AS CTX1 (provenientes da Praia Fluvial de 

Adaúfe e da Praia do Castelo do Queijo, respetivamente) não amplificaram (Figura 15). 

Na Figura 15 está também representado um isolado não produtor de ESBL a partir 

do qual se detetou, presuntivamente, o gene blaSHV. Este resultado explica-se pelo facto 

de os primers utilizados não serem exclusivos de ESBL, pelo que esta poderá ser uma β-

lactamase clássica. 
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Figura 15 - Produtos de amplificação dos genes blaTEM , blaOXA e blaSHV , obtidos através de PCR 
multiplex.  

[Legenda: 1. Marcador universal (pares de bases); 2. Controlo negativo; 3. Controlo positivo blaTEM e blaOXA; 
4. Controlo positivo blaTEM , blaOXA e blaSHV; 5. Isolado não produtor de ESBL; 6. Isolado CL AH CTX1; 7. 

Isolado AF AH CTX1; 8. Isolado BL AH CTX2; 9. Isolado 004 AS CTX1; 10. Isolado BL AH CTX2; 11. Isolado 
021 CTX1] 
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3. Fenótipo de resistência e genes que codificam as ESBL detetadas 

3.1 Praia Fluvial de Crestuma-Lever 

A Praia Fluvial de Crestuma-Lever situa-se no concelho de Vila Nova de Gaia, 

perto da barragem com o mesmo nome (Figura 16). A praia encontra-se na margem do 

Rio Douro e é vigiada durante a época balnear. As regras para os utilizadores estão 

afixadas no local: tem zona delimitada para banhos, zonas próprias para prática de 

desportos com bola, entre outros. Os desportos náuticos são uma constante, existindo 

inclusivamente o Clube Náutico de Crestuma bem perto da praia (Aquapolis, 2016).  

 

Figura 16 - Praia Fluvial de Crestuma-Lever, local onde foi feita a recolha da amostra de areia 

 

Os resultados das análises às amostras de areia seca e húmida foram 

semelhantes: crescimento de bactérias fermentadoras da lactose em meio MAC e 

MAC+CTX. No meio MAC+MRP, verificou-se crescimento de colónias não fermentadoras 

da lactose, portanto não se deu continuidade à sua análise.  

Após isolamento das colónias obtidas a partir da amostra de areia seca, não se 

obteve crescimento.  

A partir dos isolamentos da amostra de areia húmida, concluiu-se que o isolado 

seria produtor de ESBL. O fenótipo de resistência deste isolado revelou resistência a 

todos os oximino-β-lactâmicos testados, exceto ao Cefepime; para além disto, 

demonstrou ser sensível aos Carbapenemos.  

Foi feita verificação com disco de Cefotaxima e com disco comercial de 

Cefotaxima em associação com ácido clavulânico, tendo-se obtido uma diferença entre 
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os dois superior a 5mm (Figura 17). A identificação presuntiva foi feita em Meio 

Chromagar Orientation, e a coloração obtida foi rosa, concluindo-se portanto que era 

Escherichia coli, de acordo com as indicações de interpretação do fornecedor. 

 

Figura 17 - Antibiograma que comprova existência de ESBL no isolado CL AH CTX1. Assinalado na 
imagem está o disco comercial CTLC (Cefotaxima com ácido clavulânico), com halo superior em mais 

de 5mm, ao disco de CTX30 

 

A análise dos resultados obtidos a partir da amplificação do isolado CL AH CTX1 

levou à conclusão de que a expressão da ESBL detetada poderia ser devida ao gene 

blaSHV.  

Na base de dados da Lahey Clinic, estão registadas mais de 190 β-lactamases do 

tipo SHV, pelo que a determinação do gene, a partir da sequenciação deste produto de 

PCR, seria fundamental, no sentido de se poder aferir qual o gene responsável pelo 

mecanismo de resistência detetado (LaheyClinic, 2016).  

O facto de a ESBL ter sido encontrada em isolados provenientes da areia húmida 

sugere que a fonte de contaminação esteja na água. Importa salientar que, uma vez que 

a praia fica a jusante da Barragem de Crestuma-Lever, este isolado produtor de ESBL 

não terá influência na água bruta que é recolhida desta barragem, para consumo da 

população da área metropolitana do Porto (Público, 2005).  

Existem evidências de que as enzimas ESBL do tipo SHV, apesar de terem sido 

inicialmente detetadas em ambiente hospitalar, estão atualmente disseminadas por vários 

nichos, nomeadamente no meio aquático, cadeia alimentar, animais selvagens ou 
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animais de companhia (Liakopoulos et al., 2016). Assim, seria necessário proceder-se a 

estudos futuros, no sentido de se identificar a origem desta contaminação.  

