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RESUMO

As  β-lactamases de espectro alargado (BLEAs) são enzimas que quando produzidas pelos 

microrganismos os tornam capazes de inactivar as penicilinas, cefalosporinas de primeira, 

segunda, terceira e algumas as de quarta geração e os monobactâmicos como o aztreonamo. 

Além disso os microrganismos produtores de BLEAs também são frequentemente resistentes 

a outras classes de antibióticos não  β-lactâmicos o que causa dificuldades no tratamento das 

infecções.  A  produção  de  β-lactamases  é  o  principal  mecanismo  de  resistência  aos 

antibacterianos  β-lactâmicos  nos  bacilos  de  Gram  negativo,  particularmente  as 

Enterobacteriaceae,  bactérias predominantes na flora intestinal,  em termos de anaeróbias 

facultativas. A capacidade de disseminação dos  genes de BLEAs é extraordinária,  e  são 

preocupantes os dados dos estudos que revelam a disseminação das estirpes produtoras de 

BLEAs do hospital para a comunidade bem como os vários estudos que mostram o aumento 

contínuo de estirpes produtoras de BLEAs no intestino de pessoas saudáveis na comunidade. 

A introdução na terapêutica, dos antibióticos oxiimino-β-lactâmicos, e o seu uso excessivo nos 

meios hospitalares e de ambulatório, fez emergir estas novas BLEAs, algumas delas apenas 

por  uma  mutação  pontual  nos  genes  que  codificam  as  suas  ancestrais.  Vários  estudos 

mostram como tem aumentado de forma significativa a incidência de estirpes produtoras de 

BLEAs na comunidade, particularmente do tipo CTX-M. Já foi estudado que a prevalência 

deste tipo de enzimas é maior na comunidade do que no hospital tendo sido sugerido que o 

aumento das CTX-M nas unidades prestadoras de cuidados de saúde pode ser devida ao 

influxo destas enzimas a partir da comunidade. Noutros países, há estudos realizados em 

fezes de adultos, e tanto quanto sabemos, em menor número em fezes de crianças. Tanto 

quanto  nos  é  dado  saber,  este  é  o  primeiro  estudo  realizado  em  fezes  de  crianças 

portuguesas,  com o  objectivo  de  estudar  a  colonização  fecal  por  estirpes  produtoras  de 

BLEAs. Pretende-se estudar a flora de colonização em crianças de uma creche/infantário com 

idades menores de 6 anos, uma vez que a flora comensal pode ser um reservatório de genes 

de resistência a antibióticos e as estirpes produtoras de BLEAs que colonizam o intestino 

podem ser  fonte  de  BLEAs  aquando  do  internamento  hospitalar  destas  crianças,  o  que 

representa  um  factor  de  risco  para  infecções  subsequentes  causadas  por  este  tipo  de 

estirpes. Além disso também é importante avaliar  esta colonização para instituir  medidas, 

nomeadamente ao nível dos profissionais responsáveis por cuidar estas crianças, de forma a 

evitar a disseminação destes microrganismos para o resto da população. 
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ABSTRACT

Extended-spectrum beta-lactamases (ESBL)  are  bacterial  enzymes able  to  make,  the 

producing microorganisms, resistant to penicillins, cephalosporins of the four generations 

and monobactams as aztreonam. ESBL producers, are frequently also resistant to other 

antibiotic families, what makes treatment of infections difficult. Beta-lactamase production 

is  the  main  beta-lactam  resistance  mechanism  in  Gram  negatives,  mainly  in 

Enterobactaeriaceae wich are the predominant facultative anaerobes in fecal flora.

Dissemination ability of ESBL genes, is extraordinary and data revealing dispersion from 

hospital to community and the raise in healthy people fecal carriage in the community is 

worrisome. Therapeutic use of oxiiminobeta-lactams and excessive use in hospitals and 

community,  gave  rise  to  new beta-lactamases,  some with  only  one  point  mutation  in 

relation to ancestors.

Some studies show that ESBL producers incidence in the community has risen, namely 

CTX-M producers. CTX-M producers prevalence seems high in the community and the 

rise in healthcare facilities might be due to the influx from the community. Some reports 

from other countries are from adult fecal flora and in less extent, from children. As far as 

we know, this is the first  study in Portuguese children with the purpose of study fecal 

colonization  by  ESBL producers.  We aimed to  study colonizing  fecal  flora  in  nursery 

children, less than six years old, once comensal flora might act as reservoir of antibiotic 

resistance genes and colonizing ESBL producers might be the origin of ESBL in hospital 

admission, representing a risk for future infections by these strains. Is also important to 

assess this colonization, to institute measures, namely in terms of childcare personnel 

awareness, in order to reduce dissemination to the rest of the population.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA

Mestrado em Análises Clínicas 1



Colonização fecal de crianças por Enterobacteriaceae produtoras de beta-lactamases de espectro alargado

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA

A disseminação mundial de β-lactamases de espectro alargado (BLEAs) é um problema 

de saúde pública uma vez que as infecções adquiridas na comunidade causadas por E. 

coli  e outras  Enterobacteriaceae produtoras de BLEAs está a tornar-se cada vez mais 

frequente.  Este  fenómeno  tem  a  ver  com  a  rápida  disseminação  de  uma  família 

específica de BLEAs, as CTX-M associada à elevada eficiência dos elementos genéticos 

móveis encontrados em diferentes clones de E. coli (Rodríguez-Baño et. al., 2008).

O trato intestinal é um importante reservatório de bactérias entéricas como a E. coli, K.  

pneumoniae  e  outras  enterobacteriaceae  que  são  das  mais  importantes  bactérias 

patogénicas para o ser humano. Já foi descrito inúmeras vezes que elas podem adquirir 

resistências aos antibióticos devido à produção de BLEAs que são enzimas que, quando 

produzidas por  estes microrganismos fazem com que eles se tornem resistentes aos 

antibióticos  beta-lactâmicos  (penicilinas,  cefalosporinas  e  monobactâmicos).  Essa 

resistência  implica  que certos  antibióticos  que durante muitos  anos foram usados no 

tratamento das infecções não resultem. Além disso as bactérias produtoras de BLEAs 

são frequentemente resistentes a outros antibióticos o que faz com que as infecções por 

elas provocadas possam ser difíceis de tratar.

O aumento da prevalência de BLEAs é, provavelmente, devido ao uso indiscriminado de 

antibióticos, associado à capacidade de disseminação das bactérias entre os indivíduos e 

da capacidade de transferência dos genes de resistência entre as bactérias. A pressão 

selectiva  exercida  pelo  uso  indiscriminado  dos  antibióticos  tem  um  papel  crucial  na 

disseminação destes microrganismos e pode amplificar  o número de reservatórios de 

bactérias  resistentes e consequentemente aumentar  a probabilidade dessas bactérias 

virem a causar infecções.

Atendendo  que  a  colonização  com isolados  multiresistentes,  particularmente  isolados 

produtores  de  BLEAs  é  considerado  um  pré  requisito  para  a  infecção,  torna-se 

importante, e foi um dos objectivos deste trabalho, detectar reservatórios de bactérias 

resistentes aos antibióticos na flora fecal de indivíduos saudáveis.
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Existem alguns estudos nesta área, mas sobretudo em adultos, assim, com este trabalho 

pretendeu-se verificar a colonização fecal com estirpes produtoras de BLEAs em crianças 

de creche/infantário ou seja crianças até aos seis anos de idade.

Apesar  das  crianças  colonizadas  com  estes  microrganismos  permanecerem 

assintomáticas, as infecções podem ocorrer devido à passagem pela barreira intestinal 

ou pela contaminação fecal das mãos e outras superfícies. As mãos dos profissionais 

responsáveis por cuidar das crianças podem ser uma importante fonte de transmissão 

destes microrganismos para outras pessoas.

 

1.1 – COLONIZAÇÃO FECAL COM  ENTEROBACTERIACEAE E RESISTÊNCIA AOS 
ANTIBIÓTICOS β-LACTÂMICOS

A  terapêutica  antimicrobiana  promove  a  proliferação  de  bactérias  resistentes  aos 

antibióticos por exercer uma pressão selectiva, ou seja inibe a microflora fecal mas não o 

microrganismo resistente. Isso pode permitir a emergência de bactérias resistentes. No 

caso  do  trato  intestinal  a  utilização  de  antibióticos  beta-lactâmicos  pode  permitir  a 

emergência de Enterobacteriaceae resistentes a este grupo de antibióticos.

Os  antibióticos  β-lactâmicos  representam  a  classe  mais  variada  e  mais  utilizada  de 

antibióticos,  devido  principalmente  à  sua  baixa  toxicidade  e  grande  variedade  de 

compostos disponíveis.  Este grupo de antibióticos inclui as penicilinas,  cefalosporinas, 

monobactâmicos e carbapenemos.

De acordo com a estrutura e espectro de actividade as penicilinas com acção contra 

gram negativos são divididas em aminopenicilinas (ex: ampicilina), carboxipenicilinas (ex: 

cabenicilina)  e ureidopenicilinas  (ex:  piperacilina).  As  cefalosporinas  são divididas  em 

cefalosporinas  de  primeira  (ex:  cefalotina),  segunda  (ex:  cefoxitina),  terceira  (Ex: 

ceftazidima, cefotaxima e ceftriaxona) e quarta geração (ex: cefepime). Outros grupos de 

antibióticos  β-lactâmicos  são  os  monobactâmicos  e  carbapenemos  (Livermore  et  al., 

2001).
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A actividade dos antibióticos β-lactâmicos é devida à capacidade destes compostos em 

interferir na síntese do componente fundamental da parede celular, o peptidoglicano.

As bactérias têm uma enorme capacidade de desenvolver e adquirir  resistências aos 

antimicrobianos.  Elas  podem  tornar-se  resistentes  aos  β-lactâmicos  através  de  três 

mecanismos principais: alteração do local de acção (PBP´s), redução da permeabilidade 

da membrana externa bacteriana e produção de β-lactamases (Sanders, 1992).

A alteração da permeabilidade da membrana externa só ocorre em gram negativos e 

geralmente é acompanhada da produção de β-lactamases. O principal  mecanismo de 

resistência das bactérias gram negativas aos   β-lactâmicos é devido à produção de β-

lactamases,  que  são  enzimas  que  catalisam  a  hidrólise  do  anel  β-lactâmico  de 

penicilinas, cefalosporinas e outros antimicrobianos relacionados, impossibilitando, assim, 

a sua actividade antimicrobiana (Livermore, 1995). 

1.2 - β-LACTAMASES

As  β-lactamases  são  um  grupo  variado  de  enzimas  produzidas  por  bactérias  gram 

positivo e bactérias gram negativo que podem lisar o anel  β-lactâmico dos antibióticos  β-

lactâmicos  (penicilinas,  cefalosporinas  e  por  vezes  os  monobactâmicos)  tornando-os 

inactivos. 

Podem ter especificidade de substrato ou seja, hidrolisar preferencialmente as penicilinas 

(penicilinases), as cefalosporinas (cefalosporinases) ou ambas as classes de antibióticos. 

Se  a  β-lactamase   tiver  maior  afinidade  para  um  dado  substrato,  cefotaxima  ou 

cefatzidima  pode  ainda  ser  designada  de  cefotaximase  ou  ceftazidimase 

respectivamente. As bactérias podem produzir diferentes tipos de  β-lactamases.
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1.2.1 – Histórico das β-lactamases

A primeira  β-lactamase  cromossómica  foi  identificada  em  Escherichia  coli antes  da 

penicilina  começar  a  ser  usada  na  prática  clínica.  Quando  se  começou  a  usar  a 

penicilina,  emergiu  a  resistência  em  Staphylococcus  aureus,  devido  à  produção  de 

penicilinase  codificada  por  plasmídeos,  tendo  essas  β-lactamases  disseminado 

rapidamente entre isolados clínicos de Staphylococcus (Bradford, 2001). 

Muitos  géneros  de  bactérias  gram  negativas  apresentam  naturalmente  β-lactamases 

mediadas por cromossomas. A primeira β-lactamase mediada por plasmídeos foi descrita 

em 1965 em  Escherichia coli isolada de uma hemocultura de uma paciente chamada 

Temoniera, na Grécia, sendo assim chamada TEM (Datta e Kontomichalou, 1965). Desde 

então, ocorreu a disseminação da β-lactamase plasmídica TEM-1 por outras espécies de 

bactérias  gram  negativa,  entre  elas  a  Klebsiella  pneumoniae.  Esta  bactéria  também 

produz outra β-lactamase, a enzima SHV-1, em baixos níveis, o que explica a resistência 

intrínseca á ampicilina e carbenicilina, bem como resistência a amoxicilina, ticarcilina e 

cefalosporinas de primeira geração (Livermore,1995). 

A  β-lactamase  SHV-1  é  codificada  em  cromossomas  na  maioria  dos  isolados  de 

Klebsiella pneumoniae, mas é usualmente mediada por plasmídeo em  Escherichia coli 

(Champs et al., 1989). 

A introdução das cefalosporinas de 3ª geração na prática clínica no início da década de 

1980 e o seu uso extensivo, fez com que microrganismos que possuíam β-lactamases 

mediadas  pelo  gene  TEM  desenvolvessem  resistência  a  estas  cefalosporinas  e  a 

monobactâmicos. Esta resistência é devida a mutações nos genes blaTEM-1 e blaSHV-1, que 

resultam na substituição de aminoácidos alterando o local activo das enzimas (Livermore, 

1995).

O  uso  abusivo  destes  novos  antimicrobianos  fez  com  que  novas  β-lactamases 

emergissem.  Presumivelmente,  o  uso  dessas  novas  drogas  seleccionou  mutantes 

portadores  de  novas  β-lactamases.  Assim,  a  resistência  mediada  por  β-lactamases 

emergiu  rapidamente  sendo  estas  enzimas  chamadas  de  β-lactamases  de  espectro 
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alargado  (BLEA),  também  designadas  de  espectro  extendido  (BLEE)  devido  ao  seu 

amplo espectro de actividade contra oxiimino-β-lactâmicos (Bradford, 2001). São enzimas 

produzidas  pelos  bacilos  gram  negativos,  fundamentalmente  enterobactérias 

(especialmente frequentes em  Escherichia coli e  Klebsiella pneumoniae)  mas também 

por microrganismos não fermentadores como  Pseudomonas aeruginosa e outros. São 

capazes de inactivar,  além das penicilinas e as cefalosporinas de primeira e segunda 

geração, as oxiimino-cefalosporinas e o aztreonamo. São inibidas pelo ácido clavulânico 

(Bush et al., 1995).

Os plasmídeos que contêm os genes que codificam a produção de BLEA geralmente 

contém  genes  de  resistência  a  outros  antimicrobianos,  como  cotrimoxazol, 

aminoglicosídeos e tetraciclinas (Artola, 2004).

O primeiro relato de uma β-lactamase codificada por um plasmídeo, capaz de hidrolisar 

uma cefalosporina  de  largo  espectro  ocorreu  na  Alemanha  em 1983.  Foi  o  primeiro 

isolamento de uma BLEA, e foi  obtido a partir  de uma estirpe de  Klebsiella ozaenae. 

Recebeu o nome de SHV-2, uma vez que o gene que codifica a β-lactamase apresenta 

uma  mutação  de  um  único  nucleótido  relativamente  ao  gene  que  codifica  a  SHV-1 

(Knothe, 1983).

Rapidamente foram descobertas outras β-lactamases, relacionadas com a TEM-1 e TEM-

2.  Actualmente  são  genericamente,  conhecidas  como  BLEAs  e  o  número  total 

caracterizado já excede as 370 (Sturenburb et al., 2005). A evolução das BLEAs é tão 

grande  que  foi  criado  um  site  da  Internet,  http://www.lahey.org/studies/webt.htm,  da 

autoria de George Jacoby e Karen Bush, com o objectivo de manter uma certa ordem no 

que diz respeito à nomenclatura a ser usada em novas descobertas. 

Devido  a  essa  grande  variedade  têm  sido  propostos  esquemas  de  classificação 

baseados em diferentes características das enzimas.
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1.2.2 - Classificação das β-lactamases

As β-lactamases são classificadas de acordo com as suas características funcionais e 

genotípicas, pela classificação de Bush, Jacoby e Medeiros (1995)  e pela classificação 

molecular de Ambler (1991).

A classificação baseada na estrutura molecular foi proposta por Ambler em 1980 e divide 

as β-lactamases em 4 classes principais (A a D): as β-lactamases das classes A, C e D 

são  serina-β-lactamases  e  as  da  classe  B  são  metalo-β-lactamases.  As  serina-β-

lactamases foram designadas classe A,  a classe C (β-lactamases cromossómicas) foi 

descrita posteriormente, e a classe D que hidrolisa a oxacilina. A base da classificação, 

não são as características fenotípicas, mas sim, a homologia proteica (aminoácidos). 

Localização Classe A Classe B Classe C Classe D
Cromossoma SHV-1

(K. pneumoniae)

 P. vulgaris

 C. diversus 

Bacteroides

Carbapenemases 

(1)

AmpC (2) OXA-1

OXA-2

PSE-2

OXA-10

OXA-23
Plasmídeos, 

Transposões

Penicilinases 

estafilocócicas

TEMs

SHVs

PSE-1

IMP-1 AmpC (3)

Tabela nº 1.1 – Classificação das  β-lactamases segundo Ambler. (1) em S. maltophilia, 

B. cepacia e E. faecium; (2) em E. cloacae, S. marcescens, P. aeruginosa, C. freundii, M. 

morganii;  (3)  FOX-1,  LAT-1,  MIR-1,  MOX-1;  Adaptado  de  Sousa  J.C.,  Manual  de 

Antibióticos antibacterianos, pág. 129, 2005.

Na classificação de Bush, Jacoby e Medeiros, as β-lactamases são agrupadas de acordo 

com as suas semelhanças funcionais (de acordo com os seus substratos preferenciais e 
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sensibilidade aos inibidores). Há quatro grupos principais (1 - 4) e múltiplos subgrupos (a 

– f):

O  grupo  1 é  composto  de  cefaloporinases  não  inibidas  por  ácido  clavulânico  e 

pertencentes à classe molecular C. 

O grupo 2 inclui penicilinases, cefalosporinases e β-lactamases de espectro alargado e 

que têm o seu sítio activo sensível aos inibidores, podendo ser das classes moleculares A 

ou D. Nesta classe estão as primeiras  β-lactamases isoladas (TEM-1 e SHV-1). Devido 

ao numeroso número de BLEAs que foram aparecendo, foram criadas duas subclasses 

2a e 2b. A classe 2a contem apenas penicilinases, e a classe 2b que são derivados de 

TEM e SHV. Ao longo do tempo surgiu a necessidade de criar subgrupos do grupo 2b: 

2be (BLEA) e  2br (afinidade diminuída aos inibidores). “e” significa amplo espectro de 

actividade e aqui estão as β-lactamases com capacidade de inactivar as cefalosporinas 

de 3ª geração bem como os monobactâmicos. “r” significa reduzida ligação aos inibidores 

de  β-lactamases  (ácido  clavulânico  e  sulbactam)  também  conhecidas  como  BLEAs 

resistentes aos inibidores de β-lactamases. Algumas ainda são sensíveis ao tazobactam 

(Shah  et.  al.,  2004).  No  subgrupo  2c  estão  as  enzimas  capazes  de  inactivarem  a 

carbenicilina, com maior afinidade do que a benzilpenicilina, e com pouco efeito sobre a 

cloxacilina.  O  subgrupo  2d inactiva  a  cloxacilina  com  mais  afinidade  do  que  a 

benzilpenicilina e com pouco efeito sobre a carbenicilina, e são fracamente inibidas pelos 

inibidores de β-lactamases. O subgrupo 2e são cefalosporinases que também hidrolizam 

os  monobactâmicos  e  são  inibidas  pelo  ácido  clavulânico.  O subgrupo  2f hidrolisam 

carbapenemos e  são  fracamente  inibidas  pelo  ácido clavulânico,  com serina  no  sítio 

activo

O  grupo  3 incluí  metalo-β-lactamases,  hidrolisa  penicilinas,  cefalosporinas  e 

carbapenemos e é pouco inibida por moléculas contendo anel β-lactâmico e inibidas pelo 

EDTA, pertencentes à classe molecular B.

