
Resumo 
 
O principal objectivo deste trabalho consistiu em caracterizar os perfis de resistência a 

antibióticos, desinfectantes e metais pesados em estafilococos isolados de águas 

residuais de uma estação de tratamento de águas residuais, que recebe principalmente 

efluentes domésticos. 

O estudo incluiu trinta e nove isolados de estafilococos provenientes das águas 

residuais brutas e tratadas. A identificação dos isolados ao nível de espécie recorreu a 

genotipagem e análise da sequência do gene para o rRNA 16S. Os perfis de resistência 

a antibióticos (amoxicilina, tetraciclina, sulfametoxazol/trimetoprim, ciprofloxacina, 

gentamicina, eritromicina, vancomicina, meticilina, oxacilina, clindamicina, lincomicina e 

penicilina), desinfectantes (peróxido de hidrogénio e hipoclorito de sódio) e metais 

pesados (níquel, cádmio, mercúrio e zinco) foram determinados através do método de 

difusão em agar. Para os isolados com fenótipo de resistência a eritromicina, testou-se 

a indução de resistência a clindamicina, através do teste D. Para avaliar a possível 

associação entre fenótipos de resistência ou susceptibilidade aos diferentes agentes 

antimicrobianos testados recorreu-se a uma análise de correlação. Os determinantes 

genéticos responsáveis pela resistência à eritromicina (ermA, ermC e msrA/B) e 

meticilina (mecA) foram pesquisados por PCR. 

A identificação dos isolados revelou a presença de dez espécies distintas no conjunto 

de estirpes em estudo -Staphylococcus pettenkoferi, S. succinus, S. aureus, S.pasteuri, 

S.cohnii, S.arlettae, S. haemolyticus, S.equorum e S. saprophyticus/S. xylosus. Estas 

duas últimas espécies, que não puderam ser distinguidas através da análise da 

sequência do gene rRNA 16S, representaram o grupo mais abundante (77%). No que 

se refere à prevalência de resistência a antibióticos no grupo de estirpes analisadas, os 

valores mais altos foram registados para lincomicina (66,7%), eritromicina (23,1%), 

clindamicina (17,9%), gentamicina (17,9%) e tetraciclina (7,7%). Pelo contrário, não se 

observou resistência a amoxicilina, ciprofloxacina, vancomicina e 

sulfametoxazol/trimetoprim. Comparando os halos de inibição produzidos pelos 

diferentes agentes antimicrobianos, detectaram-se possíveis associações de fenótipos 

de resistência ou de susceptibilidade, indicadas pela ocorrência de correlações 



positivas significativas (α<0,0001) - por exemplo entre tetraciclina e ciprofloxacina, 

tetraciclina e gentamicina, clindamicina e lincomicina, meticilina e oxacilina, e penicilina 

e amoxicilina. A avaliar pela análise de correlação efectuada, não ocorreram nestes 

isolados associações de fenótipo de resistência entre antibióticos e desinfectantes ou 

metais pesados. Todos os isolados que apresentaram resistência à eritromicina 

detinham, pelo menos, um dos dois genes msrA e msrB, que codificam o mecanismo de 

resistência mediado por bombas de efluxo. O gene ermC foi detectado em dois 

isolados, um em S. saprophyticus/S. xylosus e um S. succinus, sendo que este último 

apresentava também o gene msrA. O gene ermA não foi detectado em nenhum isolado. 

Este estudo constituiu uma primeira abordagem para averiguar se estafilococos 

provenientes de uma estação de tratamento de águas residuais municipais podem 

actuar como agentes de disseminação de resistência a antibióticos. Neste aspecto, o 

estudo da sobrevivência destes organismos nos cursos de água receptores pode 

contribuir para esclarecer o potencial efeito de reservatório das estações de tratamento 

de águas. 

 
 
Abstract 
 
The main objective of this work was to characterize the resistance patterns to antibiotics, 

metals and disinfectants of staphylococci isolated from raw and treated water from a 

wastewater treatment plant receiving mainly domestic effluents. 

This study included thirty nine isolates from raw and treated wastewater. Isolates were 

identified at species level by genotyping and 16S rRNA sequence analysis.  

Resistance patterns of antibiotics (amoxicillin, tetracycline, 

sulfamethoxazoletrimethoprim, ciprofloxacin, gentamicin, erythromycin, vancomycin, 

methicillin, oxacillin, clindamycin, lincomycin and penicillin), disinfectants (hydrogen 

peroxide and sodium hypochloride) and heavy metals (nickel, cadmium, mercury and 

zinc) were determined using the agar diffusion method. Isolates with erythromycin 

resistant phenotype were tested for inducible clindamycin resistance using the D-test. In 

order to assess the possible association between resistance or susceptibility 



phenotypes of different antimicrobial agents a correlation analysis was used. The 

genetic determinants responsible for erythromycin (ermA, ermC and msrA/B) and 

methicillin (mecA) resistance were detected by PCR. 

The isolates identification revealed the presence of ten different species among the 

group of analyzed strains - S. pettenkoferi, S. succinus, S. aureus, S.pasteuri, S.cohnii, 

S.arlettae, S. haemolyticus, S.equorum, S. saprophyticus/S.xylosus.  

These two last species, that were impossible to discriminate by 16S rRNA sequence 

analysis, represented the most abundant group (77%). Concerning the predominance of 

resistance to antibiotics in the group of analyzed isolates, the highest values were 

observed for lincomycin (66,7%), erythromycin (23,1%), clindamycin (17,9%), 

gentamicin (17,9%) and tetracycline (7,7%). On the other hand, it was not observed 

resistance to amoxicillin, ciprofloxacin, vancomycin or sulfamethoxazole-trimethoprim. 

Comparing the inhibition halos produced by the different antimicrobial agents, possible 

associations of resistance or susceptibility phenotypes were detected, which were 

revealed by the occurrence of significant positive correlations (α<0,0001) - for example 

between tetracycline and ciprofloxacin, tetracycline and gentamicin, clindamycin and 

lincomycin, methicillin and oxacillin and penicillin and amoxicillin. The correlation 

analysis revealed that in these isolates there were no associations of resistance 

phenotype between antibiotics and disinfectants or heavy metals. All erythromycin 

resistant isolates had, at least, one of the two genes msrA and msrB which encode 

aresistance mechanism by active efflux. ermC was detected in two isolates, one S. 

saprophyticus/S.xylosus and one S.succinus that also revealed msrA. No ermA was 

detected. 

This study is a first approach to assess the potential effect of staphylococci from a 

municipal wastewater treatment plant as dissemination agents of resistance to 

antibiotics. Considering this, the study of the survival of these organisms in the receiving 

water courses, can contribute to explain the potential reservoir effect of wastewater 

treatment plants. 

 