 

3.2 Praia Fluvial de Adaúfe 

A Praia Fluvial de Adaúfe situa-se na freguesia da Ribeira, concelho de Braga, é 

banhada pelo Rio Cávado e é tida como uma das mais belas praias da região (Figura 18). 

Detém uma ampla zona relvada, que está disponível para os utilizadores desta praia e 

vários locais destinados a atividades específicas, como uma zona para piqueniques, zona 

para desportos com bola, zona para prática de slide e zona para alugar canoas. As 

regras desta praia estão afixadas no local, onde está definida a proibição de entrada a 

animais, fogueiras, motociclos, acampamento selvagem, pesca e barcos a motor 

(PraiaPortugal, 2013).  

A definição destas regras, aliada ao melhoramento das infraestruturas em redor e 

da presença de um nadador-salvador durante a época balnear, valeu a esta Praia Fluvial 

o galardão de Bandeira Azul nos anos 2015, 2016 e 2017 (ABAE, 2017b).  

 

Figura 18 - Praia Fluvial de Adaúfe, local onde foi feita a recolha da amostra de areia 

 

A partir da areia seca verificou-se crescimento de colónias não fermentadoras da 

lactose nos meios MAC, MAC+CTX e MAC+MRP. Deste modo, não se deu continuidade 

à análise, por não ser o foco deste trabalho experimental.  
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Na areia húmida, obtiveram-se colónias fermentadoras da lactose nos meios MAC 

e MAC+CTX; no meio MAC+MRP verificou-se crescimento de colónias não 

fermentadoras da lactose. A análise dos antibiogramas levou à suspeita da presença de 

ESBL em isolados do meio MAC+CTX; assim, procedeu-se à confirmação com adição de 

ácido clavulânico ao disco de Cefotaxima, que atestou a presença de isolados produtores 

de ESBL, pois os halos tinham entre si uma diferença superior a 5mm (Figura 19).  

 

Figura 19 - Antibiograma que comprova existência de ESBL no isolado AF AH CTX1. Assinalado na 
imagem está o disco de Cefotaxima ao qual foram adicionados 10µl (de uma solução de 1µg/ml) de 

ácido clavulânico, com halo superior em mais de 5mm, ao disco de CTX30 

 

O fenótipo de resistência deste isolado revelou que este era resistente à 

Amoxicilina, à associação de Amoxicilina com Ácido Clavulânico e à Cefotaxima. 

A identificação presuntiva foi efetuada através do Meio Chromagar Orientation, 

cujo resultado foi cor rosada e, portanto, concluiu-se que era Escherichia coli, de acordo 

com as indicações de interpretação do fornecedor. 

A amplificação do isolado AF AH CTX1 levou à deteção presuntiva do gene blaCTX-

M grupo8, por comparação dos pesos moleculares dos amplicões. Contudo, seria necessário, 

tal como já referido anteriormente, proceder-se a nova amplificação, para confirmação 

deste resultado. Poderia ainda proceder-se à sequenciação dos genes para se poder 

concluir que é este o gene responsável pelo mecanismo de resistência detetado. Importa 

referir que este gene representa uma minoria no que concerne aos genes mais 

comummente responsáveis pela codificação de ESBL (Cantón et al., 2012). 
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Enterobacteriaceae produtoras de ESBL, codificadas pelo gene blaCTX-M-grupo8 

foram, no entanto, já detetadas a partir de amostras provenientes de ambiente hospitalar. 

Contudo, seria necessário proceder-se a estudos futuros para se poder aferir acerca da 

origem desta contaminação (Bonnet et al., 2000).  

Este isolado foi detetado a partir de amostras de areia húmida, recolhidas numa 

praia fluvial galardoada com Bandeira Azul, há três anos consecutivos. Tal como já foi 

referido, a atribuição deste galardão baseia-se na qualidade da água balnear e na sua 

envolvente, em termos de serviços e segurança. No entanto, o facto de se terem 

encontrado isolados produtores de ESBL a partir da análise da areia húmida, leva-nos a 

concluir que estes poderão ter origem numa possível contaminação da água. Os 

resultados obtidos corroboram a ideia de que a análise e controlo microbiológico das 

águas recreativas, aliado à melhoria das infraestruturas envolventes, não garante que as 

areias não funcionem como reservatórios de bactérias resistentes (ABAE, 2014; Whitman 

et al., 2014). 