E  o  grupo  4 é  composto  por  penicilinases  não  inibidas  pelo  ácido  clavulânico, 

pertencentes ao grupo molecular D.  (Bush et al., 1995).
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Tabela 1.2 - Classificação das  β-lactamases segundo Bush, Jacoby e Medeiros. 

Adaptado de Bush, K.; Jacoby G.A.; Medeiros, A.A., Antimicrobial Agents Chemother, V. 

39, p. 1211-1233, 1995. AC – ácido clavulânico; (+) inibida; (-) não inibida; (+-) pouco 

inibida.

Destas  enzimas  há  três  tipos  que  têm  tido  uma  ascensão  significativa  a  nível  de 

incidência mundial: as cefalosporinases do grupo funcional 1 mediadas por plasmídeos, 
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Classe Funcional Classe Molecular

Inibido por

Substrato preferido EnzimasAC EDTA

1 C - - Cefalosporinas AmpC; MIR – 1

2a A + - Penicilinas Penicilinases de Gram+

2b A + - Penicilinas; Cefalosporinas TEM – 1; TEM – 2 e SHV – 1

2be A + -

2br A +- - Penicilinas TEM – 30 a TEM - 36, TRC-1

2c A + - Penicilinas; carbapenemos PSE-1; PSE-3; PSE-4

2d D +- - Penicilinas; Cloxacilina OXA -1 a OXA - 11, PSE- 2

2e A + - Cefalosporinas

2f A + - Penicilinas; Cefalosporinas; Carbapenemos

3 B - +

4 ? - ? Penicilinas

Penicilinas; Cefalosporinas (largo-espectro); 
monobactâmicos

TEM – 3 a TEM – 26, SHV- 2 
a SHV – 6, K1 de Klebsiella 
oxytoca

Cefalosporinase induzível de 
Proteusvulgaris

NMC-A de  Enterobacter 
cloacae, SMC- 1 de Serratia 
mascescens

Todos β – lactâmicos

L 1 de Xanthomonas 
maltofilia, CcrA de 
Bacteroides fragilis

Penicilinases de 
Burkholderia cepacea
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as metalo-β-lactamases do grupo funcional 3 e o grupo 2 be das BLEA, que é o maior 

dos grupos citados (Bush, 2001).

Recentemente, uma nova tentativa de classificação originou alguma polémica devido ao 

facto de tornar menos intuitiva a separação dos vários tipos de beta-lactamases (Giske et 

al., 2009). Nesta classificação as BLEAs da classe A foram designadas ESBLA, as AmpC 

mediadas  por  plasmídeos  e  as  BLEAs  OXA classificadas  como  BLEAs  miscelânea 

(BLEAM)  e  as  BLEAs  com  actividade  hidrolítica  de  carbapenemase  classificadas  de 

ESBLCARBA . 

1.2.3 - Distribuição das β-lactamases

Os genes  que  codificam  a  produção  de   β-lactamases  podem  estar  localizados  em 

cromossomas ou plasmídeos bacterianos. As bactérias podem possuir uma β-lactamase 

cromossómica e passar a expressar uma outra β-lactamase devido à aquisição de genes 

codificados em plasmídeos ou transposões. Esta β-lactamase adquirida é então chamada 

de β-lactamase secundária (Livermore, 1995).

As  β-lactamases são produzidas  por  bactérias de gram positivo e de gram negativo. 

Estas  últimas  apresentam  um  número  elevado  de  β-lactamases  cromossómicas  e 

plasmídicas.  Estas  pequenas  moléculas  de  ADN  circular  (plasmídeos)  que  são 

independentes do ADN cromossómico, transportam genes essenciais para a vida. Têm a 

capacidade  de  serem  facilmente  transferidos  de  uma  bactéria  para  a  outra  por 

conjugação facilitando a sua disseminação. Muitas vezes as bactérias, juntamente com o 

gene  das  β-lactamases  têm  genes  de  resistência  a  outros  antimicrobianos.  O  trato 

intestinal tem um papel importante na transferência de genes que conferem resistência 

aos antibióticos (Donskey, 2006).
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1.2.4 - Localização das β-lactamases

As β-lactamases dos gram positivos são extracelulares, enquanto as β-lactamases dos 

gram negativos se encontram no espaço periplásmico, podendo alcançar concentrações 

maiores e agir de forma mais eficaz sobre os β-lactâmicos que estão a atravessar esse 

espaço antes de atingir as PBP's (Bush, Jacoby e Medeiros, 1995).

1.2.5 - β-lactamases de espectro alargado (BLEA)

Não existe consenso na definição das BLEAs. A definição que geralmente se usa é que, 

as β-lactamases conferem à bactéria resistência às penicilinas, cefalosporinas de 1ª, 2ª e 

3ª geração e ao aztreonamo (mas não conferem às cefamicinas ou carbapenemos) e são 

inibidas  pelos  inibidores  de  β-lactamases  como  o  ácido  clavulânico,  sulbactam  e 

tazobactam (Bush et al., 1995).

As diferentes BLEAs conferem um grau de resistência muito variável. A intensidade de 

hidrólise  de  um  antibiótico  depende  das  estirpes  consideradas,  podendo  detectar-se 

apenas um aumento da concentração inibitória mínima (CIM), permanecendo no intervalo 

de sensibilidade (Artola, 2004) o que dificulta a detecção das estirpes que as produzem.

As bactérias produtoras de BLEAs são frequentemente bactérias multiresistentes uma 

vez que a maioria destas enzimas é codificada por genes localizados em plasmídeos e 

que geralmente transportam genes de resistência a outros antimicrobianos,  tais como 

tetraciclinas,  aminoglicosídeos,  cloranfenicol  e  trimetropim/sulfametoxazol  e  mais 

recentemente também às fluoroquinolonas (Jiang et al., 2008).

As  BLEAs  “clássicas”  derivam  das  β-lactamases  de  largo  espectro,  pertencentes  ao 

grupo  2b  e  que  apresentam  actividade  de  penicilinase  e  são  inibidas  pelo  ácido 

clavulânico. Mutações no centro activo destas enzimas 2b, levam ao aparecimento de 

BLEAs  capazes  de  hidrolisar  também  as  cefalosporinas  de  terceira  geração  e  os 

monobactâmicos, originando o subgrupo 2be (classe molecular A). No entanto algumas 
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β-lactamases  classificam-se  num  grupo  diferente  ao  2be,  como  por  exemplo  certas 

oxacilinases do grupo 2d, classe molecular D (Artola, 2004). 

1.2.6 - Tipos de BLEAs

As  β-lactamases “clássicas”  são enzimas codificadas por  plasmídeos como as  TEM 

(Temoniera), SHV (Sulfidril variável) e OXA (oxacilina resistentes).

As  maiores  famílias  são  formadas  pelo  tipo  TEM  e  SHV,  que  incluem  as  primeiras 

variantes de BLEAs identificadas e que permaneceram como os tipos prevalentes. As 

enzimas do tipo OXA, as únicas pertencentes à classe D, representam uma família de 

BLEAs relativamente pouco prevalente.

Nos últimos anos houve um aumento considerável no aparecimento de outras famílias de 

BLEAs sendo actualmente, classificadas em 9 grupos diferentes, de acordo com a sua 

sequência de aminoácidos: TEM, SHV, CTX-M, PER, VEB, GES, TLA, BES e OXA. 

TEM

As BLEAs do tipo  TEM são derivadas da TEM-1 e da TEM-2.  A TEM-1 é capaz de 

hidrolisar ampicilina, carbenicilina, oxacilina ou cefalotina (penicilinas e cefalosporinas de 

1ª  geração),  mas  tem  uma  actividade  negligenciável  contra  cefalosporinas  de  largo 

espectro. É a  β-lactamases que frequentemente é encontrada em E.coli. É inibida pelo 

ácido clavulânico.

A TEM-2 surgiu devido à substituição de um único aminoácido da TEM-1. Tem o mesmo 

perfil  hidrolítico  da  TEM-1,  mas  difere  desta  por  ter  uma  actividade  maior  e  por  ter 

diferente ponto isoeléctrico (5,6 comparado com 5,4).

A TEM-13 tem um perfil hidrolítico semelhante à TEM-1 e TEM-2. A TEM-1, a TEM-2 e a 

TEM-13 não são BLEAs.
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Em 1987 em isolados de Klebsiella pneumoniae detectados em França foi detectada uma 

nova β-lactamase mediada por plasmídeo e designada CTX-1 pela sua actividade contra 

a cefotaxima, que actualmente é chamada TEM-3 e difere da TEM-2 pela substituição de 

2 aminoácidos (Brun-Buisson et al., 1987; Sirot et al., 1987). A TEM-3 foi a primeira  β-

lactamase do tipo TEM que apresentou o fenótipo BLEA.

Foram descritas mais de 150 β-lactamases do tipo TEM, que surgem por mutação desta 

enzima,  e na sua maioria  são BLEAs (Paterson e Bonomo,  2005).  As mutações que 

ocorrem levam a alterações nos  aminoácidos das  enzimas que fazem com que haja 

diferenças  entre  as  diferentes  TEMs  quanto  à  hidrólise  de  oxiimino-cefalosporinas 

específicas  (ex.  Cefotaxima  e  ceftazidima)  ou  alterações  no  ponto  isoeléctrico  (pI) 

(Sousa, 2005).

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

Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, também já foram descritas em várias espécies 

de  gram-negativos,  com  crescente  frequência  como  em  Enterobacter  aerogenes, 

Morganella  morganii,  Proteus  mirabilis (Pagani  et  al.,  2002),  Providencia  rettgeri e 

Salmonella  spp.  Além  disso  também  já  foram  encontradas  em  outras  espécies  não 

enterobactérias, como Pseudomonas aeruginosa. 

Já foram descritas enzimas resistentes à acção de inibidores, com pequena actividade 

contra cefalosporinas de amplo espectro, sugerindo que, talvez no futuro, tenhamos β-

lactamases com amplo espectro resistentes à acção de inibidores (Bradford, 2001). 

 

 SHV

São o tipo de BLEAs que se encontram mais frequentemente nos isolados clínicos. Há 

muitas  publicações  sobre  as  propriedades  cinéticas  da  família  destas  β-lactamases 

(Heritage et al., 1999; Tzouvelekis et al., 1999).
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A  β-lactamase SHV-1 é frequentemente isolada em estirpes de  K. pneumoniae sendo 

responsável por mais de 20% das resistências à ampicilina mediadas por plasmídeos 

(Nogueira, 2005).

O tipo SHV possuí menos variantes que o tipo TEM, e as mutações ocorrem em poucas 

posições nos genes estruturais. Algumas substituições são essenciais para a hidrólise da 

ceftazidima, e outras para a hidrólise da cefotaxima. Em 1983, na Alemanha, a partir do 

isolado de Klebsiella ozaenae verificou-se que este apresentava uma β-lactamase capaz 

de hidrolisar a cefotaxima, e em menor extensão a ceftazidima (Knothe et al., 1983). Até 

hoje a maioria dos mutantes de SHV descritos, possui o fenótipo de BLEA, no entanto, a 

SHV-10 apresenta um genótipo de IRT. Há estudos que apontam que a SHV-10 deriva da 

SHV-5 pela  substituição de uma glicina  pela serina  na posição 130 (Nogueira,  2005; 

Bradford, 2001). 

A maioria das enzimas do tipo SHV é encontrada em estirpes de Klebsiella peumoniae 

(Corkill  et  al.,  2001).  No  entanto,  também  podem  ser  encontradas  em  Citrobacter 

diversus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e  Enterobacter cloacae (Bradford, 

2001).

CTX 

Em 1990 numa estirpe de  Escherichia coli,  descobriu-se uma nova família de BLEAs 

mediadas  por  plasmídeos,  chamada  CTX-M  ou  cefotaximases,  que  hidrolisam 

preferencialmente  cefotaxima  (Bauernfeind  et  al.,  1990).  Estas  enzimas  têm 40% de 

similaridade com as  β-lactamases do tipo  TEM e SHV.  Inicialmente  verificou-se que 

estas enzimas tinham cerca de 73 a 77% de homologia com as cefalosporinases da 

classe A cromossómicas encontrando-se entre estirpes de  K. oxytoca, C. diversus,  P.  

vulgaris e S. fonticola (Bradford 2001). 

Num artigo de revisão de 1995,  havia uma breve referência a duas β-lactamases da 

classe  A,  agora  conhecidas  como  CTX-M-2  e  CTX-M-3  e  sugeria-se  que  estariam 

relacionadas com as TEM ou SHV e que tinham surgido da enzima K1 da  Klebsiella 
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oxytoca codificada cromossomicamente. Hoje em dia, estudos vieram mostrar que isto 

parece  ser  incorrecto  e  há  evidência  de  que  possa  ter  surgido  de  elementos  do 

cromossoma  de  Kluyvera  ascorbata,  enzimas  cromossómicas  (Amp  C)  de  Kluyvera 

ascorbata, com as quais apresentam grande homologia  (Livermore e Hawkey, 2005).

Caracterizam-se  por  conferir  resistência  de  alto  nível  a  cefuroxima,  cefotaxima  e 

cefepime e incrementam a CIM da ceftazidima. Há estudos que evidenciam que as  β-

lactamases  CTX-M  hidrolisam  melhor  a  cefalotina  do  que  a  benzilpenicilina  e  a 

cefotaxima preferencialmente à ceftazidima. Assim, apesar da ceftazidima ser hidrolisada 

por  estas  enzimas,  não  é  de  forma  suficiente  a  produzir  resistência  clínica  dos 

microrganismos onde se encontram (Paterson e Bonomo, 2005). 

Estudos filogenéticos dessa família mostram que existem cinco grandes grupos baseados 

na sua sequência de aminoácidos: CTX-M-1, CTX-M-2, CTX-M-8, CTX-M-9 e CTX-M-25 

(http://www.laley.org/studies/webt.stm). Há variações geográficas na prevalência destes 

grupos. Na Ásia o grupo CTX-M-9 é o mais comum enquanto na Europa é o CTX-M-1, 

particularmente o CTX-M-15 é predominante (Pak-Leung Ho et. al., 2008).

Toho-1 e Toho-2 são β-lactamases estruturalmente relacionadas com as β-lactamases do 

tipo CTX-M.  Tal  como estas,  a  actividade da Toho-1 e Toho-2 é mais potente contra 

cefotaxima do que contra ceftazidima (Lábia, 1999; Ma et al., 1998).

As  CTX-M além  de  serem muito  mais  activas  contra  a  cefotaxima  do  que  contra  a 

ceftazidima  apresentam uma maior  susceptibilidade  ao  tazobactam do  que  ao  ácido 

clavulânico.

Apesar dos métodos de detecção de BLEAs terem sido padronizados pelo CLSI antes da 

descrição das enzimas CTX-M, eles são eficientes na detecção dessa variante (Pitout et 

al., 2004). 
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OXA

As enzimas do tipo OXA compõem outra família de BLEA em expansão. Pertencem à 

classe molecular D de Ambler e ao grupo funcional 2d de Bush, conferem resistência à 

ampicilina, cefalotina e oxacilina e cloxacilina e são pouco inibidas pelo ácido clavulânico. 

São assim chamadas pela sua capacidade de hidrolizar a oxacilina (Paterson e Bonomo, 

2005). 

São  encontradas  principalmente  em  Pseudomonas  aeruginosa (Bradford,  2001)  mas 

também já  foram detectadas  noutras  bactérias  gram negativas  (Paterson  e  Bonomo, 

2005).

Para além das BLEAs do tipo OXA também foram descritos mutantes da OXA que não 

são BLEAs.

PER

As BLEAs tipo PER tem aproximadamente 25 a 27% de homologia com as BLEAs tipo 

TEM e SHV (Bauernfeind et al.,1986; Norgmann e Naas, 1994).

A β-lactamase PER-1 hidrolisa eficientemente as penicilinas e cefalosporinas e é sensível 

ao ácido clavulânico. Foi detectada pela primeira vez em  Pseudomonas aeruginosa e 

mais  tarde  em  Salmonella entérica  serovar  typhimurium e  Acinectobacter  baumannii  

(Livermore, 1995). Esta  β-lactamase encontra-se disseminada pela Turquia. 

A PER-2 apresenta cerca de 86% de homologia com a PER-1 e foi isolada na América do 

Sul (Bauernfeild et. al., 1996).

Uma estirpe de Pseudomonas aeruginosa produtora de PER-1 e de carbapenemase VIM-

2 foi detectada em Itália (Docquier et al., 2001). A coexistência destas enzimas confere ao 

microrganismo resistência a todos os antibióticos β-lactámicos.
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VEB, TLA, GES, BES e outras BLEAs

Uma variedade de β-lactamases que são mediadas por plasmídeos foram recentemente 

descobertas. VEB-1 tem muita homologia com a PER-1 e PER-2 (38%). Confere grande 

nível de resistência á ceftazidima, cefotaxima e aztreonamo que é revertida pelo ácido 

clavulânico.

Foi  pela primeira vez isolada num doente vietnamita mas posteriormente também foi 

detectada na Tailândia, numa estirpe de P. aeruginosa.

GES, BES, TLA, SFO e IBC são exemplos de β-lactamases não TEM, não SHV que 

foram encontradas em várias localizações geográficas (Paterson e Bonomo, 2005).

A CHE-1 foi  isolada do  Chryseobacterium meningosepticum e  a  TLA-1 de  E.coli.  Há 

estudos que apontam para a sua origem em Bacterioides spp. Uma vez que têm grande 

homologia  com  as  cefalosporinas  cromossómicas  destes  microrganismos  (Bradford, 

2001).

A GES-1 apresenta 36% de homologia com uma carbanelinase do  P. mirabilis (Poirel 

et.al., 2000).

A SFO-1 apresenta homologia com a  β-lactamase da classe A de Serratia fonticola e é 

uma  β-lactamase plasmídica que pode ser induzida pelo imipenemo a produzir níveis 

elevados de  β-lactamases. Estes plasmídeos também transportam o gene amp R que é 

fundamental na indução de  β-lactamases AmpC. No entanto a SFO-1 não hidrolisa as 

cefamicinas e é fracamente inibida pelo ácido clavulânico (Matsumato et. al., 2000).
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1.2.7 – Outras  β-lactamases

AmpC

As AmpC são enzimas capazes de hidrolisar todos os antibióticos  β-lactámicos excepto 

os carbapenemos. Tal como as BLEAs hidrolisam as cefalosporinas de largo espectro, 

mas ao contrário  das BLEAs também são capazes de hidrolisar  as cefamicinas.  São 

resistentes  à  inibição  pelo  ácido  clavulânico  ou  outros  inibidores  de  β-lactamases 

(Denton, 2007, San Miguel et. al., 2007, Paterson, 2006).

IRT

Foram encontrados mutantes de β-lactamases tipo TEM que mantem a sua capacidade 

de hidrolisar cefalosporinas de 3ª geração mas que são resistentes ao inibidor (IRT – β-

lactamases resistentes ao inibidor). São referidos como mutantes de TEM (CMT 1 a 4) 

(Fiett et al., 2000; Neuwirth et al., 2001; Poirel et al., 2004; Sirot et al.,1997). Estas β-

lactamases não são BLEAs.