Importa ainda referir que, a menos de 5km desta praia, existe a ETAR da 

Palmeira. No entanto, uma vez que a ETAR fica a jusante da praia, não será de esperar 

que a contaminação advenha desta estação, sendo necessário levar a cabo outros 

estudos que permitam aferir acerca da origem desta contaminação.  

 

3.3 Praia Fluvial da Barca do Lago 

A Praia Fluvial da Barca do Lago situa-se no concelho de Esposende e é banhada 

pelo Rio Cávado. Apesar de não ser vigiada e de não possuir Bandeira Azul, durante os 

dias de maior calor atrai muitos visitantes. Nesta praia existe ainda a possibilidade de se 

praticar alguns desportos aquáticos, como a canoagem (VisitEsposende, 2017). 

Na Figura 20 é possível visualizar jacintos de água arrancados, no areal desta 

praia fluvial. A presença de jacintos de água pode ser sinónima de eutrofização do rio, 

sendo que esta poderá resultar de várias causas, nomeadamente do aumento de matéria 

orgânica disponível no rio. É possível que o aumento da matéria orgânica advenha da 

produção animal, que é muito frequente nesta zona.  
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Figura 20 - Praia Fluvial de Barca do Lago, local onde foi feita a recolha da amostra de areia 

 

Importa referir que em 2015, a Quercus – Associação Nacional de Conservação 

da Natureza - emitiu um comunicado no qual revelava preocupação com a grande 

quantidade de jacintos de água que estava a invadir as margens do Rio Cávado, não 

sendo a primeira vez que um fenómeno deste género acontece neste local. Neste 

sentido, a Quercus solicitou ao Ministério do Ambiente e ao Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas que acionasse o plano para as ações de combate para erradicação 

desta planta infestante, que pode afetar a qualidade da água bem como a flora e fauna 

locais (Quercus, 2015). 

A partir da amostra de areia seca obteve-se crescimento de colónias 

fermentadoras da lactose em meio MAC e de não fermentadoras da lactose em meio 

MAC+CTX. Na areia húmida, verificou-se crescimento de colónias fermentadoras da 

lactose em meio MAC e MAC+CTX. No meio MAC+MRP, tanto na areia seca como na 

areia húmida, não se verificou crescimento bacteriano.  

A análise dos antibiogramas dos isolados de areia húmida, obtidos a partir do 

meio MAC+CTX levou à suspeita da presença de ESBL. Neste sentido, testou-se este 

isolado com disco de Cefotaxima e com disco comercial de Cefotaxima com ácido 

clavulânico (CTLC40). Este teste confirmou a presença de ESBL, pois os halos tinham, 

entre si, uma diferença superior a 5mm (Figura 21). 
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Figura 21 - Antibiograma que comprova existência de ESBL no isolado BL AH CTX2. Assinalado na 
imagem está o disco comercial de Cefotaxima com ácido clavulânico (CTLC40), com halo superior em 

mais de 5mm, ao disco de CTX30 

 

O fenótipo de resistência deste isolado revelou resistência à Amoxicilina, ao disco 

de associação da Amoxicilina com ácido clavulânico, à Cefotaxima, à Tetraciclina, à 

Ciprofloxacina, à Gentamicina e ao disco de associação de Trimetoprim com 

Sulfametoxazol. Este isolado só foi suscetível a um oximino-β-lactâmico dos testados, 

tendo revelado resistência a várias classes, como Fluoroquinolonas e Aminoglicosídeos. 

A identificação presuntiva foi efetuada através do Meio Chromagar Orientation, 

cujo resultado foi cor rosada e, portanto, concluiu-se que era Escherichia coli, de acordo 

com as indicações de interpretação do fornecedor. 

A amplificação do isolado obtido a partir da Praia Fluvial da Barca do Lago (BL AH 

CTX2) revelou à deteção presuntiva do gene blaCTX-M grupo8 e à deteção dos genes blaCTX-M 

grupo1 e blaTEM. Uma vez que se detetou o gene blaCTX-M grupo1, efetuou-se um PCR simplex 

específico para o gene blaCTX-M-15, no entanto a amostra não amplificou. Assim, seria 

necessário proceder-se à sequenciação dos genes para se poder aferir de forma 

inequívoca qual o gene responsável pelo mecanismo de resistência detetado.  

Estão registadas mais de 170 β-lactamases do tipo CTX-M e mais de 200 β-

lactamases do tipo TEM pelo que seria necessário proceder-se à sequenciação dos 

genes para se concluir qual o gene responsável pela codificação da ESBL detetada 

(LaheyClinic, 2016).  
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Este isolado produtor de β-lactamase foi detetado numa amostra de areia húmida 

de uma praia fluvial, que não é galardoada com Bandeira Azul mas que é banhada pelo 

mesmo rio do isolado anteriormente referido, o Rio Cávado. Deste modo, a determinação 

da origem desta contaminação é fundamental pois, uma vez que ambos os isolados 

foram detetados na amostra de areia húmida, especula-se que a contaminação poderá 

estar na água do rio e que estará a afetar várias praias das suas margens. 

É importante realçar a presença de jacintos de água arrancados, encontrados ao 

longo do areal. A sua presença denota eutrofização do rio que se pode dever ao aumento 

de matéria orgânica disponível e que afeta a qualidade da água. Este facto sustenta a 

hipótese de que a contaminação poderá estar na água do rio, podendo dever-se a uma 

fonte clandestina resultante, por exemplo, da produção animal que é muito comum na 

zona. 

3.4 Praia do Castelo do Queijo 

A Praia do Castelo do Queijo situa-se no Porto e o seu nome deve-se ao facto de 

se situar junto ao Forte de São Francisco Xavier do Queijo (Figura 22). Esta praia não é 

vigiada e é caracterizada por vários afloramentos rochosos, daí que seja procurada 

essencialmente para a prática de pesca recreativa (Guia, 2017).  

 

Figura 22 - Praia do Castelo do Queijo, local onde foi feita a recolha da amostra de areia 

 

A análise às amostras de areia húmida resultou em crescimento abundante de 

bactérias fermentadoras da lactose em meio MAC e na ausência de crescimento nos 

meios MAC+CTX, MAC+CIP e MAC+MRP. 
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A partir da areia seca desta praia, obteve-se crescimento abundante de bactérias 

fermentadoras da lactose em meio MAC, MAC+CIP e MAC+CTX. Em meio MAC+MRP 

verificou-se crescimento de algumas UFC rosadas com centro esbranquiçado, típicas de 

Klebsiella spp..  

Os antibiogramas dos isolados de areia seca, obtidos a partir dos meios seletivos 

acima referidos sugeriram presença de ESBL, já que se verificou um prolongamento dos 

halos de inibição da Cefotaxima e do Aztreonamo, por ação do ácido clavulânico, 

existente no disco da sua associação com amoxicilina (Figura 23). Dada a semelhança 

entre a morfologia das colónias e o fenótipo de resistência dos três meios com adição de 

antimicrobiano, considerou-se que eram a mesma bactéria. 

 

Figura 23 - Antibiograma que sugere a existência de ESBL no isolado 004 AS CTX1, com 
prolongamento dos halos de inibição 

[Legenda: 1. Antibiograma geral; 2. Antibiograma para confirmação da existência de isolado produtor de 
ESBL] 

 

A identificação presuntiva foi efetuada através do Meio Chromagar Orientation, 

tendo-se obtido cor azul. Deste modo, concluiu-se que, de acordo com as indicações de 

interpretação do fornecedor, seria uma bactéria do grupo KESC, pelo que foi necessário 

proceder-se à confirmação da identificação. Efetuou-se o teste SIM, cujo resultado foi 

Klebsiella spp. (sem mobilidade, sem produção de H2S e sem produção de indol); o 

resultado do ID32GN – para determinação da espécie - foi inconclusivo. 

Este isolado demonstrou ser resistente à Amoxicilina e à associação de 

Amoxicilina com ácido clavulânico e suscetível aos carbapenemos. Revelou ainda 

suscetibilidade intermédia à Ceftarolina.  

1. 2. 
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A amplificação do isolado 004 AS CTX1 levou à deteção do gene blaCTX-M grupo9. O 

grupo CTX-M-9 é o segundo grupo mais disseminado dentro das ESBL do tipo CTX-M 

pelo que seria necessário efetuar a sequenciação de genes para se concluir qual o gene 

que codifica o mecanismo de resistência detetado neste isolado (Gutkind et al., 2013). 

Isolados de Klebsiella spp. produtores de β-lactamases do tipo CTX-M-grupo9 

foram já detetados em fezes de recém-nascidos, em pacientes internados e em pacientes 

com histórico de infeções urinárias (Rocha et al., 2016; Roy et al., 2011).  

O facto deste isolado ter sido detetado em amostras de areia seca é de extrema 

importância já que, mesmo esta não sendo uma praia comummente utilizada por 

banhistas, a presença humana é constante, não só por ser uma zona turística como 

também por ser uma zona de pesca recreativa.  

Tal como já foi referido anteriormente, foram efetuadas recolhas noutras datas e 

não foram encontrados resultados semelhantes, pelo que esta contaminação poderá ter 

sido pontual. Assim, seria também necessário dar continuidade à monitorização das 

areias desta praia.  