Carbapenemases

As cabapenemases são  β-lactamases capazes de hidrolisar todos os β-lactâmicos e pelo 

menos o imipenemo e/ou o meropenemo. São da classe molecular A, B e D de Ambler. 

Tem origem cromossómica no  Enterobacter cloacae e  Serratia marcescens ou origem 

plasmídica  na  K.  pneumoniae e  P.  aeruginosa.  As  enzimas  da  classe  B  são  as 

carbapenemases mais abundantes na clínica (Nordmann et. al., 2002).

As primeiras carbapenemases são enzimas do grupo 3 de Bush, Jacoby e Medeiros, são 

metaloenzimas (foram descobertas em isolados de K. pneumoniae no Japão em 1994). 

Outro tipo de carbapenemases detectada em K. pneumoniae foi a KPC-1 (do grupo 2f de 

Bush, Jacoby e Medeiros) (Paterson e Bonomo, 2005).
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1.2.8 – Coexistência com outras  β-lactamases

O aumento do aparecimento de BLEAs, observado nos últimos anos, leva a concluir que 

será inevitável, que os clínicos irão encontrar cada vez mais patogéneos que produzem 

β-lactamases  múltiplas  e  potentes,  incluíndo  as  mediadas  por  plasmídeos  tais  como 

BLEAs, AmpC's, e as carbapenemases.

Há  estudos  que  mostram que  é  frequente  nas  Enterobacteriaceae a  combinação  de 

BLEAs  com   β-lactamases  do  tipo  AmpC,  principalmente  em  Enterobacter  spp.  Os 

microrganismos que apresentam esta combinação de enzimas podem ser resistentes aos 

inibidores de  β-lactamases, cefamicinas e carbapenemos. A detecção das BLEAs nestes 

microrganismos  que  produzem  AmpC é  importante  para  evitar  o  tratamento  com as 

cefalosporinas  de  4ª  geração  que  geralmente  são  eficientes  nos  micorganismos 

produtores de AmpC mas não são nos produtores de BLEAs (Bradford, 2001).

1.2.9 – Resistência a outros antimicrobianos

Os plasmídeos que codificam esta resistência apresentam genes de resistência a outros 

antibióticos  como,  trimetropim-sulfametoxazol,  cotrimoxazol,  aminoglicosídeos  e 

tetraciclinas. Estas estirpes também são mais frequentemente resistente às quinolonas 

(Dalmarco et. al., 2006; Jiang et. al., 2008).

1.3  -  EPIDEMIOLOGIA  DA  DISSEMINAÇÃO  DE  ISOLADOS  PRODUTORES  DE 
BLEAs

A nível mundial, a incidência de microrganismos produtores de BLEAs é muito difícil de 

determinar,  principalmente  pelas  diferenças  entre  os  métodos  de  detecção  e 

interpretação utilizados por cada um dos países e instituições de saúde envolvidos, além 

de diferirem muito em relação á forma de notificação do seu aparecimento. Por estes 

motivos a ocorrência de BLEAs é mundialmente sub-estimada (Steward et al.,2000). No 
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entanto,  nas  mais  recentes  avaliações,  o  aumento  significativo  no  aparecimento  de 

BLEAs tem sido reportada em todas as partes do mundo (Dalmarco et al., 2006).

O estudo Sentry (Winokur et al., 2001) e outros estudos similares, vem evidenciar que o 

crescente aumento das BLEAs é um problema mundial de proporções enormes. No caso 

concreto  da  Europa  desde  há  várias  décadas  que  se  assiste  a  um  aumento  deste 

fenómeno e que parece estar longe de ser controlado. Entre as diferentes regiões há 

diferenças significativas. Há diferenças entre países, e dentro destes, diferenças entre 

regiões, cidades e até entre instituições de saúde da mesma localidade (Babini, 2000; 

Paterson, 2001; Goossens, 2001).

Na Europa, apesar de os primeiros relatos de BLEAs serem na Alemanha (Knothe et al., 

1983)  e  Inglaterra  (Du  Bois,  1995)  a  grande  maioria  foi  indicada  durante  a  primeira 

década depois de serem descobertas as BLEAs em França (Philippon et al., 1989; Sirot 

et al., 1987). Em 1986, em França 54 pacientes de 3 unidades de cuidados intensivos 

foram infectadas e disseminaram a infecção para mais quatro locais. A proliferação de 

BLEAs em França foi quase dramática. No início do ano 1990, 25 a 35% dos isolados de 

Klebsiella pneumoniae de França eram produtoras de BLEAs. No entanto, nestes últimos 

anos,  o  aumento  das  intervenções  a  nível  do  controlo  das  infecções  permitiu  uma 

diminuição da incidência de Klebsiella pneumoniae produtoras de BLEAs (Albertini et al., 

2002; Lucet et al., 1999).

É importante notar  que,  enquanto a proporção de isolados de  Klebsiella  pneumoniae 

produtores de BLEAs está a diminuir em algumas partes do Oeste da Europa, verifica-se 

um aumento significativo  no Este  Europeu.  Infecções com organismos produtores de 

BLEAs  já  foram  reportados  em  quase  todas  as  partes  da  Europa.  Entre  os  países 

Europeus  há  diferenças  consideráveis  na  ocorrência  de  BLEAs.  Dentro  do  país,  há 

variabilidade de ocorrência de hospital para hospital (Babini e Livermore, 2000).

Um  estudo  internacional  permitiu  verificar  que  em  30,8% (78/253)  dos  episódios  de 

bacteriemias  nosocomiais  e  43,5% (30/69)  dos  episódios  nas  unidades  de  cuidados 

intensivos eram devidos a K. pneumoniae produtoras de BLEAs (Paterson et. Al, 2004).
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Os surtos nosocomiais de microorganismos produtores de BLEAs observados até agora, 

implicaram principalmente estirpes de Klebsiella pneumoniae. Actualmente, o isolamento 

de estirpes de  E. coli BLEA (+),  tanto na comunidade como no hospital tornou-se um 

problema crescente, apesar de serem menos os surtos por Escherichia coli de que por K. 

pneumoniae. 

As  infecções  por  citrobacter,  Enterobacter,  Pseudomonas,  Serratia,  Salmonella ou 

Morganella têm menos peso. Estas infecções causadas por microrganismos diferentes de 

Klebsiella geralmente  são  esporádicas  (não  epidémicas)  tanto  no  hospital  como  na 

comunidade.  Já  foram  relatados  surtos  polimicrobianos.  Também  pode  acontecer  a 

mesma estirpe  produzir  diferentes  β-lactamases  (ex:  CTX-M  e  SHV ou  CTX-M e  β-

lactamases cromossómicas AmpC) (Artola, 2004).

Nos surtos Europeus a BLEA mais frequente foi a SHV, no entanto hoje em dia aparecem 

com maior frequência as BLEAs tipo cefotaximases (CTX-M). São menos frequentes as 

infecções por estirpes produtoras de OXA, PER, VEB-1 ou IBC-1 (Artola, 2004).

Num  estudo  realizado  a  partir  de  isolados  de  Klebsiella  pneumoniae resistentes  à 

ceftazidima, do Hospital de Santa Maria em Lisboa, Portugal, pode-se verificar a elevada 

incidência da β-lactamase TEM-10 (Barroso et al., 2000). Os estudos que actualmente 

estão a decorrer no nosso país, incidem nas BLEAs tipo cefotaximases. 

A origem  das  enzimas  (BLEAs)  não  é  clara,  com  excepção  das  enzimas  SHV  que 

parecem  ter  relação  com  enzimas  cromossómicas  SHV-1  de  K.  pneumoniae.  As 

semelhanças estruturais sugerem origens comuns em muitos casos. Estas mutações são 

pesquisadas em estudos epidemiológicos dos tipos enzimáticos (Bradford, 2001).

A pressão selectiva que direcciona a evolução das BLEAs tem sido atribuída ao intenso 

uso  de  oxiimino-cefalosporinas.  As  BLEAs  frequentemente  demonstram  preferência 

selectiva  às  diferentes  oximino-cefalosporinas,  sendo  a  selecção  de  uma  variante 

específica em um hospital atribuída ao padrão especifico do uso de antimicrobianos. Mas 

a pressão não pode explicar todo o fenómeno da evolução da epidemiologia das BLEAs. 

A forte  pressão  selectiva  pelo  uso  de  β-lactâmicos  faz  com que  ocorra  aumento  na 
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incidência  de  BLEAs,  pela  selecção  de  bactérias  com  mutações  em  regiões 

codificadoras, mutações em regiões promotoras e bactérias com número de cópias do 

gene  aumentado,  entre  outros.  Algumas  mutações  alteram  a  resistência  aos  β-

lactâmicos,  devido  ao  aumento  na  expressão  da  enzima,  mudança  nos  substratos 

hidrolisados e variação na susceptibilidade aos inibidores (Gniadkowski, 2001).

O tubo digestivo é um importante reservatório destes microrganismos constituindo um 

nicho ecológico ideal para a transmissão de resistência interespécie. Num surto, mais de 

40% dos  pacientes  internados  na  unidade  afectada  podem  sofrer  colonização  fecal. 

Outros  reservatórios  endógenos  de interesse  são:  a  orofarínge e  feridas  colonizadas 

(Artola, 2004).

Os principais vectores de infecção são as mãos dos profissionais de saúde (Casewell, 

1977). Há outros elementos implicados como: termómetros, géis usados em ecografia, 

sondas de oxigenoterapia e sabão líquido (Gupta et al., 2004).

1.4 – NOVA REALIDADE DAS CTX-M

Nos  últimos  anos  enzimas  do  tipo  CTX-M,  têm  vindo  a  emergir  entre  as 

Enterobacteriaceae.  Estas  enzimas foram inicialmente detectadas na América do Sul, 

Alemanha e França e posteriormente em vários países da Europa bem como no Este, 

Norte e Sul da América (Pournaras et al., 2004). Actualmente, já foram detectadas em 

todos os continentes e parece que são, o tipo de BLEAs mais frequentes em todo o 

mundo. 

A  epidemiologia  da  CTX-M  apresenta  características  distintas  das  outras  BLEAs, 

nomeadamente no que se relaciona com a sua disseminação na comunidade ( Livermore 

et. Al, 2006).

O facto de por todo o mundo estar a aumentar de forma tão significativa, a incidência 

destas estirpes produtoras de BLEAs e particularmente do tipo CTX-M fez com que em 

2004 a BSAC organizasse uma reunião para debater e alertar para este fenómeno (para 
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o seu reconhecimento, diagnóstico clínico, tratamento e controlo) (Livermore e Hawkey, 

2005).

Nos Estados Unidos, a primeira BLEA tipo CTX-M encontrada foi em 2000 num isolado 

de K. oxytoca (Livermore e Hawkey, 2005) e o primeiro relato de E.coli produtora de CTX-

M ocorreu em 2003 e veio evidenciar  a necessidade de fazer  a pesquisa de BLEAs 

utilizando ambas as cefalosporinas, a cefotaxima e a ceftazidima (Smith et al.,  2003). 

Muitas  destas  E.coli produtoras  de  BLEAs  foram  isoladas  de  urina  de  pacientes  da 

comunidade.  Estudos posteriores mostraram que estes pacientes eram idosos e com 

vários problemas médicos, tendo história recente de hospitalização (Livermore e Hawkey, 

2005).

Num  estudo  realizado  em  isolados  de  E.coli produtores  de  BLEA no  ano  2005  em 

Espanha verificou-se um aumento de 0,36% de isolados obtidos de 1997 a 1998 para 

2,9% no ano 2005. 32,4% dos produtores de BLEAs estavam implicados em infecções 

adquiridas na comunidade. Este estudo vem mostrar o aumento significativo de estirpes 

produtoras de BLEAs nos últimos anos em Espanha quer no total de isolados quer na 

comunidade. O aumento de isolados que não são susceptíveis à cefotaxima mas são 

susceptíveis à ceftazidima (26,5% em 2001 vs 39,8% em 2003) sugere que as BLEAs 

cefotaximases estão a aumentar rapidamente o que também já tinha sido descrito em 

outros estudos (Oteo et al., 2005).

Estudos  realizados em 600  isolados de  E.coli oriundas de  infecções urinárias  de  70 

laboratórios nos Estados Unidos durante o período de Maio de 2003 e Setembro de 2004 

permitiram verificar  um predomínio  de  CTX-M-15.  Dos 105 pacientes  infectados  com 

CTX-M-15, 28 morreram, o que é um indicador da gravidade da situação. No entanto, a 

relação entre a infecção e a mortalidade ainda terá de ser melhor estudada.

Este  estudo  permitiu  rever  a  política  de  antibióticos  para  o  tratamento  de  infecções 

urinárias  com  estirpes  produtoras  de  BLEAs  e  restringir  o  uso  de  quinolonas  e 

cefalosporinas de terceira geração aumentando o uso de carbapenemos, particularmente 

o ertapenemo (Livermore e Hawkey, 2005).
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De ano para ano, há um aumento de resistência à cefotaxima e ceftazidima na E.coli, de 

1,8% em 2001 para 3,5% em 2003 e 5% do 1º trimestre de 2004 na Inglaterra. O maior 

aumento verificou-se na região de Londres de 2% de resistência em 2001 para 7,5% no 

1º semestre de 2004 (Livermore e Hawkey, 2005).

Um  estudo  realizado  na  Grécia  em  pacientes  de  ambulatório  veio  mostrar  que  as 

enzimas  CTX-M  estão  disseminadas  na  comunidade  o  que  pode  ser  uma  barreira 

substancial no tratamento de infecções adquiridas na comunidade (Pournaras, 2004).

A  β-lactamase CTX-M-3 foi isolada em França numa estirpe de Enterobacter cloacae 

tendo-se verificado que esta CTX-M é a BLEA mais isolada nos laboratórios franceses 

(Doucet-Populaire  et.  al.,  2000).  Também  surgiram  estudos  que  mostram  que  é 

preocupante o aumento dos isolados de CTX-M-15 na comunidade (Canton et. Al, 2006).

O  primeiro  relato  português  de  Klebsiella  pneumoniae produtora  de  CTX-M-15,  foi 

conseguido por Conceição e colaboradores em 2005,  a partir  de um isolado de uma 

hemocultura do Hospital de Santa Maria.

Num estudo realizado por Elisabete Machado e colaboradores a partir de isolados de K. 

pneumoniae e E.coli de dois hospitais e de um laboratório de ambulatório de três regiões 

diferentes de Portugal, verificou-se que a maioria deles produziam CTX-M-15, OXA-1 e 

TEM-1.  Descreveu-se um gene que se encontra associado aos genes que codificam 

estas  enzimas,  e  que  conferem  resistência  tanto  a  aminoglicosídeos  (kanamicina, 

tobramicina e amicacina) como a fluoroquinolonas (ciprofloxacina e norfloxacina). Estes 

resultados  vêm  mostrar  que  a  diferente  pressão  selectiva  pode  contribuir  para  a 

persistência e vasta disseminação destes elementos genéticos multiresistentes (Machado 

et al., 2006).  

Na mesma altura,  foi  conseguido o primeiro relato de três cefotaximases (CTX-M-15, 

CTX-M-2 e CTX-M-9) em isolados de E.coli de um hospital português (Brizio et al., 2006).

Também  foi  publicado  um  estudo  realizado  em  181  estirpes  de  E.coli obtidas  de  9 

hospitais  de  três  regiões  portuguesas  diferentes  que  veio  mostrar  que  as  E.coli 
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produtoras de CTX-M são um problema em Portugal, particularmente a CTX-M-15. As 

CTX-M são prevalentes nas infecções adquiridas na comunidade (56%), nas infecções 

urinárias (76%) e em pacientes com mais de 60 anos (76%). Este estudo sugere que a 

transferência  horizontal  de  genes  blaCTX-M mediada  por  plasmídeos  e/ou  elementos 

móveis contribui para a disseminação de enzimas CTX-M para a comunidade e para o 

ambiente hospitalar (Mendonça et al., 2007).

As CTX-M foram detectadas, não só em isolados clínicos e em flora comensal de animais 

e humanos, mas também em produtos alimentares (Pallechi et. al., 2007).

A disseminação de um clone do tipo ST131 produtor de CTX-M-15 associado a TEM-1 e 

OXA-1 tem vindo a verificar-se em Portugal tal como noutros países (Machado et. al, 

2006; Mendonça et. al., 2006).

Segundo  Livermore,  esta  disseminação  tornou-se  prevalente  em  algumas  partes  do 

mundo, como Europa, India, Canadá e Coreia do Sul, e pode ser um dos factores que 

explica o facto de as BLEAs do tipo CTX-M terem disseminado mais do que os mutantes 

de TEM e SHV. Outros factores poderão ser os plasmídeos: pCTX-M-3 na Polónia, pCTX-

M-2 na Argentina e pCTX-M-9 e 14 na Ásia e Espanha que disseminaram as enzimas 

CTX-M-3,  CTX-M-2,  CTX-M-9  e  14  respectivamente,  por  várias  estirpes  e  espécies 

(Livermore et. al, 2006).

1.5 – FACTORES DE RISCO

Alguns estudos têm revelado a existência de vários factores de risco independentes entre 

si, associados à produção de BLEAs. O principal factor de risco é a longa permanência 

dos pacientes nos hospitais, principalmente nas unidades de cuidados intensivos, alas 

cirúrgicas, pediatria e alas de pacientes crónicos.

É um factor também importante, a hospitalização anterior, onde houve o uso de diversos 

antimicrobianos para erradicação da infecção principalmente  cefalosporinas  de amplo 

espectro.
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Outro importante factor de risco está associado à utilização de procedimentos invasivos, 

como entubação e ventilação mecânica, cateteres venosos centrais, cateteres arteriais, 

urinários e cateteres usados para drenagem biliar (Dalmarco et al., 2006).

As unidades de neonatologia são particularmente susceptíveis a surtos, sendo factores 

predisponentes o baixo peso, permanência em incubadora, exposição a antimicrobianos, 

tempo de hospitalização (mais de 7 dias) e prematuridade (Szabo et al., 1999). 

Como o uso de antibióticos é frequente nos lares de idosos, este é um grande factor de 

risco para a colonização por organismos produtores de BLEAs. Os residentes em lares, 

parecem ter vários factores de risco adicionais para a infecção por estes microrganismos: 

estão muito  expostos  à  flora  microbiana  de  outros  residentes,  principalmente  se  são 

incontinentes e precisam de contactar frequentemente com os profissionais de saúde. 

Também é frequente a cateterização urinária e as úlceras de decúbito que podem estar 

associados à colonização por bacilos gram negativo (Paterson e Bonomo, 2005).

É  importante  ressaltar,  que  apesar  de  até  há  pouco  tempo,  se  considerar  que  os 

microrganismos  produtores  de  BLEAs  eram  um  problema  quase  exclusivamente 

hospitalar, um estudo realizado em hospitais espanhóis mostrou que 51% das estirpes de 

Escherichia coli positivos foram isolados de amostras extra-hospitalares, principalmente 

urina (Hernandez et al., 2003).

Os  factores  de  risco  associados  a  infecções  comunitárias  por  BLEAs  são  diabetes 

mellitus,  as  infecções  urinários  recorrentes,  a  hospitalização  prévia,  o  uso  prévio  de 

antimicrobianos  (cefalosporinas,  penicilinas  ou  quinolonas)  e  a  idade  avançada 

(Rodriguez-Bano et al., 2004).
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1.6 – INFECÇÕES RELACIONADAS COM PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE

1.6.1 - BLEAs nos Hospitais

Os  hospitais  são  um  componente  extremamente  importante  na  resistência  aos 

antimicrobianos.  Aqui  combinam-se  vários  factores  que  contribuem  para  esta 

problemática:  pacientes  muito  susceptíveis,  uso  intenso  e  prolongado  de  fármacos 

antimicrobianos e infecções cruzadas, agentes patogénicos com alta taxa de resistência 

como  os  bacilos  gram  negativos  produtores  de  BLEAs.  Destas  estirpes  resistentes, 

algumas  já  passaram  do  hospital  para  a  comunidade  onde  causam  infecções  por 

bactérias resistentes.

O hospital também é o lugar onde os pacientes se tratam quando apresentam infecções 

graves  devidas  a  estes  agentes  patogénicos  resistentes  adquiridos  na  comunidade. 

Assim, os hospitais podem ser tanto o lugar de origem como o reservatório de estirpes 

produtoras de BLEAs de alta resistência que depois podem passar para a comunidade ou 

para  outras  instituições  de  cuidados,  nomeadamente  as  unidades  de  cuidados 

continuados. Os microrganismos produtores de BLEAs são usualmente encontrados no 

ambiente hospitalar, conforme mencionado anteriormente, principalmente nas unidades 

de  cuidados  intensivos.  O  seu  aparecimento  tem  vindo  a  aumentar  em  ambientes 

cirúrgicos, pediátricos e neonatais, além de oncológicos (Dalmarco et al., 2006).

Na  última  década,  a  proporção  de  Klebsiella  pneumoniae resistente  à  ceftriaxona, 

cefotaxima e ceftazidima aumentou de forma dramática, principalmente nas unidades de 

cuidados intensivos. Um aspecto importante, é o facto de que os pacientes em ambiente 

hospitalar  terem  um  risco  acrescido  de  infecções  nosocomiais,  ou  seja  infecções 

adquiridas pelo menos 48 horas depois da admissão hospitalar (Oteo et al., 2005). Assim, 

a hospitalização, principalmente nas unidades de cuidados intensivos, está associada à 

possibilidade de aquisição de K. pneumoniae produtora de BLEA (Silva et al., 2004).
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1.6.2  -  BLEAs  em  ambulatório,  em  lares  de  idosos  e  unidades  de  cuidados 
continuados

Têm sido feitos vários estudos em França que mostram o aparecimento das BLEAs em 

ambulatório. Em 1999 num estudo realizado em 8 laboratórios privados, a partir de 2599 

isolados  de  enterobactérias,  39  (1,5%)  produziam  BLEAs.  Foram  obtidos  de  38 

pacientes, 33 residentes de 11 lares de idosos e 5 de pacientes de ambulatório. Foram 

caracterizadas 7 BLEAs diferentes (Arpin et al., 2003).

Num outro estudo de 8 laboratórios privados em França estudou-se o perfil de resistência 

aos antibióticos destas BLEAs (Quentin et al., 2004).

Não  só  os  pacientes  em  lares  de  idosos  podem  ser  um  importante  reservatório  de 

microrganismos produtores de BLEAs com múltiplas resistências aos antibióticos, mas 

também pacientes em ambulatório  com doenças crónicas e pacientes em clínicas de 

reabilitação (Shah et al., 2004).

Um estudo realizado no hospital de Michel Reese em Chicago mostrou que bactérias 

gram negativas resistentes à ceftazidima são provenientes de pacientes oriundos de lares 

de idosos e clínicas de reabilitação (Dalmarco et al., 2006).

No Brasil, a presença de BLEAs ocorre, principalmente, a nível hospitalar, e há poucos 

estudos  que  mostrem  a  sua  presença  a  nível  comunitário.  No  entanto,  um  estudo 

realizado em isolados de Enterobacteriaceae obtidos entre o ano 2000 e 2002 de culturas 

de urina,  veio  mostrar  que a frequência de aparecimento de bactérias produtoras  de 

BLEAs na comunidade é 1,48% (Minarini e tal, 2006).

1.7 – PORTADORES FECAIS DE BLEAS

Há estudos que apontam o tracto intestinal como um reservatório de estirpes produtoras 

de BLEAs evidenciando a importância de avaliar a colonização com BLEAs produzidas 

pela  flora  entérica  não  só  em  indivíduos  hospitalizados  mas  também  em  índivíduos 
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saudáveis. A E.coli da flora fecal endógena é um reservatório substancial para infecções 

(Valverde et. al., 2004).

Um estudo realizado em enterobactérias isoladas de fezes de pessoas saudáveis em três 

períodos diferentes (Fevereiro a Maio 2001, Abril a Junho 2002 e Outubro de 2002) em 

Espanha observou um aumento na frequência de portadores de BLEAs de 2,1% para 

7,5%.  Estes resultados sugerem que a comunidade pode ser  um reservatório  destas 

enzimas e que deve haver uma vigilância e outros estudos posteriores para determinar os 

veículos de disseminação das BLEAs na comunidade (Mirelis et al., 2003).

Um outro estudo realizado na comunidade, em fezes de pessoas saudáveis, mostrou que 

11  de  100  amostras  eram  positivas  para  a  produção  de  BLEAs  e  nenhuma  destas 

pessoas  apresentava  história  de  hospitalização  no  último  ano  ou  história  de  uso  de 

antimicrobianos  nos  últimos  6  meses.  A presença destas  bactérias  em pessoas  sem 

factores de risco aparentes reforça a necessidade de atenção urgente de estudo deste 

fenómeno (Rodrigues et al., 2005).

Num estudo realizado em Espanha por Valverde e colaboradores estudaram a incidência 

da produção de BLEAs em Enterobacteriaceae na flora fecal humana tanto em indivíduos 

hospitalizados como em não hospitalizados em dois períodos diferentes e com mais de 

uma década de diferença. Em 1991 a partir de 1239 amostras de fezes de 849 pacientes 

(dos quais 64,1% de ambulatório) e em 2003 em 400 amostras de 386 pacientes (75,4% 

de ambulatório) e 108 amostras de voluntários saudáveis, verificaram que a incidência de 

reservatórios fecais de isolados produtores de BLEAs era de 0,3 e 0,7% respectivamente 

em  1991  e  de  5,5   e  11,8%  em  2003.  Nos  voluntários  saudáveis  sem  história  de 

hospitalização  ou  toma  de  antibióticos  nos  últimos  três  meses,  observou-se  uma 

incidência de 3,7%. Além do aumento da incidência das estirpes produtoras de BLEAs de 

1991  para  2003,  também puderam  verificar  que  aumentou  a  diversidade  do  tipo  de 

BLEAs detectada. Em 1991 apenas detectaram TEM-4 e CTX-M-10 enquanto em 2003 

detectaram TEM-4, TEM-52, SHV-12, CTX-M-9, CTX-M-10, CTX-M-14 e CTX-M-2 ”like”. 

Neste estudo cerca de 70% dos pacientes colonizados com BLEAs do tipo CTX-M  não 

estavam hospitalizadas demonstrando aqui o papel da comunidade na aquisição destas 

enzimas. A CTX-M-2 “like” só foi encontrada em voluntários saudáveis.
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Neste estudo, Valverde e colaboradores, sugerem que as estirpes de E.coli produtoras de 

CTX-M, provavelmente, podem ser disseminadas pela cadeia alimentar produzindo um 

reservatório de colonizadores multiresistentes no intestino que subsequentemente são os 

agentes das infecções urinárias em pacientes vulneráveis (Valverde et. al., 2004).

O  primeiro  relato  português  de  uma  Enterobacteriaceae produtora  de  CTX-M  foi 

conseguido no Porto em Julho de 2003, com uma  E.coli que se mostrou resistente à 

cefotaxima (Machado et  al.,  2004).  O facto de esta bactéria  ter  sido isolada de uma 

amostra fecal de uma pessoa saudável  sem história de hospitalização recente ou de 

exposição recente a antibióticos leva a pensar na possibilidade da disseminação destes 

isolados na população portuguesa saudável.

O projecto de investigação Antres  (http://www.Unifi.it/infdis/antres/default.htm) realizado 

em crianças de dois países da América Latina, Bolívia e Peru veio mostrar um aumento 

considerável de reservatórios fecais de  E.coli produtoras de BLEAs, de 0,1% em 2002 

para  1,7%  em  2005.  Estes  investigadores  puderam  verificar  que  isso  se  devia, 

principalmente, à disseminação de BLEAs do tipo CTX-M nas estirpes de E.coli. Também 

verificaram uma maior diversidade de BLEAs nos isolados obtidos em 2005 relativamente 

aos de 2002. Em 2005, 44 isolados tinham CTX-M e 6 tinham SHV (SHV-2 ou SHV-12). 

Na Bolívia emergiu a CTX-M-15 do grupo CTX-M-1 (em 2002 só havia CTX-M-2) e no 

Peru a CTX-M-14 e CTX-M-24 do grupo da CTX-M-19 (em 2002 só havia CTX-M-15 e 

CTX-M-2). Detectaram uma nova CTX-M-2, a CTX-M-56 (Pallechi et. al., 2007).

Enquanto neste estudo em crianças da Bolívia e Peru a incidência de estirpes produtoras 

de BLEAs é de 1,7%, com predomínio de CTX-M, o estudo de Valverde nos voluntários 

saudáveis em Espanha apresenta uma incidência de 3,7% mas com menor proporção de 

CTX-M (50% CTX-M e 50% SHV-12). Há um outro estudo de Leflon-Guibout realizado 

em França em 2008 com uma população saudável idêntica à de Valverde, da região de 

Paris onde a incidência encontrada foi menor, 0,6% de pessoas saudáveis tem BLEAs 

mas  sem  CTX-M.  Os  autores  do  estudo  apontam  como  possível  causa  para  esta 

diferença, a idade das duas populações em estudo, pois no caso do estudo de Valverde 

nada  foi  dito  sobre  a  idade  dos  voluntários  saudáveis  à  excepção  de  dois  que 
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apresentam E.coli produtoras de BLEAs tinham 23 e 25 anos. Isto levou a concluir que 

provavelmente, o estudo realizado em Paris tenha utilizado uma população mais velha 

(Leflon-Guibout et. al., 2008).

Também  foi  apontada  a  alimentação  como  uma  possível  causa  dos  isolados  fecais 

produtores de CTX-M na população espanhola (Leflon-Guibout et. al., 2008).

Este estudo da população que vive  em Paris  também permitiu  verificar  uma elevada 

resistência às quinolonas nos isolados fecais (Leflon-Guibout et. al., 2008).

O grupo de investigação de Valverde, entre Abril de 2004 e Junho de 2005 foi estudar, a 

partir de 299 pacientes com infecções causadas por estirpes produtoras de BLEAs, 40 

amostras de fezes de 40 pacientes de ambulatório e 54 amostras de fezes de indivíduos 

que  habitavam  na  mesma  casa  de  29  dos  pacientes.   Verificaram  uma  elevada 

percentagem  de  colonização  por  estirpes  produtoras  de  BLEAs  em  pacientes  da 

comunidade  (70%,  28/40)  e  que  a  percentagem  de  colonização  de  individuos  que 

habitam a mesma casa dos pacientes é maior do que a população em geral  (16,7%, 

9/54).  A caracterização  das BLEAs evidenciou um predomínio de CTX-M-14 (57%) e 

SHV-12 (18,6%),  a emergência de BLEAs do grupo CTX-M-1 (7,1%) e uma pequena 

percentagem de enzimas do tipo TEM (5,7%).

Este  estudo  demonstra  a  importância  dos  pacientes,  e  das  pessoas  que  com  eles 

habitam,  como  reservatórios  importantes  de  microrganismos  produtores  de  BLEAs 

aumentando o risco da sua disseminação pela população saudável, facilitando assim a 

aquisição  de  mecanismos  de  resistência  por  bactérias  susceptíveis  (Valverde  et.  al., 

2008).

Num  estudo  efectuado  entre  Junho  de  2005  e  Setembro  de  2006  em  Sevilha, 

investigaram a incidência e os factores de risco dos reservatórios com E.coli produtores 

de BLEAs em diferentes grupos de pessoas na comunidade e o impacto da colonização 

na  disseminação  desses  patogéneos.  Estes  reservatórios  foram  estudados  em  três 

grupos diferentes de adultos (idade > 14 anos). No grupo A pacientes da comunidade 

com infecções do tracto urinário causadas por E. coli produtoras de BLEAs, no grupo B1 
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indivíduos que habitam com pacientes do grupo A, e no grupo B2, individuos que se 

relacionam com os pacientes do grupo A mas que não vivem com eles. Foi determinada a 

prevalência pela percentagem de reservatórios fecais em cada grupo, tendo-se verificado 

uma prevalência de 67,9% no grupo A (36/53), 23,8% no grupo B1 (25/105) e 7,4% no 

grupo B2 (4/54). A prevalência foi significativamente maior no grupo A do que nos outros 

grupos (prevalência dos reservatórios idêntica no sexo masculino e no sexo feminino, 

69% e 68% respectivamente).  Isolados produtores  de  CTX-M foram observados em 

66,6%, 52% e 50% nos grupos A, B1 e B2 respectivamente, e SHV em 33,3%, 52% e 

75% respectivamente. As CTX-M pertenciam ao grupo CTX-M-9 (54 CTX-M-14 e 11 CTX-

M-9) e ao grupo CTX-M-1 (6 CTX-M-32 e 5 CTX-M-15), 41 das 49 SHV eram SHV-12. 

Não apareceram TEM.  A prevalência  de reservatórios  fecais  neste  estudo (7,4%)   é 

idêntica à encontrada em outros estudos em Espanha (um estudo em Madrid, Barcelona 

e Zaragoza mostra uma prevalência de 5,5% e 8,1% em 2002 e 2004  respectivamente 

(Boyd et. al., 2004; Brinas et. al., 2003; Clermont et. al., 2000).

Em 75% dos indivíduos do grupo A o isolado fecal era idêntico ao da urina, o que vem 

demonstrar que as infecções do tracto urinário adquiridas na comunidade são em muitos 

casos devidas à flora intestinal (Pallechi et. al., 2007). 

Num  estudo  realizado  em  860  amostras  fecais  verificou-se  que,  52  (17,7%) 

apresentavam E.coli e K. pneumoniae produtoras de BLEAs: 71 (26,1%) eram pacientes 

hospitalizados, 25 (15,4%) dos pacientes em ambulatório e 56 (13,1%) dos indivíduos 

saudáveis assintomáticos. Estes resultados sugerem que a comunidade pode realmente 

ser um reservatório de microrganismos produtores de BLEAs (Kader et.al., 2007).

Num estudo realizado na população idosa da China da comunidade Chinesa e a partir de 

amostras rectais verificou-se uma prevalência de 7% de BLEAs. Todos os 19 isolados 

produtores de BLEAs produziam CTX-M (1 estirpe CTX-M-14, 3 estirpes CTX-M-22, 3 

estirpes CTX-M-79, 1 estirpe CTX-24 e 1 estirpe produzia conjuntamente CTX-M-24 e 

CTX-M-79, tendo esta última sido detectada pela primeira vez neste estudo). Com este 

trabalho  estes  investigadores  puderam  concluir  que  o  aparecimento  das  estirpes 

produtoras de BLEAs no intestino está fortemente relacionado com o uso de antibióticos 

nos últimos 3 meses (Tian et. Al, 2008).
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Um outro estudo realizado na Universidade de Hong Kong em portadores de estirpes 

produtoras de BLEAs em indivíduos não hospitalizados vem mostrar um predomínio das 

CTX-M-9 nesta região. Todas as enzimas CTX-M identificadas pertencem ao grupo CTX-

M-9 (7 CTX-M-14, 2 CTX-M-24 e 1 simultaneamente com CTX-M-38 e CTX-M-9). Este 

estudo foi realizado com 189 crianças e 53 adultos, tendo-se obtido 6 E. coli produtoras 

de  BLEAs.  K.pneumoniae produtoras  de  BLEAs,  só  foram  encontradas  em  adultos. 

Foram obtidos transconjugantes resistentes às cefalosporinas em 9 isolados e associada 

a plasmídeos móveis,  tendo o teste de difusão em disco revelado sinergismo entre o 

ácido clavulânico e a cefotaxima em todos os transconjugantes.

As amostras de fezes das crianças apresentavam uma elevada quantidade de E.coli com 

resistência  às  fluoroquinolonas (23,3%,  44/189)  e  uma proporção significativa  desses 

isolados (13,6%, 6/44) eram produtores de BLEAs. Uma vez que as fluoroquinolonas não 

são usadas em crianças pequenas,  esta resistência  provavelmente foi  adquirida pela 

cadeia alimentar (Pak-Leung Ho et. al., 2008). 

Há  um estudo  muito  recente  efectuado  por  investigadores  da  Universidade  de  Paris 

(Ruppé  et.  Al,  2009),  que  evidencia  a  elevada  disseminação  de  BLEAs  mesmo  em 

comunidades isoladas. Estes investigadores estudaram 20 crianças de uma vila remota 

do Senegal, e verificaram que, apesar de estas crianças, terem um contacto mínimo com 

o resto do mundo, não terem contacto com práticas médicas ou terem sido expostas a 

antibióticos,  2  destas  crianças  eram  portadores  fecais  de  um  clone  de  E.  coli  

multiresistente e produtor de CTX-M-15 (CTX-M-15+OXA-1+TEM-1), idêntico ao que já 

circula noutras zonas urbanas do mundo (Boyd et. al., 2004; Karim et. al., 2004; Lavollay 

et. al., 2006). Estudo que vem evidenciar a dificuldade de controlar a disseminação da 

resistência mediada pelas CTX-M (Ruppé et. al., 2009). 

1.8 – DETECÇÃO LABORATORIAL DE BLEAs 

Devido aos estudos já referidos anteriormente que vêm mostrar um aumento cada vez 

maior de BLEAs do tipo CTX-M, o Dr. Livermore nos seus guias de detecção de BLEAs 
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da agência britânica de protecção para a saúde, recomenda que não se deve pesquisar 

apenas a resistência à ceftazidima. Os laboratórios devem pesquisar cefpodoxima ou 

cefotaxima e ceftazidima. Os isolados resistentes a alguma destas cefalosporinas devem 

ser testados para o sinergismo cefalosporina/ácido clavulânico para distinguir os isolados 

produtores de BLEAs (sinergismo positivo) dos resistentes apenas às cefalosporinas via 

outro mecanismo enzimático (ex: ampC) ou não enzimático (sinergismo negativo). Vários 

métodos podem ser usados para verificar este sinergismo (Livermore e Hawkey, 2005).

1.8.1 - Detecção inicial de bactérias produtoras de BLEAs

Para a detecção inicial de bactérias produtoras de BLEAs deve-se utilizar a metodologia 

proposta pelo CLSI que utiliza antibióticos “marcadores” de possível presença de BLEAs. 

O CLSI faz referência especifica a Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Escherichia 

coli  e mais recentemente, ao  Proteus mirabilis. No entanto, em muitas outras espécies 

têm sido encontradas BLEAs.

Os antimicrobianos preconizados pelo  CLSI  e  os pontos  de corte  para  o  método de 

difusão em disco estão descritos na tabela 1.3.

Agente Antimicrobiano Halo de difusão do disco (mm)

Cefpodoxima ≤ 17
Ceftazidima ≤ 22
Aztreonamo ≤ 27
Cefotaxima ≤ 27
Ceftriaxona ≤ 25
Resultado = Pode indicar a produção de BLEAs, necessita 

confirmação

Tabela 1.3 - Critério de “screening” sugerido pelo CLSI, para evidenciação de BLEAs
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Esta primeira triagem pode ser feita durante a realização do antibiograma de rotina, tendo 

o cuidado de incluir os antibióticos “marcadores”. Qualquer halo menor que o descrito na 

tabela I é sugestivo de produção de BLEAs (Dalmarco et al., 2006).