Seria ainda fundamental perceber qual a origem desta contaminação, para se 

poderem adotar medidas preventivas e/ou corretivas. Considera-se que a contaminação 

proveniente da água do mar é pouco provável, caso contrário ter-se-iam também 

detetado isolados relevantes a partir das amostras de areia húmida.  

 

3.5 Praia de Matosinhos 

Tal como já foi dito, a recolha da amostra de areia foi efetuada na Praia de 

Matosinhos, junto ao local onde a Ribeira da Riguinha e a Ribeira de Carcavelos 

desaguam no mar (Figura 24). Estas duas ribeiras nascem na freguesia da Senhora da 

Hora, estão canalizadas quase na sua totalidade, apresentam um pequeno troço a céu 

aberto e desaguam, juntas, na Praia de Matosinhos (CMMatosinhos, 2016b). 

A Praia de Matosinhos não tem Bandeira Azul mas é vigiada, tendo sido já várias 

vezes interdita para uso de banhistas durante a época balnear, devido à má qualidade da 

água. O último episódio desta natureza aconteceu em Novembro de 2016, onde foi 

desaconselhada a utilização balnear ou recreativa da água desta praia, devido à 

possibilidade de contaminação da água na sequência de obras na ETAR, situada a cerca 

de 7 km a norte desta praia. 
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Apesar disto, está documentado, no Perfil da Água Balnear de Matosinhos, 

traçado pela Agência Portuguesa do Ambiente, que em 2012 a água estava “aceitável 

para banhos”; em 2013 e 2014 apresentava-se como “água boa para banhos”; e, desde 

2015, que se apresenta como “água excelente para banhos” (APA, 2016, 2017).  

 

Figura 24 - Praia de Matosinhos, local onde foi feita a recolha da amostra de areia 

 

Neste local foi recolhida apenas amostra de areia húmida, exatamente onde as 

ribeiras intercetam o mar. No meio MAC obteve-se crescimento abundante de bactérias 

fermentadoras da lactose; no meio MAC+CTX, verificou-se crescimento abundante de 

bactérias fermentadoras e não fermentadoras da lactose; no meio MAC+MRP obteve-se 

crescimento abundante de bactérias fermentadoras e não fermentadoras da lactose.  

A análise do antibiograma comprovou inequivocamente a presença de ESBL, no 

isolado proveniente do meio MAC+CTX, pois formou-se um sinergismo claro entre o 

disco de amoxicilina com ácido clavulânico e os discos de Ceftarolina, Cefepime, 

Aztreonamo, Ceftazidima, Cefotaxima e Cefoxitina (Figura 25).  

Após análise da morfologia das colónias, do fenótipo de resistência e da 

identificação presuntiva efetuada, concluiu-se que as bactérias fermentadoras da lactose 

encontradas em meio MAC+CTX e MAC+MRP seriam a mesma. O facto deste isolado se 

ter revelado sensível ao Meropenemo, no antibiograma efetuado, comprova a hipótese de 

que a eficácia seletiva do Meropenemo, nas placas utilizadas, estaria comprometida. 

Embora não seja o foco deste trabalho, fez-se antibiograma às colónias não 

fermentadoras da lactose obtidas a partir de meio MAC+MRP. A sua morfologia, 
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coloração, cheiro intenso característico, fenótipo de resistência e resultado positivo no 

teste da oxidase, levaram à suspeita da presença de Pseudomonas spp.. No entanto, 

seriam necessários mais testes para confirmação inequívoca e que serão, possivelmente, 

levados a cabo no futuro.  

 

 

Figura 25 - Antibiograma que sugere a existência de ESBL, no isolado 021 CTX1 

 

A identificação presuntiva do isolado de interesse foi feita recorrendo ao Meio 

Chromagar Orientation, e o resultado obtido levou à conclusão de que se estava perante 

um grupo de bactérias – KESC – pela obtenção de cor azulada, de acordo com as 

indicações de interpretação do fornecedor. Para confirmação desta identificação fez-se o 

teste SIM, cujo resultado confirmou Klebsiella spp. (sem mobilidade, sem produção de 

H2S e sem produção de indol). Para determinação da espécie fez-se ID32GN que, após 

48h, resultou em Klebsiella pneumoniae, classificado com boa identificação.  

O fenótipo de resistência revelou que este isolado era resistente à Amoxicilina, 

Cefotaxima, Ceftazidima, Cefepime, Ceftarolina, Aztreonamo, Ciprofloxacina, 

Gentamicina e associação de Trimetoprim com Sulfametoxazol. 