1.8.2 - Confirmação da Produção de BLEAs

Para a confirmação da produção de BLEAs o CLSI indica duas metodologias. A primeira 

é a verificação a partir da metodologia do E-teste, o qual se tornou praticamente inviável 

para uso em laboratório de rotina, devido principalmente ao seu alto custo. A segunda 

metodologia pode ser incorporada durante a realização do antibiograma pela metodologia 

da aproximação do Disco.

1.8.2.1- Aproximação do Disco (Teste de duplo disco de “Jarlier”)

Também  conhecido  como  “Double–disc  synergism”.  Neste  teste  prepara-se  uma 

suspensão ajustada para a escala 0,5 de Mac Farland com a estirpe a ser testada e 

inocula-se uma placa de agar Mueller-Hinton. Coloca-se no centro do agar um disco de 

amoxicilina/ácido clavulânico e, ao redor deste, os antimicrobianos marcadores com uma 

distância de 20 a 30 mm de centro a centro, em relação ao disco central. 
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A                                                                    B

Figura 1.1– Exemplo da metodologia de Aproximação do Disco.

A – Escherichia coli  produtora de BLEA. AMC = Amoxicilina + ácido clavulânico; CTX = 

Cefotaxima; ATM = Aztreonamo; CAZ = Ceftazidima; CPO = Cefpodoxima

A seta negra, indica a “Ghost Zone” ou zona fantasma, que caracteriza a produção de 

BLEAs pela estirpe isolada.

B –  Klebsiella pneumoniae produtora de BLEA. AMC = Amoxicilina + ácido clavulânico; 

ATM = Aztreonamo; CAZ = Ceztazidima.

Após  incubação  de 18  a  20 horas  a  33º  a  35ºC procede-se á   leitura  dos  halos.  A 

formação de uma zona fantasma “ghost zone” entre qualquer antimicrobiano marcador e 

o disco contendo ácido clavulânico é positiva para a presença de BLEAs (Dalmarco et al., 

2006).

1.8.2.2 - Método E-teste

O método  E-teste  utiliza  uma fita  plástica  que  contém  concentrações  crescentes  do 

agente em estudo numa placa de Mueller  Hinton semeada com o inoculo bacteriano 

padronizado com a escala 0,5 de MacFarland. Neste caso, em um dos lados da fita existe 

ceftazidima e do outro ceftazidima associada a uma concentração de 2 μg/ml de ácido 
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clavulânico. A bactéria é considerada produtora de BLEAs quando a leitura apresenta 

uma diminuição de pelo menos duas diluições logarítmicas (quando a razão entre os dois 

breakpoints for igual ou maior que 8) da ceftazidima/ácido clavulânico em relação à CIM 

da  ceftazidima  (figura  1.2).  O  método  baseia-se  no  aumento  da  sensibilidade  em 

presença do ácido clavulânico, como recomenda o CLSI para testes confirmatórios da 

presença de BLEAs (Sousa Júnior et al., 2004).

Figura 1.2 – E-teste para BLEA positiva.

1.8.2.3 - Método da adição do ácido clavulânico ao disco de oxiimino-β-lactâmico

Este método baseia-se na comparação do tamanho do halo formado com o disco de 

oxiimino-β-lactâmico (ceftazidima - 30 μg, por exemplo), e o halo do disco de oxiimino-β-

lactâmico/ácido clavulânico (30μg/10μg). Um aumento maior ou igual a 5 mm no halo de 

inibição do disco composto em comparação com o halo do disco sem ácido calvulânico, 

indica bactéria produtora de BLEA (Sousa Júnior et al., 2004).

1.8.2.4 - Método automatizado

Existem  painéis  de  microdiluição  comercializados,  principalmente  para  os  sistemas 

MicroScan (Dade Behring) e Vitek (BioMérieux). A análise fenotípica da bactéria por este 

método proporciona uma boa padronização e rapidez, o que garante boa consistência 
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nos resultados e após 18 a 24 horas. No entanto, o método automatizado tem algumas 

desvantagens quando comparado com difusão em agar,  porque certas  bactérias  não 

crescem ou fazem-no pobremente após 4-5 horas de incubação. Outro aspecto, seria 

conseguir detectar o baixo nível de expressão deste mecanismo de resistência. Estes 

sistemas  automatizados  também  têm  dificuldade  de  análise  quando  existem 

combinações de mecanismo de resistência (Sousa Júnior et al., 2004).

A produção de  outras  β-lactamases,  particularmente  as  β-lactamases cromossómicas 

indutíveis, bem como a diminuição da permeabilidade da bactéria aos antimicrobianos, 

podem mascarar a presença de BLEAs.

Outras β-lactamases cromossómicas (ex:  K. oxytoca) ou plasmídicas (ex: grupo 2f de 

Enterobacter  cloacae)  quando produzidas em concentrações elevadas podem levar  à 

redução da susceptibilidade às cefalosporinas de terceira geração e ao aztreonamo. A 

forma de as distinguir  é que no primeiro caso,  ao contrário  da maioria  das BLEAs a 

enzima  K1  não  confere  resistência  à  ceftazidima,  e  no  segundo  caso  a  enzima 

cromossómica não confere resistência ao aztreonamo (livermore, 2001).

1.8.3 – Controlo de Qualidade

Recomenda-se o uso simultâneo de um organismo não produtor de BLEAs (Escherichia 

coli ATCC 25922)  e um organismo produtor  de BLEAs (Klebsiella  pneumoniae  ATCC 

700603) (Paterson e Bonomo, 2005).

  

1.8.4 - Resultados Analíticos

Segundo o CLSI,  as estirpes com testes positivos para BLEAs no laboratório  clínico, 

devem  ser  reportados  no  boletim  analítico  como  resistentes  aos  antibióticos  beta-

lactâmicos (mesmo que sensíveis in vitro), com excepção dos carbapenemos. 
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Além disso, deve ser acrescentada uma observação referindo que os testes laboratoriais 

sugerem  a  produção  de  BLEAs,  para  que  se  tomem  as  medidas  epidemiológicas 

adequadas e evitar que estas drogas sejam utilizadas no tratamento (Sousa Júnior et al., 

2004).

Os laboratórios de microbiologia do hospital e da comunidade desempenham uma função 

importante relativamente à detecção e vigilância das resistências aos antimicrobianos. 

Quando  os  resultados  laboratoriais  se  atrasam  ou  são  errados,  isso  provoca  um 

alargamento  do  tratamento  antimicrobiano  empírico.  O  tratamento  de  pacientes  com 

infecções por estirpes produtoras de β-lactamases de espectro alargado é deficiente se 

os antibióticos apropriados não forem iniciados nos primeiros três dias de infecção (Virk e 

Steckelberg, 2000).

Um  dos  principais  problemas  destas  enzimas,  é  o  facto  da  sua  produção  ser 

seleccionada durante a terapêutica antimicrobiana. Assim, quando a amostra bacteriana 

é detectada pelo laboratório, ela é aparentemente sensível às cefalosporinas de terceira 

geração  e  penicilinas  de  amplo  espectro,  porém,  durante  o  tratamento  pode  ocorrer 

aumento da produção de grandes quantidades de enzimas e o paciente começa a evoluir 

mal,  ocorrendo recidiva da infecção.  Uma nova amostra da bactéria é isolada e esta 

poderá mostrar-se resistente a um dos antimicrobianos usados para o tratamento e para 

o qual ela era inicialmente sensível. Isto pode até ser, incorrectamente, interpretado como 

um erro laboratorial aquando da primeira análise (Sousa Júnior et al., 2004).

 

A inabilidade de muitos laboratórios de microbiologia clínica em fornecer a informação 

oportuna e exacta sobre a ocorrência de tais enzimas facilitará a sua propagação. Para 

evitar isto, será necessário que o laboratório contribua com uma boa detecção destas 

enzimas,  bem como de outros mecanismos de resistência emergentes.  Além disso,  o 

laboratório poderá contribuir  para a sensibilização dos clínicos sempre que, durante a 

análise  microbiológica  surja  um  isolado  desta  natureza  (Dalmarco  et  al.,  2006).  O 

laboratório deve produzir e difundir os resultados tanto dos agentes como o seu perfil de 

resistências.  Deve  notificar  os  resultados  para  assim  se  poder  identificar  surtos  ou 

infecções pouco comuns e determinar as tendências de resistência.
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1.8.5 - Determinação do pI das β-lactamases 

Extractos enzimáticos das bactérias são submetidos a focagem isoeléctrica em gel de 

poliacrilamida. A revelação é realizada utilizando a substância cromogénica nitrocefim. No 

caso  da  presença  de   β-lactamases,  surgem  bandas,  cuja  distância  percorrida  é 

comparada com a distância percorrida por um grupo de padrões que permite aferir o pI 

das  β-lactamases produzidas pela bactéria.

De salientar  que os extractos enzimáticos têm de ter  uma força adequada,  antes de 

serem submetidos  a  focagem isoeléctrica.  Para  isso,  submete-se  o  extracto  com as 

bactérias  sedimentadas após crescimento  exponencial,  a  vários  choques térmicos  de 

congelação e descongelação. A avaliação da força do extracto é efectuada recorrendo à 

adição  de  nitrocefim,  tendo  que  se  verificar  uma  viragem  de  cor  em  menos  de  10 

segundos.

A determinação do pI das β-lactamases reveste-se de grande importância uma vez que, 

além  de  confirmar  a  sua  presença,  permite  determinar  o  número  de  β-lactamases 

produzidas  pela  bactéria,  e  pelo  valor  do  seu pI  aferir  que tipo  de β-lactamase está 

presente.

No site já anteriormente referido,  (http://www.lahey.org/studies/webt.htm)  ,     encontra-se a 

listagem das  β-lactamases com os seus respectivos pI.

As BLEAs derivadas da TEM têm pI's entre 5,2 e 6,5, as derivadas de SHV têm pI's entre 

7,0 e 8,2, as CTX-M têm pI's entre 7,6 e 9,0. Qualquer outra banda com pI entre 5,5 e 9,0 

pode ser relativa a uma  β-lactamase do tipo OXA (Sousa, 2005).
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1.8.6 - Outras Provas

De  acordo  com  a  disponibilidade  de  recursos  o  laboratório  também  poderá  realizar 

algumas  provas  específicas,  como  por  exemplo  a  tipificação  molecular  de  estirpes 

bacterianas, como apoio à investigação epidemiológica.

Esta caracterização epidemiológica é realizada por técnicas moleculares que  permitem 

estudar os surtos: permitem saber se se trata de uma proliferação clonal de uma estirpe 

produtora de uma única BLEA,  se há a disseminação de diversas BLEAs no mesmo 

surto, proliferação clonal de estirpes com diferentes BLEAs ou a existência de diferentes 

plasmídeos entre os membros da mesma estirpe. Microrganismos genotipicamente não 

relacionados  podem  produzir  a  mesma BLEA mediante  transferência  plasmídica  e  a 

mesma BLEA pode ser mediada por plasmídeos diferentes.

Há vários métodos fenotípicos e genotípicos (moleculares) para confirmar a existência de 

BLEAs identificá-las e realizar a investigação epidemiológica necessária para poder saber 

se os isolados são clonais para se saber se  procederam de um percursor comum ou 

não. 

Como métodos fenotípicos temos: biotipagem, antibiotipagem e serotipagem.

Como métodos genotípicos temos:  perfil  plasmídico,  electroforese em gel  de campos 

pulsados (PFGE), ribotipagem e outros métodos baseados na PCR. Muito úteis parecem 

ser a análise de restrição de um fragmento amplificado do ADN ribossómico (PCR-RFLP) 

e  a  amplificação  de  polimorfismos  do  ADN  (AFLP,  amplified  fragment  length 

polymorphism) (Artola, 2004).

1.8.7 - Conjugação bacteriana

A conjugação é um processo de transferência de genes em consequência do contacto 

célula  a  célula.  Como  consequência  da  conjugação  pode  haver  propagação  de 
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resistência a antibióticos pela transmissão de genes  de resistência que pode acontecer 

entre células bacteriana da mesma população ou entre bactérias de diferentes géneros.

A disseminação das BLEAs é facilitada pela transferência de plasmídeos conjugativos 

que frequentemente transportam outros genes de resistência (Xuan Qin, 2008).

1.9  –  TRATAMENTO  DA INFECÇÃO  POR  MICRORGANISMOS  PRODUTORES  DE 
BLEAs

O tratamento destas  infecções é  difícil  porque as  estirpes  produtoras de BLEAs são 

multiresistentes.  Apresentam resistência a todos os β-lactâmicos, excepto,  à priori,  às 

cefamicinas  e  os  carbapenemos.  Além  disso,  os  plasmídeos  que  codificam  esta 

resistência  apresentam genes  de  resistência  a  outros  antibióticos  como,  trimetropim-

sulfametoxazol,  cotrimoxazol,  aminoglicosídeos  e  tetraciclinas.  Estas  estirpes  também 

são mais frequentemente resistentes às quinolonas. Assim, os aminoglicosídeos podem 

ser utilizados se a estirpe estudada por sensível. Porém, devido aos genes que codificam 

as  BLEAs  serem  transmitidos  via  plasmídeos  existe  a  possibilidade  de  transmissão 

estirpe a estirpe, factor que pode levar rapidamente a transmissão de resistência a esta 

classe de fármacos (Dalmarco et al., 2006).

A maioria  dos  β-lactâmicos  não  é  eficaz  no  tratamento  de  infecções  causadas  por 

microrganismos  produtores  de  BLEAs.  O  CLSI  recomenda  que  quando  um 

microrganismo  é  produtor  de  BLEA,  seja  reportado  como  resistente  a  todos  os  β-

lactâmicos, à excepção dos carbapenemos, mesmo que os resultados “in vitro”  para os 

testes de sensibilidade mostrem que eles  são sensíveis.  Isto  porque muitas  vezes a 

presença destas enzimas não condiciona fenótipos de resistência mas apenas a redução 

na  susceptibilidade.  No  entanto,  “in  vivo” pode  representar  uma  falência  terapêutica 

(CLSI, 2007).

As associações de β-lactâmicos com inibidores de β-lactamases geralmente são activas 

contra microrganismos produtores de BLEAs, no entanto há muitos microrganismos que 

produzem  múltiplas  BLEAs  o  que  pode  reduzir  a  eficácia  destas  associações.  A 
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resistência in vitro a estas associações está a aumentar: num estudo realizado na Europa 

em 35 unidades de cuidados intensivos a percentagem de isolados produtores de BLEAs, 

que eram resistentes à piperacilina+tazobactam aumentou de 31% em 1994 para 63% 

em 1997-1998 (Paterson e Bonomo,  2005).  Assim,  o  uso destas associações,  não é 

recomendado  como  antibiótico  de  primeira  escolha  para  o  tratamento  de  infecções 

graves (Dalmarco e col., 2006). 

As  cefamicinas  (cefoxitina,  cefotetan)  não  são  recomendadas  pelo  risco  de  se 

desenvolver  resistência  durante  o  tratamento,  devido  à  modificação  das  porinas  que 

condiciona uma diminuição da permeabilidade. Outro aspecto preocupante, é o facto de 

haver  estirpes  BLEAs  (+)  que  também  apresentam  β-lactamases  AmpC  e  logo 

apresentam  resistência  às  cefamicinas.  Assim,  estes  antibióticos  não  devem  ser  a 

primeira opção em caso de infecção grave (Artola, 2004).

Em adultos,  as quinolonas podem ser o tratamento de escolha no caso de infecções 

complicadas do tracto urinário devidas a microrganismos BLEAs (+), desde que não se 

verifique resistência  in vitro. Infelizmente o aumento de resistência destas bactérias às 

quinolonas vai limitar o uso destes antibióticos no futuro (Paterson e Bonomo, 2005).

O estudo da resistência aos β-lactâmicos é de particular importância uma vez que as 

fluoroquinolonas não estão aprovadas para usar  durante a infância,  ou seja  não são 

agentes que possam ser usados nestas idades (Qin et al., 2008).

Num estudo realizado em Espanha em 2006,  em 428 estirpes produtoras de BLEAs 

obtidas de infecções do tracto urinário não complicadas da comunidade, verificou-se que 

a fosfomicina é considerada o antibiótico de primeira linha no tratamento deste tipo de 

infecções. Nenhuma das Escherichia coli (principal microrganismo causador de infecção 

urinária) produtoras de BLEAs se mostrou resistente a este antibiótico e só uma estirpe, 

das 290 estudadas se mostrou intermédia, 92,8% das  Klebsiella pneumoniae também 

apresentam sensibilidade a este antibiótico. Este estudo veio mostrar que também não 

existe resistência cruzada com outros antimicrobianos, o que faz com que este antibiótico 

possa ser o de escolha para o tratamento das infecções urinárias comunitárias causadas 

por estes microrganismos multiresistentes (Cueto et al, 2006).
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Hoje em dia, o tratamento de eleição das infecções graves por bactérias gram negativas 

produtoras de BLEAs são os carbapenemos (Imipenemo, Meropenemo e Ertapenemo) 

(Rupp e Fey, 2003), que são altamente estáveis à hidrólise pelas β-lactamases e que 

parecem ser os únicos capazes de manter a actividade bactericida durante 24 horas face 

a elevados inóculos de estirpes produtoras de BLEAs (+) (Burgess e Hall, 2004).

Entre  os  carbapenemos,  o  mais  utilizado  para  Enterobacteriaceae é  o  imipenemo. 

Contudo, estudos têm demonstrado que o ertapenemo, um novo antibiótico com longo 

tempo de semi-vida, é altamente potente contra bactérias produtoras de BLEAs (Kholer et 

al., 1999; Livermore et al., 2001). Assim como o imipenemo, o ertapenemo não apresenta 

variações consideráveis na CMI quando testado face a um inóculo bacteriano elevado. 

Isso demonstra  que o  ertapenemo não é  susceptível  à  hidrólise  por  essas enzimas, 

mesmo quando elas se encontram em concentrações elevadas (Kohler et al., 1999).

A resistência  aos  carbapenemos  por  isolados  produtores  de  BLEAs  é  rara.  Nem as 

BLEAs nem as β-lactamases AmpC mediadas por plasmídeos, são capazes de hidrolisar 

os carbapenemos. No entanto, já se têm vindo a detectar mecanismos de resistência a 

estes  fármacos:  resistência  causada  pela  produção  de  carbapenemases  (enzimas 

capazes de degradar carbapenemos) (Nordmann e Poirel, 2002) ou pelos mecanismos 

combinados de um defeito  de permeabilidade da membrana externa e uma BLEA ou 

cefalosporinase (Jacoby et al., 2004; Odeh et al., 2002). 

Há um estudo onde surgiu um isolado de E.coli resistente ao ertapenemo de um paciente 

que foi tratado com Imipenemo/cilastatina durante 10 dias. A resistência ao ertapenemo 

pode ser explicada por um defeito numa proteína de membrana externa (deficiência em 

porina Omp C) e a produção de uma β-lactamase CTX-M-2. Este estudo vem mostrar 

que  o  regime  de  tratamento  de  Imipenemo/cilastatina  é  capaz  de  seleccionar  a 

resistência ao ertapenemo o que é um achado clinicamente relevante uma vez que este 

antibiótico é muito usado na prática clínica para tratar  infecções por  E. coli,  que é a 

principal espécie isolada em infecções humanas e que é a principal Enterobacteriaceae 

que expressa esta β-lactamase CTX-M (Lartigue et al., 2007).
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Um estudo em isolados de Pseudomona aeruginosa também veio dar a conhecer a beta-

lactamase GES-2 que, difere da GES-1 apenas pela substituição de uma glicina por uma 

asparagina, e alarga a sua actividade ao imipenemo resultando em resistência a este 

antibiótico (Poirel et al., 2001).

O uso de carbapenemos na prática clínica deve ser  cuidadoso,  primeiro porque eles 

constituem quase que a única  terapia  eficaz  face a estirpes  produtoras  de BLEAs e 

segundo  porque  o  uso  indiscriminado  pode  induzir  ao  aparecimento  de  estirpes  de 

bacilos  gram  negativos  não  fermentadores  (Acinectobacter  spp.,  S.maltophilia  e 

Pseudomonas spp.) multiresistentes (Corbella et al., 2000).

Perante um paciente que por diversos motivos (intolerância, estirpe resistente, etc.) não 

pode ser tratado com um carbapenemo deve considerar-se a associação de dois ou mais 

antimicrobianos em função das provas de susceptibilidade. No entanto, os resultados da 

eficácia das  associações são escassos.  Na maioria  dos estudos não se observa um 

efeito sinérgico prolongado com nenhuma das associações ensaiadas (Artola, 2004).

O  antibiótico  Tigeciclina,  é  um  novo  agente  que  pertence  a  uma  classe  de 

antimicrobianos designada glicilciclinas que se espera seja uma boa alternativa aos  β-

lactâmicos  e  às  fluoroquinolonas  para  o  tratamento  empírico  inicial  de  infecções 

bacterianas graves. É um antibiótico sintético que é activo contra uma grande variedade 

de organismos gram negativos e gram positivos e a sua actividade não é afectada pela 

presença de BLEAs (Fraise, 2006). 

Face  a  esta  limitação  terapêutica  é  necessário  continuar  a  investigar  a  utilidade  de 

possíveis  associações  farmacológicas  bem  como  o  desenvolvimento  de  novos 

antimicrobianos.

1.10 – CONTROLO DA DISSEMINAÇÃO

As estratégias de controlo das resistências são de primordial  importância ao nível  da 

prestação  de  cuidados  de  saúde.  Os  objectivos  do  controlo  das  resistências  destas 
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bactérias  podem  ser  alcançados  através  da  prevenção  do  desenvolvimento  e 

disseminação  de  genes  de  resistência  e  através  da  educação,  vigilância,  tratamento 

optimizado das infecções e prevenção da disseminação (Virk e Steckelberg, 2000). 

A prevalência da resistência depende não apenas da selecção de variantes resistentes 

aos  antibióticos,  mas também da disseminação destas estirpes  de pessoa a pessoa. 

Assim, e de forma a minimizar a emergência da resistência aos antibióticos durante a sua 

utilização, é importante evitar antibióticos que favoreçam a transferência de genes de 

resistência,  evitar  a  selecção  de  variantes  resistentes  de  agentes  patogénicos 

susceptíveis e evitar a perda da sensibilidade da flora normal aos antibióticos (Williams e 

Sefton, 1999). 

Deste modo, o controlo da resistência aos antibióticos passa necessariamente por três 

estratégias fundamentais, que se aplicam tanto a nível comunitário como hospitalar, como 

a utilização optimizada dos antibióticos, os programas eficazes de controlo da infecção e 

a vigilância epidemiológica. 

1.10.1 – Optimização da utilização dos antibióticos

De uma maneira  geral,  para  uma utilização  óptima dos  antibióticos  entende-se:  não 

serem usados quando não são necessários, serem direccionados para o mais estreito 

espectro,  serem  disponibilizados  em  concentração  correcta,  no  momento  oportuno, 

usando a via mais segura e ao doente certo, e serem a alternativa mais barata (Del isle e 

Perl, 2001).

A resistência aos antibióticos deve-se essencialmente à falta de normas de higiene, a 

pressões selectivas criadas pelo abuso da utilização de antibióticos (no caso das BLEAs 

às cefalosporinas de terceira geração) e aos elementos genéticos móveis que codificam 

os mecanismos de resistência (Weinstein, 2001). Deste modo, é razoável admitir que o 

controlo da resistência aos antibióticos passe essencialmente pela racionalização da sua 

utilização e pelo controlo da infecção. 
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Assim, os clínicos devem seguir uma linha de orientação para a utilização apropriada dos 

antibióticos  para  o  tratamento  de  infecções  provocadas  por  estirpes  produtoras  de 

BLEAs: devem substituir a terapêutica empírica pela terapêutica seleccionada, de acordo 

com os resultados das culturas e de sensibilidade logo que disponíveis. Aqui o laboratório 

tem  um  papel  preponderante,  na  identificação  destas  estirpes  e  no  perfil  de 

susceptibilidade. Na escolha do antibiótico, devem ser seguidas as orientações referidas 

anteriormente aquando do tratamento.

A utilização cíclica dos antibióticos requer uma monitorização microbiológica cuidadosa, 

devido à pressão selectiva de um agente único e à possível emergência de resistências 

em  classes  de  antibióticos  não  relacionadas,  provocada  pela  ligação  genética  dos 

mecanismos de resistência (Weinstein, 2001).

 

1.10.2 - Controlo da Infecção

O controlo da infecção pode ser conseguido através de técnicas assépticas, protecção 

por barreiras e métodos estritos de controlo da infecção (Virk e Stechelberg, 2000). No 

entanto,  as  intervenções  mais  eficazes  no  âmbito  do  controlo  da  infecção  são 

relativamente simples:

• Lavar  cuidadosamente  as  mãos  -  este  procedimento  está  quase  sempre 

comprometido  devido  á  falta  de  tempo  e  aos  efeitos  adversos  sobre  a  pele 

decorrentes da lavagem repetida. Em zonas de escassos recursos, esta situação 

pode dever-se à falta de instalações adequadas para lavar as mãos. No entanto, 

geralmente esta lavagem não é feita adequadamente porque não é conhecida a 

sua importância relativamente ao controlo da infecção;

• Esfregar as mãos com produtos de base alcoólica não secantes;

• Utilizar luvas – é útil como solução de recurso quando a adesão à higiene das 

mãos é incompleta (Weinstein, 2000).

Relativamente  à  resistência  microbiana  nos  hospitais,  a  eficácia  dos  métodos  de 

prevenção foi demonstrada relativamente à manipulação de surtos ou aglomerados de 
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infecções resistentes.  Nessas situações verificou-se que as seguintes medidas deram 

resultado: colocar os pacientes em “cohortes”; isolar os pacientes infectados ou fazer uso 

rigoroso de barreiras de protecção; dar alta antecipada aos pacientes e modificar o uso 

dos fármacos antimicrobianos.

Os elementos fundamentais de um programa de controlo de infecções, eficaz, incluem:

• Desenvolvimento e aplicação de barreiras de protecção apropriadas (lavagem das 

mãos, uso de luvas e batas) e procedimentos para isolar os pacientes.

• Esterilização e desinfecção correctas de utensílios e equipamentos.

• Aplicação  de  técnicas  assépticas  durante  procedimentos  médicos  e  de 

enfermagem.

• Formação do pessoal de saúde sobre as técnicas correctas de esterilização e os 

procedimentos de controlo de infecções.

• Manutenção  de  medidas  apropriadas  de  desinfecção  e  controlo  sanitário  nos 

hospitais, inclusivamente em relação ao próprio ar (boa ventilação).

• Vigilância activa das infecções e da resistência aos antimicrobianos, que inclua a 

análise dos dados e a informação aos clínicos e a outros funcionários.

• Identificação e investigação de surtos e de aglomerados de infecções.

Numa fase inicial do programa de controlo de infecção de um hospital ou outra unidade 

devem-se recolher  zaragatoas  rectais  de pacientes  colonizados (mas não infectados) 

com bactérias produtoras de BLEAs.  Deve ser avaliada a presença de uma fonte de 

infecção  do  meio  ambiente  e  promover  uma  campanha  para  a  higiene  das  mãos. 

Doentes infectados com bactérias gram negativas multiresistentes devem ser colocadas 

em zonas de isolamento. Se não for viável o isolamento em quarto privado, deve ser 

instituído o isolamento em grupo (“cohorte” de doentes). Recomenda-se que pacientes 

que  tenham  colonização  gastrointestinal  ou  franca  infecção  devam  estar  isolados 

(Paterson e Bonomo,2005).

Há vários grupos que estudam a descontaminação digestiva para tentar interromper a 

transmissão  de  organismos  produtores  de  BLEAs.  Uma  outra  alternativa  é  a 

descolonização  da  nasofaringe.  Num estudo  recente  utilizou-se  um spray  nasal  com 
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polividona-iodada para descolonizar o tracto respiratório superior (Paterson e Bonomo, 

2005)

A nível comunitário, medidas como a higiene geral, desinfecção das águas públicas e 

limpeza (particularmente das mãos), podem prevenir a disseminação dos microrganismos 

resistentes (Virk e Steckelberg, 2000).

1.10.3 - Vigilância epidemiológica

A  vigilância  epidemiológica  da  resistência  antimicrobiana  é  indispensável  para  o 

tratamento empírico das infecções, para implementar medidas de controlo de resistência 

e prevenir a disseminação de microrganismos resistentes aos antimicrobianos. A rede 

EARSS  (European  Antimicrobial  Resistance  Surveillance  System)  é  uma  rede 

internacional de sistemas de vigilância nacional que recolhe e compara resultados de 

resistência  antimicrobiana  de  patogénios  invasivos.  O  objectivo  desta  EARSS  é 

documentar  estas variações da resistência aos antimicrobianos ao longo do tempo e 

espaço e fornecer a base de desenvolvimento de programas de prevenção.

Esta rede inclui mais de 700 laboratórios que seguem as recomendações do CLSI para 

que os dados recolhidos possam ser comparáveis. Os dados são recolhidos, analisados 

e difundidos para que possam ser um suporte básico de decisões para a saúde pública 

(Oteo et al.,1999). 

A vigilância dos perfis de resistência a nível local e regional é uma componente essencial 

na  identificação  de  resistências  e  o  seu  controlo.  No  entanto  uma  vigilância  eficaz 

depende muito da ”performance” do laboratório de microbiologia. Estes devem produzir 

resultados de forma eficiente, expedita e exacta, estando em contacto estreito com os 

clínicos.  A  divulgação  dos  resultados  e  a  implementação  de  medidas  de  controlo 

específico,  devem  ser  instituídos  assim  que  os  microrganismos  sejam  identificados, 

particularmente  nas  áreas  de  elevado  risco  como  unidades  de  cuidados  intensivos, 

enfermarias  de  oncologia,  unidades  de  transplantação,  ou  instituições  que  prestam 
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cuidados a longo termo. Estas medidas requerem uma cooperação multidisciplinar para 

terem significado e serem eficazes (Virk e Steckelberg, 2000).

1.10.4 - Controlo da instalação de surtos

Em muitos hospitais têm surgido surtos por microrganismos produtores de BLEAs. Num 

estudo  de  um  surto  por  Klebsiella  pneumoniae produtora  de  BLEA  num  berçário, 

verificou-se  que,  o  surto  durou  6  meses  e  atingiu  36  recém-nascidos,  causando  7 

infecções e 29 colonizações. Na primeira fase do surto, os portadores evoluíram com 

infecção,  porém,  na  segunda  fase,  os  portadores  eram  assintomáticos  e  só  foram 

identificados  por  culturas  de  vigilância.  O  surto  foi  resolvido  após  identificação  e 

tratamento de uma profissional de saúde que apresentava onicomicose e era portadora 

de Klebsiella pneumoniae produtora de BLEA nas mãos. A identificação e tratamento da 

profissional  colonizada  resultou  em  imediato  controlo  do  surto.  Inferiu-se  que  a 

profissional tenha adquirido Klebsiella BLEA de um dos primeiros pacientes afectados e 

depois tenha servido como reservatório e disseminador da bactéria. Caso a situação não 

fosse percebida e controlada, poderia ocorrer instalação endémica da bactéria, com risco 

permanente de infecções para pacientes mais susceptíveis (Cassettari et al., 2006).

Estes surtos muitas vezes são devidos à transferência de pacientes entre unidades e 

entre hospitais. Entre os métodos de controlo descritos na literatura estão as pesquisas 

de  colonização,  detecção  de  BLEAs  pré-admissão,  estabelecimento  de  barreiras  de 

contacto (Bertrand et al., 2003), isolamento de pacientes com BLEAs, higiene (Gruteke et 

al., 2003) e cultura para pesquisa em objectos inanimados (Szabo et al., 1999; Silva et 

al.,  2001).  Porém,  na prática,  esses procedimentos possuem custos elevados e nem 

sempre apresentam os resultados esperados.

Investigações  epidemiológicas  podem  ajudar  a  detectar  fontes  de  contaminação  e 

direccionar as medidas preventivas.

O controlo do uso de antimicrobianos pode reduzir a pressão selectiva, contribuindo para 

a redução da incidência de estirpes produtoras de BLEAs. Uma forte correlação entre o 
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uso  de  cefalosporinas  de  terceira  geração,  como a  ceftazidima,  e  a  resistência  aos 

antimicrobianos em Klebsiella pneumoniae, tem sido repetidamente demonstrada. 

Num estudo realizado por Pena e colaboradores (1998), em que 145 pacientes infectados 

com bactérias produtoras de BLEAs, estiveram, durante dois anos, sujeitos às seguintes 

intervenções: colocados em cohortes; os profissionais de saúde que os tratavam foram 

formados relativamente às medidas de controlo de infecções, nomeadamente, à lavagem 

das mãos e ao uso de luvas; foi restringido o uso de oxiimino-cefalosporinas em 87% e 

foi  utilizado imipenemo e piperacilina+tazobactam;  obtiveram como resultado o quase 

desaparecimento das estirpes produtoras de BLEAs ( Giamarellou, 2005).

Num outro estudo de Patterson e colaboradores (1997) também se estudou a associação 

das medidas de controlo da utilização de antibióticos e o controlo de multi-resistência aos 

antibióticos, em dois hospitais diferentes. No hospital A em que a proliferação bacteriana 

era clonal e no hospital B que era policlonal. Em A diminuiu-se o uso de ceftazidima de 

4,301 g para 1,248 g e conseguiu-se reduzir a resistência à ceftazidima de 22% para 

15%. No hospital B diminui-se o uso de ceftazidima de 6,533 g para 4,792 g e diminui-se 

a resistência a este antibiótico de 22% para 14%. Simultaneamente, aumentou-se o uso 

de Piperacilina+tazobactam em ambos os hospitais, tendo-se conseguido também uma 

redução desta resistência. Assim se pode concluir que, quer a proliferação bacteriana 

seja clonal ou policlonal, as medidas de restrição do uso de antibióticos são importantes 

no controlo da multiresistência bacteriana (Giamarellou, 2005). 

Outro problema está relacionado com o facto de que o aumento do uso de imipenemo, 

melhor opção terapêutica em infecções por bactérias BLEAs positivas em hospitais latino-

americanos, tem aumentado a incidência de  Pseudomonas aeruginosa e  Acinetobacter 

spp.  resistentes  a  esse  antibiótico  (Sader  e  col.,  2003),  o  que  poderia  ser  reduzido 

substituindo-se o uso de imipenemo por ertapenemo (Livermore et al., 2001).
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1.11  –  INTERAÇÃO  ENTRE  A  CRECHE/INFANTÁRIO,  A  COMUNIDADE  E  O 
HOSPITAL 

Como a flora de colonização intestinal  em crianças da creche/infantário  pode ser um 

reservatório de estirpes produtoras de BLEAs e de genes de resistência a antibióticos, 

esta representa um factor de risco para infecções subsequentes causadas por este tipo 

de estirpes. Além disso o contacto diário destas crianças com os profissionais que as 

cuidam, pode implicar a disseminação destes microrganismos para elas e para o resto da 

população da comunidade. 

As  BLEAs que colonizam o intestino  destas crianças podem ser  fonte  de  infecções 

aquando de um internamento hospitalar,  podendo depois  causar  a sua disseminação 

para  outros  pacientes.  Quando  estes  pacientes  abandonam  o  hospital,  podem  estar 

colonizados ou infectados com bactérias produtoras de BLEAs multi resistentes. Quando 

o paciente está saudável, geralmente não requer grande atenção, no entanto, este é um 

mecanismo pelo qual estes patogénios multi-resistentes se distribuem pela comunidade. 

O problema mais grave, é quando estes pacientes são transferidos para unidades de 

cuidados continuados, onde estas estirpes se propagam por todo o estabelecimento. 

Nestes casos, quando um paciente que ainda está colonizado ou infectado é transferido 

para outra instituição, devem ser tomadas medidas de precaução.

Ainda não há estudos efectuados em crianças de creche/infantário, mas há  estudos que 

evidenciam  que  os  lares  de  idosos  podem  servir  como  porta  de  entrada  de 

microrganismos produtores de BLEAs nas unidades de cuidados intensivos dos hospitais. 

Da  mesma  forma,  também  podem,  os  pacientes  colonizados  ou  infectados  a  nível 

hospitalar,  regressar  para  o  lar  com  uma  bactéria  produtora  de  BLEAs  (Paterson  e 

Bonomo, 2005).

No  estudo  já  referido  anteriormente,  de  Minarini  e  colaboradores,  verificou-se  que  a 

epidemiologia  das  BLEAs  na  comunidade  brasileira  é  complexa.  Através  dos  testes 

genotípicos  efectuados,  estes  investigadores  puderam  concluir  que  os  pacientes  na 

comunidade  adquiriam  as  estirpes  produtoras  de  BLEAs  de  forma  nosocomial,  isto 
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porque as infecções adquiridas na comunidade eram causadas por genótipos idênticos 

aos encontrados nos pacientes hospitalizados. Assim, demonstrou-se a necessidade de 

fazer uma boa detecção das BLEAs a nível dos laboratórios da comunidade para detectar 

estas estirpes produtoras de BLEAs e evitar  que elas  a partir  da comunidade sejam 

reintroduzidas no ambiente hospitalar (Minarini e tal, 2006).
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CAPÍTULO 2 

OBJECTIVO
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CAPÍTULO 2 – OBJECTIVO

Este  trabalho tem como objectivo  avaliar  a  colonização fecal  por  Enterobacteriaceae 

produtoras de beta-lactamases de espectro alargado, em crianças de uma creche.

Para o efeito foram usadas as seguintes abordagens:

• Isolar e identificar enterobacteriáceas produtoras de BLEAs em isolados de fezes 

de crianças de uma IPSS da zona Norte do País entre Abril e Junho de 2009;

• Determinar a incidência das estirpes produtoras de BLEAs nos isolados de fezes;

• Determinar  a  prevalência  das  diferentes  espécies  de  enterobacteriáceas 

produtoras de BLEAs isoladas;

• Caracterizar os isolados bacterianos produtores de BLEAs nas crianças da creche 

quanto à susceptibilidade antimicrobiana por testes de difusão em agar com disco;

• Estudar  as  beta-lactamases  produzidas  pelas  bactérias  isoladas  recorrendo  à 

determinação do ponto isoeléctrico (pI);

• Estudar a transferência de resistências por conjugação bacteriana;

• Estudar o perfil de sensibilidade a outros antimicrobianos das estirpes produtoras 

de BLEA.
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 - Amostras

Entre Abril e Junho de 2009, estudaram-se 75 amostras de fezes de crianças menores de 

6 anos, de uma IPSS da região Norte do País.