Apesar de suscetível aos Carbapenemos, este isolado apresenta múltiplas 

resistências a várias classes de antimicrobianos como a todos os oximino-β-lactâmicos 

testados, às Fluoroquinolonas ou aos Aminoglicosídeos.  
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A amplificação desta amostra resultou na deteção do gene blaOXA e na deteção 

presuntiva do gene blaSHV. Tendo em conta que estão documentadas mais de 190 β-

lactamases do tipo SHV, e cerca de 20 do tipo OXA – tal como referido, este é um grupo 

menos prevalente em ESBL – seria necessário proceder à sequenciação genética 

(Gutkind et al., 2013; LaheyClinic, 2016).  

O local onde foi efetuada a recolha de areia foi escolhido de forma a se poder 

avaliar a influência das duas ribeiras na praia de Matosinhos. Embora não seja o foco 

deste trabalho, fez-se recolha de uma amostra de água destas ribeiras, de modo a tentar 

esclarecer se seria esta a origem da contaminação.   

Contudo, a partir da análise da água das ribeiras, não se obteve o mesmo 

resultado, o que pode dever-se ao facto desta recolha ter sido feita num dia diferente da 

recolha da amostra de areia. Assim, seria necessário proceder a uma análise contínua, 

tanto da água das ribeiras como da areia da praia, para se poderem obter resultados 

mais conclusivos.  

Estes resultados não coincidentes podem também ser devidos ao facto da 

distribuição de microrganismos ser heterogénea, ou pelo facto da origem da 

contaminação não ser a água das ribeiras.  

Esta última hipótese é bastante provável já que a praia de Matosinhos tem sido 

várias vezes interdita ao uso de banhistas pela poluição das águas, é muito usada para a 

prática de desportos aquáticos e tem, a cerca de 7 km a norte uma ETAR apenas com 

tratamento primário, ou seja onde há apenas remoção parcial de sólidos e matéria 

orgânica em suspensão. A integração de tratamento secundário nesta ETAR (remoção 

de matéria orgânica por processos biológicos) foi iniciada apenas em Novembro de 2016 

(CMMatosinhos, 2016a; Quinteiro, 2012). 

Importa ainda salientar a proximidade entre a Praia de Matosinhos e a Praia do 

Castelo do Queijo (cerca de 1km), locais onde foram encontrados isolados produtores de 

ESBL. Apesar de apresentarem fenótipos de resistência distintos, a proximidade 

geográfica dos locais de recolha poderá sugerir uma fonte de contaminação comum que 

esteja a conduzir à disseminação de diversos isolados multirresistentes, afetando 

diferentes praias. Assim, seria necessário dar continuidade aos estudos para se 

identificar a origem da contaminação. 
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4. Interpretação integrada dos resultados 

Nas 17 recolhas de areia de praias marítimas foram detetados 2 isolados de 

Klebsiella spp. produtores de ESBL que, apesar de serem provenientes de dois 

concelhos diferentes, apresentam uma grande proximidade geográfica (cerca de 1 km de 

distância). 

Das 8 praias fluviais onde foram efetuadas recolhas, detetaram-se 3 isolados de 

E. coli produtores de ESBL, o que denota, ao contrário das praias marítimas, algumas 

limitações no que toca à qualidade microbiológica das areias.  

Das 6 recolhas efetuadas em caixas de areia de parques infantis, apenas foram 

encontrados resultados relevantes numa das recolhas efetuadas no Parque Infantil da 

Quinta do Covelo – já referida anteriormente pela relevância da presença de isolados 

resistentes à Ciprofloxacina. 

Esta é uma importante conclusão sob o ponto de vista de saúde pública já que 

revela que estarão a ser tomadas as medidas preventivas corretas para evitar a 

disseminação de microrganismos e resistências relevantes, nestes locais. Importa 

salientar que, em Portugal, existe legislação implementada aplicável aos espaços de 

jogos e de recreio, que obriga à renovação completa da superfície de impacto, pelo 

menos uma vez por ano, quando esta é constituída por areia, aparas de madeira ou outro 

material semelhante (Decreto-Lei n.º 379/97 de 27 de Dezembro, 1997). Embora seja 

cada vez mais rara, a existência de parques infantis com este tipo de piso, é fundamental 

o cumprimento da legislação e a análise frequente destas areias.  

Pela análise dos resultados obtidos, e segundo definições propostas por 

Magiorakos et al., conclui-se que os isolados produtores de ESBL detetados são 

Multidrug-resistant, uma vez que são não suscetíveis a pelo menos um agente, de três ou 

mais classes de antimicrobianos (classes descritas no anexo 1). Seriam necessários mais 

testes laboratoriais para se poder aferir se algum dos isolados seria Extensively drug-

resistance (Magiorakos et al., 2011). 