3.2 – Estirpes bacterianas

Foram  obtidos  26  isolados  de  Enterobacteriaceae  obtidos  em  meio  de  cultura  de 

MacConkey  suplementado  com  antibióticos  (Aztreonamo,  cefotaxima,  ceftazidima  ou 

meropenemo).

A  identificação  bacteriana  foi  realizada  recorrendo  a  testes  bioquímicos  para 

enterobacteriáceas – Api 20 E (BioMerieux).

3.3 – Teste de sensibilidade aos antimicrobianos

O teste de sensibilidade aos  antibióticos  foi  realizado pelo  teste  de difusão em agar 

usando discos impregnados com concentrações fixas de cada antibiótico.

O Método de difusão em agar foi realizado pelo método de Kirby & Bauer (1966) e de 

acordo com as indicações do NCCLS, actualmente designado CLSI que estabeleceu os 

“breakpoints” para os diferentes antimicrobianos.

Este método consiste em preparar uma suspensão bacteriana com uma turvação de 0,5 

na escala de MacFarland a partir de culturas puras em soro fisiológico estéril. Inocular em 

placa  de  Petri  com  gelose  de  Muller  Hinton  a  suspensão  bacteriana  em  3  planos 

diferentes de modo a obter um crescimento uniforme na superfície do agar Muller Hinton. 

Aguardar cerca de 15 minutos e aplicar os discos sobre a superfície do agar inoculado 

recorrendo a uma pinça ou um dispensador. Incubar a 35º-37ºC durante 18-24 horas e 

Mestrado em Análises Clínicas 57



Colonização fecal de crianças por Enterobacteriaceae produtoras de beta-lactamases de espectro alargado

após este período medir  os diâmetros dos halos  de inibição ao redor  dos discos  de 

antimicrobianos e comparar com os valores tabelados pelo CLSI.

3.4 – Teste de Triagem de estirpes produtoras de BLEAs nas amostras de fezes

Aos 26 isolados de  Enterobacteriaceae obtidos, foi realizado o teste de triagem para a 

detecção de BLEAs conforme a figura 3.1.

Cinco a dez colónias crescendo nos meios selectivos contendo antibióticos foram triadas 

pela detecção de sinergismo entre discos de oxiiminobeta-lactâmicos e a associação de 

amoxicilina com ácido clavulânico.

Fig. 3.1 – Disposição dos antimicrobianos no teste de duplo-disco.

AML – amoxicilina, AMC – Amoxicilina + ácido clavulânico, ATM – Aztreonamo, CTX – 

Cefotaxima, CAZ – Ceftazidima, FEP – Cefepime, IPM – Imipenemo, FOX – Cefoxitina, 

TZP – Piperacilina+tazobactam, NA – ácido nalidíxico.
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O teste de triagem de BLEA foi realizado pelo método de difusão em disco (teste de duplo 

disco).  Os  discos  de  antimicrobianos  utilizados  foram,  amoxicilina  (AML)  (10  µg), 

amoxicilina+ácido  clavulânico  (AMC)  (30  µg),  Aztreonamo  (ATM)  (30  µg),  cefotaxima 

(CTX) (30 µg), Ceftazidima (CAZ) (30 µg), Imipenemo (IPM) (10 µg), Cefoxitina (FOX) (30 

µg), Cefepime (FEP) (30  µg), Piperacilina+Tazobactam (TZP) (110  µg), ácido nalidíxico 

(ANL) (30 µg), conforme disposição indicada na figura 3.1.

Foram consideradas positivas as estirpes que apresentaram diminuição da sensibilidade 

ao aztreonamo e/ou às cefalosporinas (ceftazidima cefotaxima e cefepime) conforme os 

“breakpoints”  sugeridos  pelo  CLSI  (tabela  1.3)  e/ou um aumento  do halo  de inibição 

nestes três antimicrobianos ou o aparecimento de uma zona irregular de inibição (“ghost-

zone”)  entre  o  disco  de  amoxicilina+ácido  clavulânico  e  o  disco  de  oxiiminobeta-

lactâmico.

Estas estirpes foram armazenadas para utilização posterior nos diferentes estudos.

3.5– Armazenamento das estirpes bacterianas
  
As estirpes bacterianas foram criopreservadas em TSB com 15% de glicerol, a -80ºC.

3.6 – Reactivação bacteriana

Para a reactivação do metabolismo bacteriano, as alíquotas das culturas armazenadas 

foram  descongeladas  e  cultivadas  em  placas  de  Petri  com  gelose  Muller  Hinton  e 

incubadas a 35º-37ºC, durante 18-24 horas.

3.7 – Teste confirmatório de BLEAs nas amostras

Recorrendo ao mesmo procedimento de inoculação bacteriana em placa de Petri  do 

método  de  difusão  em  agar  utilizou-se  os  discos  de  oxiiminobeta-lactâmicos  para 
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comparar a diferença do halo de inibição formado com o disco de antibiótico isolado e o 

disco adicionado de ácido clavulânico.

Preparou-se uma solução mãe a partir  da solução de ácido clavulânico 1000  µg/ml e 

adicionou-se 10 µg desta solução aos discos de cefotaxima, ceftazidima e aztreonamo. 

Após 30 minutos procedeu-se à realização do teste de duplo disco conforme a figura 3.2. 

Utilizaram-se  dois  discos  do  mesmo  oximinobeta-lactâmico  para  cada  amostra, 

cefotaxima e ceztazidima como nesta figura, cefotaxima e aztreonamo ou ceftazidima e 

aztreonamo, um adicionado de ácido clavulânico e outro não.

                                                           a)                           b)

Fig. 3 2 – Disposição dos antimicrobianos no teste de duplo disco para confirmação de 

BLEA. a)  CTX – Cefotaxima e CAZ – Ceftazidima, com adição de ácido clavulânico; b) 

CTX – cefotaxima e CAZ – Ceftazidima. 

Um aumento maior ou igual a 5 mm do diâmetro do halo de inibição do disco composto 

comparativamente ao halo de inibição do disco sem ácido clavulânico é confirmatório da 

produção de BLEAs pela bactéria.

Mestrado em Análises Clínicas 60



Colonização fecal de crianças por Enterobacteriaceae produtoras de beta-lactamases de espectro alargado

3.8 - Identificação bacteriana

A identificação bacteriana das estirpes produtoras de BLEAs foi realizada recorrendo às 

galerias Api 20 E da BioMérieux.

3.9- Teste de sensibilidade a outros antibióticos

As estirpes  produtoras  de  BLEA e os  respectivos  transconjugantes  foram estudadas 

quanto  ao  perfil  de  sensibilidade  relativamente  a  outros  antibióticos  recorrendo  ao 

método de difusão em disco de Kirby & Bauer. Os antibióticos utilizados para além dos já 

referidos  anteriormente  foram Nitrofurantoína  (F)  (300  µg),  Tetraciclina  (TE)  (30  µg), 

Norfloxacina  (NOR)  (5  µg),  Trimetropim/sulfametoxazol  (SXT)  (1,25/23,75  µg), 

Cloranfenicol (C) (30 µg) e Netilmicina (NET) (30 µg).

3.10- Conjugação bacteriana 

Para as bactérias produtoras de BLEAs ou seja com teste confirmatório BLEAs positivo e 

sensíveis ao ácido nalidíxico foi realizada a técnica de conjugação com o  objectivo de 

verificar  a  transferência  dos  elementos  genéticos  responsáveis  pela  resistência  aos 

oxiiminobeta-lactâmicos.

Como estirpe receptora utilizou-se a  E.coli K802N que apresenta resistência ao ácido 

nalidíxico.  Promoveu-se  o  encontro  da  estirpe  dadora  com  a  estirpe  receptora 

colocando-se 100  µl   de  cultura da estirpe  dadora  e  100  µl  de  cultura  da estirpe 

receptora (cada cultura da bactéria em 40 ml de TSB durante 18 – 24h) em placa de 

Petri  com gelose de Muller  Hinton e incubou-se a 35º–37ºC durante 18-24 horas.  A 

selecção dos transconjugantes foi efectuada em meio de MacConkey suplementado com 

ácido nalidíxico (500 µl/ml) e cefotaxima (1 µg/ml). Os trasconjugantes foram submetidos 

a verificação em meio suplementado com antibióticos e a realização do antibiograma 

pelo teste de difusão em disco.
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3.11- Determinação do ponto isoeléctrico

De  modo  a  detectar  e  caracterizar  bioquimicamente  as  BLEAs  produzidas  pelas 

diferentes estirpes bacterianas e confirmar a transferência genética por conjugação do 

elemento responsável pela produção de BLEAs procedeu-se  à determinação dos pI's 

das BLEAs produzidas pelas bactérias cujo teste BLEA foi positivo bem como para os 

respectivos transconjugantes.

Cultivou-se as bactérias em 40 ml de TSB a 35º–37ºC durante 18-24 horas. Centrifugou-

se a 3800 r.p.m., a 4ºC durante 10 minutos. Após rejeição do sobrenadante adicionou-se 

20  ml  de  água  destilada  estéril  ao  sedimento  e  procedeu-se  a  centrifugação  em 

condições  idênticas  às  anteriores.  Rejeitou-se  o  sobrenadante  tendo-se  obtido  no 

sedimento o extracto bacteriano. Este foi submetido a vários ciclos de choques térmicos 

para obtenção do extracto enzimático bruto. Este extracto foi submetido a electroforese 

em  gel  de  poliacrilamida  e  usando  o  equipamento  Phast  System  (Pharmacia-LKB). 

Finalmente o gel foi corado com nitrocefim para revelação das bandas correspondentes 

às beta-lactamases. A distância percorrida por cada enzima resultante numa banda é 

comparada  com  a  distância  percorrida  pelas  enzimas  dos  controlos  usados  o  que 

permite saber o pI das beta-lactamases produzidas pelas estirpes bacterianas.

3.12 – Controlo de qualidade

Para  garantir  a  qualidade  de  todos  os  procedimentos  efectuou-se  um  controlo  de 

qualidade microbiológico nas diferentes fases do trabalho experimental.

Para avaliação da qualidade dos meios de cultura preparados utilizou-se uma estirpe 

controlo  E. coli ATCC 25922, sensível aos antibióticos, tendo-se verificado, conforme o 

esperado, crescimento bacteriano no meio de MacConkey e ausência de crescimento nos 

meios de cultura suplementados com estes antibióticos.
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Para  avaliação  do  meio  de  cultura  suplementado  com  ácido  nalidíxico  e  oxiimino-

betalactâmico para as experiências de conjugação bacteriana foi utilizada a estirpe E.coli  

K802N tendo-se verificado que não cresce neste meio pois ela apesar de resistente ao 

ácido  nalidíxico  é  sensível  ao  oxiimino-betalactâmico.  Um  outro  controlo  interno 

efectuado foi a inoculação de todas as estirpes dadoras produtoras de BLEAs, tendo-se 

verificado ausência de crescimento neste meio de cultura porque elas apesar de poderem 

resistir ao oxiimino-betalactâmico são estirpes sensíveis ao ácido nalidíxico.

A estirpe de E.coli ATCC, sensível a todos os antimicrobianos, também foi utilizada para 

verificar o comportamento aos antibióticos e avaliar o procedimentos de realização de 

antibiogramas pelo método de Kirby&Bauer.
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS OBTIDOS
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS OBTIDOS

4.1 – Obtenção dos isolados bacterianos

Das 75 amostras de fezes, foram obtidos 26 isolados de Enterobacteriaceae a partir do 

meio  de  cultura  de  MacConkey suplementado  com antibióticos  conforme o  exemplo 

indicado na figura nº 4.1 para a amostra nº 7.

 Nº7 MAC  Nº7 MAC + ATM

Nº7 MAC + CAZ Nº7 MAC + CTX
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N 7 MAC + MER

Fig. 4.1 – Crescimento de Enterobacteriacee de amostra de fezes em meio de cultura. 

MAC –  meio  de  MacConkey;  MAC+ATM –  meio  de  MacConkey suplementado  com 

Aztreonamo 1 µg/mL; MAC+CTX – meio de MacConkey suplementado com cefotaxima 1 

µg/mL; MAC+CAZ - meio de MacConkey suplementado com ceftazidima1 µg/mL; MAC+ 

MER - meio de MacConkey suplementado com meropenemo 1 µg/mL.

A  tabela  apresentada  em  anexo  mostra  o  crescimento  bacteriano  obtido  para  as 

diferentes amostras nos diferentes meios de cultura. 
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4.2 – Teste de sensibilidade aos antimicrobianos

Os 26 isolados de  Enterobacteriaceae foram submetidos ao teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos,  em  duas  fases,  em  que  numa  primeira  abordagem  foram  testados 

principalmente os antibióticos beta-lactâmicos e,  numa segunda antibióticos de outros 

grupos (tabela nº 4.9).

4.3 – Testes de detecção de BLEAs

No teste inicial de “screening” para a presença de BLEAs foram considerados 26 isolados 

positivos, conforme os “breakpoints” sugeridos pelo CLSI (tabela nº 4.1). 

Teste de Screening de ESBLs positivo Nº de amostras
Diminuição da sensibilidade ao ATM 7
Diminuição da sensibilidade à CTX 4
Diminuição da sensibilidade à CAZ 0

Diminuição da sensibilidade ao ATM e CTX 2
Diminuição da sensibilidade ao ATM e CAZ 0
Diminuição da sensibilidade à CTX e CAZ 2

Diminuição da sensibilidade ao ATM, CTX e CAZ 10
“ghost zone” 14

Tabela 4.1  – Número de amostras consideradas positivas no teste de “screening” de 

BLEAs de acordo com o seu comportamento aos antimicrobianos.  ATM – Aztreonamo, 

CTX – Cefotaxima, CAZ – Ceftazidima

A presença  do  claro  sinergismo  (“ghost  zone”)  entre  o  disco  de  Amoxicilina+ácido 

clavulânico e o disco de oxiiminobeta-lactâmico foi verificada em  14 isolados conforme 

exemplo na figura nº 4.2. (tabela 4.2).
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Fig. 4.2 – Sinergismo positivo (“ghost zone”) em meio de Muller Hinton para a amostra nº 

1 (exemplo).

Os restantes isolados foram submetidos ao teste de adição de ácido clavulânico tendo 

sido considerados no total, 24 isolados positivos. Em 20 casos verificou-se um aumento ≥ 

5  mm  no  halo  de  inibição  nos  discos  de  cefotaxima,  cefatzidima  ou  aztreonamo 

adicionado de 10 µl de solução de ácido clavulânico de concentração 1000  μg/ml (fig. 

4.3).
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                                                      a)                                  b)

Fig. 4.3 – Teste de adição de ácido clavulânico positivo. Detecção da produção de BLEA 

em isolado de E. coli utilizando discos de cefotaxima (CTX) e ceftazidima (CAZ) com 10 

µl de ácido clavulânico em meio de Muller Hinton para a amostra nº 11a2g (exemplo).

a) CTX e CAZ com adição de ácido clavulânico; b) sem adição de ácido clavulânico 
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                                                           a)                              b)

Fig. 4.4 - Teste de adição de ácido clavulânico negativo. Teste negativo para a detecção 

da produção de BLEA em isolado de  E. coli utilizando discos de Cefotaxima (CTX) e 

ceftazidima (CAZ)  com 10 µl  de  ácido clavulânico  em meio  de Muller  Hinton para a 

amostra nº 29 (exemplo).

a) CTX e CAZ ,com adição de ácido clavulânico; b) sem adição de ácido clavulânico 

Das  26  estirpes  bacterianas  isoladas,  positivas  no  teste  de  triagem  de  BLEA,  2 

apresentaram resultados negativos no teste de adição de ácido clavulânico em meio de 

Muller Hinton (fig. 4.4). A tabela 4.2 apresenta as amostras com sinergismo no teste de 

triagem de BLEA e positivas no teste confirmatório para as diferentes amostras. 

Mestrado em Análises Clínicas 70



Colonização fecal de crianças por Enterobacteriaceae produtoras de beta-lactamases de espectro alargado

Nº 
Amostra 

Isolado Teste de 
“screening”

(+/-)

Sinergismo 
(+/-)

Adição de 
ác.clav.

(+/-)

Δ Clav/mm

1 E.coli + + 
2 E.coli + +
4 E. coli + + + 5

6P K. ornithinolytica + + 
6G E. coli + + + 13
7 E. coli + - + 6
8 K. ornithinolytica + - + 7
9 E. coli + - + 6

10 E. coli + + + 5
11 a1 Hafnia alvei 1 + + 

11 a2g E. coli + - + 16
11 a2p E.coli + + + 10
22 a Hafnia alvei 1 + + + 9
22 b E. coli + + + 7
32 Ent. sakazakii + - + 10
44 Pantoea spp. + - + 14
48 E. coli + + + 8
49 E. coli + + + 12
50 E. coli + + + 13
61 Citrobacter freundii + + + 6
66 Enterobacter cloacae + - + 7

71 a E. coli + - + 23
71 b E. coli + - + 11
72 E. coli + - + 15

Tabela 4.2 – Resultados obtidos para as diferentes amostras no teste de “screening”, 

com sinergismo positivo e no teste confirmatório da presença de estirpes produtoras de 

BLEAs. 
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Dos 26 isolados positivos no teste de triagem apenas 24 apresentaram resultado positivo 

para a produção de BLEAs. 16 estirpes de E. coli, 2 K. ornithinolytica, 2 Hafnia alvei 1, 1 

Ent. Sakazakii,  1 Enterobacter cloacae,  1  Pantoea spp  e 1  Citrobacter freundii (tabela 

4.3).

Microrganismo Nº isolados %
E.coli 16 66,66%

K. ornithinolytica 2 8,33%
Hafnia alvei 1 2 8,33%
Ent. Sakazakii 1 4,17%

Enterobacter cloacae 1 4,17%
Pantoea spp 1 4,17%

Citrobacter freundii 1 4,17%
TOTAL 24 100,00%

Tabela nº 4.3 – Prevalência (%) de microrganismos produtores de BLEAs nas fezes das 

crianças da creche.

A incidência de isolados produtores de BLEAs nas fezes das crianças da creche foi de 

32% (24/75) com um predomínio de  E.coli  em relação às outras espécies bacterianas 

isoladas, 66,66% (16/24). 

As Enterobacteriaceae produtoras de BLEA nas amostras de fezes ocorreram em 26,7% 

(20/75) das crianças da creche, uma vez que em três amostras (nº6, nº11 e nº71) se 

isolou mais do que uma estirpe produtora de BLEAs.
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Gráfico  4.1 –  Representação  gráfica  do  nº  de  estirpes  produtoras  de  BLEAs nas  fezes  das 

crianças da creche.

Antibióticos
Nº de 

Estirpes 
Resistentes

% de 
Estirpes 

resistentes

Nº de 
Estirpes 

Intermédias

% de 
Estirpes 

Intermédias

Nº de 
Estirpes 

Sensíveis

% de 
Estirpes 

Sensíveis
TOTAL

Amoxicilina 24 100 0 0 0 0 24

Amoxi+ác.clavulânico 15 62,5 1 4,17 8 33,33 24

Aztreonamo 11 45,83 8 33,33 5 20,83 24

Cefotaxima 12 50 4 16,67 8 33,33 24

Ceftazidima 9 37,5 2 8,33 13 54,17 24

Cefepime 4 16,67 1 4,17 19 79,17 24

Imipenemo 0 0 0 0 24 100 24

Cefoxitina 6 26,09 1 4,17 15 62,5 23

Pip.+tazobactam 2 8,7 2 8,33 19 79,17 23

Nitrofurantoína 0 0 0 0 24 100 24

Tetraciclina 13 86,67 2 13,33 0 0 15

Cloranfenicol 1 4,17 0 0 23 95,83 24

Trimet/sulfametoxazol 4 25 0 0 12 75 16

Ácido nalidixico 6 25 0 0 18 75 24

Norfloxacina 4 16,67 0 0 20 83,33 24

Netilmicina 1 4,17 0 0 23 95,83 24

Tabela  4.4  –  Nº   e  % de  estirpes  produtoras  de  BLEAs  Resistentes,  Intermédias  e 

Sensíveis aos diferentes antibióticos testados.