Tal como já foi referido, a sequenciação genética dos produtos provenientes da 

amplificação por PCR seria necessária para se confirmarem os genes responsáveis pelos 

mecanismos de resistência detetados.  

Para além disto, seria também importante proceder à deteção de fatores de 

virulência; tal como já foi referido, os genes de resistência podem estar localizados em 

elementos móveis, como plasmídeos, que podem também conter fatores de virulência. 
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Estes têm influência direta na saúde pública já que a sua presença torna a bactéria em 

causa capaz de superar os mecanismos de defesa do hospedeiro, causando assim 

quadros infeciosos (Doughari et al., 2012; Kluytmans et al., 2012). 

A deteção dos referidos fatores de virulência poderia ser feita recorrendo à técnica 

PCR, com utilização de primers específicos e em condições de análise previamente 

determinadas para este efeito (Kluytmans et al., 2012).   

A identificação dos grupos clonais presentes nos isolados de interesse seria outro 

procedimento a levar a cabo no futuro, uma vez que permitiria especular acerca da 

origem da contaminação e aferir acerca de possíveis relações entre os diferentes nichos 

(Matsumura et al., 2012; Rogers et al., 2011). 

Naturalmente, existem variadíssimos grupos clonais identificados. No entanto, é 

imperativo destacar E. coli sequence type 131 (ST131), um grupo clonal altamente 

disseminado, resistente à maioria dos β-lactâmicos e frequentemente resistente à classe 

dos Aminoglicosídeos e das Fluoroquinolonas (Can et al., 2015). 

Este clone pode albergar vários genes que codificam as β-lactamases de espectro 

alargado: na maioria das vezes, é associado a ESBL do tipo CTX-M-15; embora menos 

frequentemente, poderá ser associado a ESBL do tipo TEM e SHV. Este grupo clonal já 

foi detetado em animais de estimação, animais selvagens, na cadeia alimentar e no meio 

ambiente, nomeadamente em rios (Nicolas-Chanoine et al., 2014; Rogers et al., 2011).  

Também em estirpes de K. pneumoniae produtoras de ESBL foram já detetados 

diversos grupos clonais (clonal groups – CG), entre os quais, CG17, CG101, CG15, 

CC147 e CG258. Estes resultaram da análise de isolados provenientes de unidades 

prestadoras de cuidados de saúde (Baraniak et al., 2013; Breurec et al., 2012). 

Assim, seria imperativo dar-se continuidade aos estudos, para se obter uma 

caracterização mais aprofundada de cada um dos isolados detetados.  
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V. Conclusão e Perspetivas Futuras 

A inversão da atual tendência de disseminação de resistência aos antimicrobianos 

é uma necessidade urgente, tendo em conta as previsões alarmantes referidas por parte 

da OMS e que se traduzem numa clara ameaça à saúde pública mundial (DGS, 2016; 

WHO, 2014). 

Neste sentido, é imperativo e urgente promover o uso criterioso e racional desta 

classe de fármacos, essencialmente por parte dos profissionais de saúde. Sendo um 

medicamento sujeito a receita médica, considera-se que a promoção do seu uso 

criterioso deverá iniciar-se com a educação para a saúde e promoção de boas práticas, 

por parte dos médicos, farmacêuticos e técnicos de farmácia.  

Para além destes profissionais de saúde, o envolvimento do paciente é também 

fundamental. Após prescrição e aconselhamento, o paciente deve adotar medidas 

concordantes com a prevenção da disseminação de resistências, nomeadamente 

respeitar o tempo de tratamento prescrito pelo médico e nunca proceder à 

automedicação (DGS, 2016). 

Também a Organização Mundial de Saúde acredita que a prevenção da 

disseminação deste tipo de resistência passa pela educação para a saúde, que deverá 

ser implementada a nível global e especialmente direcionada para as partes 

interessadas, tanto em ambiente hospitalar como comunitário. Destaca ainda a 

necessidade de investir em campanhas de consciencialização pública, com atividade 

educativas e ferramentas inovadoras que suportem o uso apropriado dos antibióticos 

(WHO, 2017).  

A relevância dos resultados apresentados é corroborada pelo facto de coincidirem 

com uma problemática identificada pela OMS com nível de prioridade crítico: 

Enterobacteriaceae resistentes às Cefalosporinas de 3ª geração (WHO, 2017). Esta 

questão, aliada ao facto de serem isolados detetados a partir de amostras ambientais, 

nomeadamente de areias de espaços recreativos para os quais não existem limites 

microbiológicos para aferir acerca da sua qualidade microbiológica, corroboram a 

importância deste estudo, na disseminação de resistência aos antimicrobianos.  

A ausência dos referidos limites microbiológicos representa uma lacuna já que o 

controlo de qualidade das águas recreativas, não implica a qualidade das areias. Um 

exemplo claro disso é o facto de ter sido detetado um isolado produtor de ESBL a partir 

de amostras de areia húmida de uma praia que é galardoada com Bandeira Azul (que 
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analisa, entre outros parâmetros, a qualidade das águas balneares), há três anos 

consecutivos, a Praia Fluvial da Barca do Lago. 

Assim, a partir de 65 isolados detetados em amostras de areias do Norte de 

Portugal, foram detetados 5 isolados produtores de ESBL - 3 Escherichia coli e 2 

Klebsiella spp. Destes 5 isolados produtores de ESBL, 3 foram detetados em praias 

fluviais e 2 em praias marítimas.  

Dos 5 isolados produtores de ESBL recolhidos de praias, apenas 1 isolado 

produtor de ESBL foi detetado a partir da amostra de areia seca (Praia do Castelo do 

Queijo), sendo que todos os outros foram a partir da amostra de areia húmida. Este 

resultado sugere que a contaminação poderá não estar relacionada com contaminação 

da água, reforçando a importância do controlo da qualidade das areias, já que podem 

atuar como reservatórios de bactérias multirresistentes.  

Sendo a disseminação de resistência aos antimicrobianos uma problemática tão 

global e abrangente, a sua resolução não pode ser feita isoladamente, devendo sim ser 

lida numa perspetiva única e global, abrangendo as mais diversas áreas de atuação, 

como defende o conceito de One Health. Os ICF podem ser tidos como elo de ligação 

entre os vários nichos: por fazerem parte da flora comensal do trato gastrointestinal 

humano e animal, a sua presença no ambiente revela contaminação fecal, que pode levar 

à colonização de outros seres vivos, integrar a cadeia alimentar e disseminar no 

ambiente, aumentando assim o risco de infeção. 

Estes representam muito mais do que uma falha na qualidade ambiental destes 

ecossistemas, representam um perigo na disseminação de resistência aos 

antimicrobianos. Estes microrganismos adquirem ainda informação genética adicional 

que aumenta a sua capacidade de adaptação a diversos hospedeiros, bem como a sua 

patogenicidade (Nicolas-Chanoine et al., 2014). 

Posto isto, e após pesquisa e deteção de isolados produtores de ESBL em 

amostras de areias do Norte de Portugal, seria necessário dar continuidade ao estudo: 

desde logo seria necessário efetuar recolhas e análises frequentes para se perceber se 

os isolados produtores de ESBL detetados, são pontuais ou se estão presentes de forma 

contínua, nestes ecossistemas.  

Seria ainda necessário proceder-se a estudos que permitissem concluir a origem 

da contaminação dos diversos locais, para que se pudesse adotar medidas preventivas e 

estabelecer possíveis relações entre os vários nichos. Para além disto, a caracterização 
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do sequence type dos isolados produtores de ESBL detetados seria também necessária, 

levando à avaliação de possíveis relações de clonalidade. 

De qualquer modo, considera-se que o principal foco deverá ser a atuação na 

origem do problema, instruindo e educando a população para a alarmante problemática 

da disseminação de resistência aos antimicrobianos. Se a população for instruída sobre 

os verdadeiros perigos e o verdadeiro impacto da disseminação deste tipo de 

resistências, o sucesso das medidas preventivas e dos programas de prevenção será, 

certamente, superior.  

Desta forma, a educação e promoção da saúde, são considerados pontos-chave 

para a prevenção da problemática da disseminação de resistência aos antimicrobianos, 

sendo necessária a mudança de hábitos e de atitudes. O investimento na pesquisa de 

novos fármacos que representem uma alternativa para os quadros infeciosos que 

deixaram de ter resolução com os antimicrobianos já existentes, é também imperativo. A 

pesquisa e inovação nesta área são fundamentais, para que esta ameaça à saúde 

pública não se traduza em consequências irreversíveis.  
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VII. ANEXOS 

Anexo 1 – Tabela relativa às Enterobacteriaceae para definição dos critérios 

propostos por Magiorakos et al. 

 

 

Legenda: MDR – Multidrug-resistant; XDR – Extensively drug-resistance; PDR – Pandrug-resistant. 
Fonte: (Magiorakos et al., 2011) 

 