Mestrado em Análises Clínicas 73

E.coli

K. ornithinolytica

Hafnia alvei 1

Ent. Sakazakii

Enterobacter cloacae

Pantoea spp

Citrobacter freundii

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18



Colonização fecal de crianças por Enterobacteriaceae produtoras de beta-lactamases de espectro alargado

Gráfico nº 4.2 – Representação gráfica da % de estirpes das bactérias produtoras de BLEAs 

Resistentes, Intermédias e Sensíveis aos diferentes antibióticos testados.

A susceptibilidade antimicrobiana estudada pelo método de difusão em disco mostrou 

uma resistência total à amoxicilina (100%) como esperado, uma  elevada percentagem 

de resistência para a  Amoxicilina com ácido clavulânico (62,5%) e tetraciclina (86,67%) e 

uma baixa percentagem de resistência para o cloranfenicol (4,17%), norfloxacina (16,67 

%), netilmicina (4,17%), cefoxitina (26,09%), cefepime (16,67%), ácido nalidíxico (25%) e 

piperacilina com tazobactam (8,7%), tendo todos os isolados apresentado  sensibilidade 

ao imipenemo e à nitrofurantoína.
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Antibióticos
Nº de E.coli 

Resistentes
% de E.coli 

Resistentes
Nº de 
E.coli 

Intermédias

% de E.coli 

Intermédias
Nº de E.coli 

Sensíveis
% de E.coli 

Sensíveis TOTAL

Amoxicilina 16 100 0 0 0 0 16
Amoxi+ác. clavulânico 7 43,75 1 6,25 8 50 16

Aztreonamo 7 43,75 6 37,5 3 18,75 16
Cefotaxima 7 43,75 2 12,5 7 43,75 16
Ceftazidima 4 25 1 6,25 11 68,75 16
Cefepime 4 25 1 6,25 11 68,75 16

Imipenemo 0 0 0 0 16 100 16
Cefoxitina 1 6,25 0 0 14 87,5 15

Pip.+ tazobactam 0 0 1 6,25 14 87,5 15
Nitrofurantoína 0 0 0 0 16 100 16

Tetraciclina 9 90 1 10 0 0 10
Cloranfenicol 1 6,25 0 0 15 93,75 16

Trimet/sulfametoxazol 3 30 0 0 7 70 10
Ácido nalidixico 6 37,5 0 0 10 62,5 16

Norfloxacina 4 25 0 0 12 75 16
Netilmicina 0 0 0 0 16 100 16

Tabela 4.5 – Nº  e % de estirpes de E.coli produtoras de BLEAs Resistentes, Intermédias 

e Sensíveis aos diferentes antibióticos testados.
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Gráfico nº 4.3 – Representação gráfica da % de estirpes de E.coli produtoras de BLEAs 

Resistentes, Intermédias e Sensíveis aos diferentes antibióticos testados.

A avaliação da resistência aos antimicrobianos nas estirpes de  E.coli mostra uma total 

resistência  à  amoxilina  (100%)  tal  como  esperado,  uma  percentagem  elevada  de 

resistência à amoxicilina com ácido clavulânico (43,75%) e tetraciclina (90%), cefotaxima 

(43,75%)  e  aztreonamo  (43,75%)  e  uma  baixa  percentagem  de  resistência  para  o 

cloranfenicol  (6,25%),  norfloxacina  (25%),  cefoxitina  (6,25%),  ceftazidima  (25%), 

cefepime  (25%)  e  piperacilina  com  tazobactam  (0%),  tendo  todos  os  isolados 

apresentado  sensibilidade ao imipenemo,  nitrofurantoína e netilmicina.

As crianças foram agrupadas em função da sua idade: No grupo A crianças com idade 

menor ou igual a 1 ano, no grupo B crianças com mais de um ano e menos de dois, no 

grupo C crianças com mais de dois anos e menos de três, no grupo D crianças com mais 

de três anos e menos do que quatro, no grupo E crianças com mais de quatro anos e 

menos de cinco e finalmente no grupo F crianças com mais de cinco e menos de seis 

anos de idade.
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Amostra nº Identificação Idade por 
Grupo/anos

Sexo
F/M

Sala Toma recente 
de Antibiótico

S/N
1 E.coli A  < 1 M Verde N

2 E.coli 2 < C <  3 M Borboletas S

4 E. coli 1 < B < 2 F Azul N

6 K. ornithinolytica 2 < C < 3 M Borboletas S

E. coli

7 E. coli 3 < D < 4 F Joanas S

8 K. ornithinolytica 3 < D < 4 F Patos S

9 E. coli 4 < E < 5 M Patos S

10 E. coli A < 1 M Verde N

11 Hafnia alvei 1 1 < B < 2 F Borboletas N

E. coli

E.coli

22 Hafnia alvei 1 4 < E < 5 M Joanas N

E. coli

32 Ent. sakazakii 4 < E < 5 M Abelhas N

44 a Pantoea spp.  5 < F < 6 M Abelhas N

48 E. coli A < 1 M Verde N

49 E. coli 2 < C < 3 M Borboletas N

50 E. coli A < 1 M Verde N

61 Citrobacter freundii 4 < E < 5 M Joanas N

66 Enterobacter cloacae 4 < E < 5 M Abelhas N

71 E. coli 3 < D < 4 F Borboletas N

E. coli

72 E. coli 2 < C < 3 M Borboletas N

Tabela 4.6 – Dados relativos às crianças da creche (idade, sexo, sala e toma de antibiótico 

recente: S=Sim e N=Não) em função dos isolados de BLEAs obtidos para cada amostra.
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Grupo
Isolados BLEAs em 

meninos
Isolados de BLEAs em 

meninas
Total 

(meninos+meninas)
Nº Amostras de 
fezes recolhidas 

nesse grupo

 A Nº 4 0 4 11

% 36,36% 0,00% 36,36

B Nº 0 4 4 18

% 0,00% 22,22% 22,22%

C Nº 5 0 5 12

% 41,67% 0,00% 41,67%

D Nº 0 4 4 9

% 0,00% 44,44% 44,44%

E Nº 6 0 6 15

% 40,00% 0,00% 40,00%

F Nº 1 0 1 10

% 10,00% 0,00% 10,00%

Total Nº 16 8 24 75

% 21,33% 10,67% 32,00%

Tabela 4.7 – Incidência de isolados de BLEAs para cada grupo de crianças e em função do sexo.

Gráfico nº – 4.4  – Incidência (%) dos isolados produtores de BLEAs em cada grupo 

etário e em função do sexo.
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Curiosamente, a incidência de estirpes produtoras de BLEAs em cada grupo, ocorreu 

apenas em meninos (grupo A, C, E e F) e apenas em meninas (grupo B e D), tendo no 

seu conjunto  a incidência  de isolados na totalidade das crianças sido  maior  para os 

meninos comparativamente às meninas (21,33% versus 10,67%).

Sala Isolados ESBLs 
em meninos

Isolados de ESBLs 
em meninas

Total 
(meninos+me

ninas)

Nº Amostras 
de fezes 

recolhidas 
nessa sala

Verde Nº 4 0 4 20
% 20,00% 0,00% 20,00%

Borboletas Nº 5 5 10 14
% 35,71% 35,71% 71,43%

Azul Nº 0 1 1 8
% 0,00% 12,50% 12,50%

Joanas Nº 3 1 4 9
% 33,33% 11,11% 44,44%

Patos Nº 1 1 2 12
% 8,33% 8,33% 16,67%

Abelhas Nº 3 0 3 9
% 33,33% 33,33%

Gatos Nº 0 3
% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Nº 16 8 24 75
% 21,33% 10,67% 32,00%

Tabela 4.8 – Incidência de isolados produtores de BLEAs para cada sala e em função do 

sexo das crianças.

Mestrado em Análises Clínicas 79



Colonização fecal de crianças por Enterobacteriaceae produtoras de beta-lactamases de espectro alargado

Gráfico nº 4.5 -Incidência (%) dos isolados produtores de BLEAs em cada sala e 

em função do sexo.

4.4 – Determinação do pI por Focagem isoeléctrica

Foi determinado o ponto isoeléctrico das β-lactamases produzidas pelos 24 isolados que 

apresentavam produção de BLEA (tabela 4.9).
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Tabela 4.9 – Resultados de susceptibilidade aos diferentes antimicrobianos para as diferentes estirpes produtoras 

de BLEAs e pI das β-lactamases pesentes nas amostras de fezes. AML – amoxicilina, AMC – Amoxicilina + ácido 

clavulânico, ATM – Aztreonamo, CTX – Cefotaxima, CAZ – Ceftazidima, FEP – Cefepime, IPM – Imipenemo, FOX – 

Cefoxitina,  TZP  –  Piperacilina+tazobactam,  F  –  Nitrofurantoína,  TE  –  Tetraciclina,  C  –  Cloranfenicol,  SXT  – 

Trimetropim-sulfametoxazol,  NOR – Norfloxacina, NET – Netilmicina, NA – ácido nalidíxico.  R – Resistente,  I  – 

Intermédio, S – Sensível segundo os critérios do CLSI.Si – Sinergismo com AMC; * sem bandas definidas
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4.5 – Conjugação bacteriana

Obtiveram-se  transconjugantes  nas  experiências  de  conjugação  bacteriana  para  a 

amostra nº 50 e para a nº 66 ocorrendo transferência à estirpe bacteriana receptora (E. 

coli K802N). O transconjugante da E.coli (amostra nº 50) expressa a BLEA de pI > 8,0 e o 

transconjugante do Enterobacter cloacae co-expressa as enzimas com pI 5,4 e pI 7,8. 

                                       

Amostra 
nº 

Identif. AML
mm

AMC
mm

ATM
mm

CTX
mm

CAZ
mm

FEP
mm

IPM
mm

FOX
mm

TZP
mm

F
mm

TE
mm

C
mm

SXT
mm

NO
mm

NET 
mm

NA
mm

50 E. coli 0

(R)

20

(S)

17

(I)

26 

(S)

22

(S)

24

 (S)

28 

(S)

28 

(S)

28 

(S)

26 

(S)

0

(R)

30 

(S)

28 

(S)

28 

(S)

24

(S)

27

(S)

50 - T E. coli 20 

(S)

14

(R)

20

(I)

14 

(R)

24 

(S)

36 

(S)

18 

(I)

30 

(S)

36 

(S)

27 

(S)

30

(S)

O

(R)

66 Enterobacter 

cloacae

0 (R) 0 

(R)

20 

(I)

13 

(R)

9 

(R)

20 

(S)

21 

(S)

0

 (R)

21 

(S)

22 

(S)

O 

(R)

0 

(R)

0 

(R)

22 

(S)

11

(R)

19 

(S)

66 - T E. coli 16

 (I)

11 

(R)

22 

(I)

14 

(R)

25 

(S)

32 

(S)

18 

(I)

28

(S)

33 

(S)

26 

(S)

30

(S)

0 

(R)

Tabela 4.10 – Resultados de susceptibilidade aos diferentes antimicrobianos para os transconjugantes e as 

respectivas estirpes produtoras de BLEAs.  AML – amoxicilina, AMC – Amoxicilina + ácido clavulânico, ATM – 

Aztreonamo, CTX – Cefotaxima, CAZ – Ceftazidima, FEP – Cefepime, IPM – Imipenemo, FOX – Cefoxitina, 

TZP – Piperacilina+tazobactam, F – Nitrofurantoína, TE – Tetraciclina, C – Cloranfenicol, SXT – Trimetropim-

sulfametoxazol, NOR – Norfloxacina, NET – Netilmicina, NA – ácido nalidixico.

R – Resistente, I – Intermédio, S – Sensível segundo os critérios do CLSI.
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CAPÍTULO 5

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir de amostras de fezes de 75 crianças de creche/infantário, isolámos 26 estirpes, 

das quais 24 isolados,  correspondentes a 20 amostras (23,6% 20/75) apresentavam o 

fenótipo BLEA + (produtoras de BLEA). Neste estudo foram consideradas BLEA positivas 

as amostras com teste de triagem positivo para os antibióticos oxiiminobeta-lactâmicos 

(Aztreonamo, Cefotaxima, Ceftazidima e Cefepime) com presença de sinergismo ou, na 

sua ausência, teste positivo de adição de ácido clavulânico aos discos de oxiiminobeta-

lactâmicos, o que aconteceu em 24 amostras. No caso da amostra nº 29 e nº 44b onde 

se isolou Hafnia alvei 1 e Citrobacter freundii respectivamente, obteve-se um resultado de 

“screening”  positivo sem presença de sinergismo que depois  não foi  confirmado pelo 

teste de adição do ácido clavulânico, pelo que foram considerados como não produtores 

de BLEAs.

Os 24 isolados produtores de BLEAs mostram expressões fenotípicas de  β-lactamases 

diferentes e o uso de múltiplos substratos para a detecção das BLEAs, como é o caso do 

aztreonamo,  cefotaxima,  ceftazidima  e  cefepime  permitiu  uma  boa  detecção  destas 

enzimas. Pela observação do gráfico nº 4.2 para a totalidade dos isolados e do gráfico 

4.3 para os isolados de E. coli, pode-se considerar que a resistência aos  β-lactâmicos 

destas estirpes da flora intestinal é significativa, quando comparada com a resistência 

aos  outros  antibióticos  (com  excepção  da  tetraciclina  que  a  resistência  é  maior).  O 

oxiiminobeta-lactâmico para o qual a resistência é mais elevada é a cefotaxima (50% no 

total das estirpes e 43,75% nas estirpes de E. coli). A elevada resistência à cefotaxima 

(43,75% R+12,5% I) nos isolados de E.coli provavelmente será devida à presença das β-

lactamases do tipo CTX-M. No teste de triagem a sensibilidade é sucessivamente maior 

do  aztreonamo,  cefotaxima,  ceftazidima  e  cefepime  em  relação  ao  número  total  de 

amostras. O aztreonamo apresenta uma sensibilidade de 20,83%, a cefotaxima 33,33%, 

a ceftazidima 54,17% e o cefepime 79,17% (no caso particular da E. coli, a sensibilidade 

é idêntica ao comportamento global, à excepção da ceftazidima e cefepime onde surge 

uma sensibilidade igual de 68,75%).

Para  o  estudo  dos  antibióticos  de  outros  grupos,  usaram-se  antimicrobianos 

representantes de diferentes classes. Como já referido, na classe dos β-lactâmicos usou-
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se a amoxicilina,  aztreonamo, cefotaxima, ceftazidima, cefepime e a cefoxitina. Como 

inibidor  de  β-lactamases  usou-se  o  ácido  clavulânico  associado  à  amoxicilina,  nas 

quinolonas,  o  ácido  nalidíxico  e  a  norfloxacina,  como  inibidores  de  folato,  o 

trimetropim/sulfametoxazol,  nas  tetraciclinas,  a  tetraciclina  e  na  classe  dos 

aminoglicosídeos, a netilmicina.

Este estudo alargado dos antibióticos para as estirpes produtoras de BLEAs mostra que 

estes isolados nas crianças, são na sua totalidade resistentes à amoxicilina como seria 

esperado, devido à selecção, pois este fenótipo acontece em todas as situações em que 

estas enzimas estão presentes. São todos praticamente resistentes à tetraciclina e têm 

elevada  resistência  à  amoxicilina+ácido  clavulânico.  Como  referido  anteriormente, 

apresentam  resistência  significativa  aos  oxiimino-β-lactâmicos  ,  e  são  genericamente 

sensíveis ao cloranfenicol, norfloxacina, netilmicina, cefoxitina, piperacilina+tazobactamo 

e ácido nalidíxico. Todos os isolados são sensíveis à nitrofurantoína e ao imipenemo. No 

caso das estirpes de E.coli também não se observou resistência à netilmicina.

Um estudo  de  Bartoloni  e  colaboradores,  efectuado em 2006 numa população com 

características idênticas às deste (idades compreendidas entre os 6 meses e os 6 anos, 

em estirpes produtoras de BLEAs isoladas de fezes), no Peru e na Bolívia, o perfil de 

sensibilidade e resistência aos antibióticos foi ligeiramente diferente em alguns grupos de 

antibióticos:  elevada  resistência  ao  trimetropim/sulfametoxazol  (94%)  e  cloranfenicol 

(70%).  Verificaram uma  baixa  resistência  à Kanamicina (28%) e gentamicina (21%). 

Estes dois últimos, no nosso caso, não foram testados, mas foi testada a netilmicina onde 

não se observou resistência alguma. Tal como no nosso estudo também encontraram 

elevada resistência à tetraciclina (93%). Obtiveram resultados idênticos aos nossos, que 

mostram uma baixa resistência ao ácido nalidíxico (35% comparativamente ao nosso de 

37,5%). A resistência observada para o grupo dos antibióticos beta-lactâmicos pode ser 

devida ao uso indiscriminado de cefalosporinas de terceira geração.

Os resultados do nosso estudo mostram que surgem, num total de 24 isolados, 16 E. coli, 

2  K.  ornithynolitica,  2  Hafnia  alvei  1,  1  Pantoea  spp.,  1  citrobacter,  1  Enterobacter 

sakazakii e 1 Enterobacter cloacae (tabela nº 4.3).  A prevalência de estirpes produtoras 
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de BLEAs nas amostras foi de 26,7% (20/75), que é um valor mais elevado em relação 

ao encontrado noutros estudos, tanto em adultos como em crianças.

Os  estudos  realizados  em  adultos,  já  referidos  anteriormente  mostram  incidências 

inferiores ao nosso. No estudo de Valverde em Espanha, 3,7% e no estudo de Leflon 

Guibout em Paris, 0,6%. Outro estudo em Sevilha e outro na região de Madrid, Barcelona 

e  Zaragoza  mostram  uma  incidência  de  7,4%  e  8,1%  respectivamente.  O  estudo 

realizado na população da China mostra uma incidência de 7%. 

O estudo realizado em crianças cuja população tem características idênticas ao nosso é 

o  da  Bolívia  e  do  Peru  onde  a  incidência  é  significativamente  menor  (1,7%).  Uma 

explicação  para  esta  diferença  de  resultados  pode  ter  a  ver  com  o  facto  de  estes 

investigadores terem feito a detecção de estirpes produtoras de BLEAs usando como 

antibiótico  de  “screening”  apenas  a  ceftriaxone  que  pode  limitar  a  detecção  das 

ceftazidimases.

Verificaram-se diferenças quanto à prevalência de colonização intestinal em meninos e 

meninas (gráfico 4.4 e 4.5), sendo superior nos meninos (21,33% versus 10,67%). Uma 

vez que já há estudos que demonstram que E. coli produtoras de BLEAs responsáveis 

por infecções do tracto urinário podem ter origem a partir da flora intestinal do próprio 

hospedeiro apoiando a hipótese de transmissão fecal – uretral (Rodriguez-Baño et. al., 

2008),  seria  interessante  em estudos posteriores,  investigar  os  factores  de  virulência 

destas estirpes para aferir a patogenicidade destes isolados, embora de acordo com esta 

hipótese parecesse mais provável a infecção em meninas.

Cinco das crianças colonizadas com estirpes produtoras de BLEAs (amostras nº2, nº6, 

nº7, nº8 e nº9) foram submetidas a tratamento antibiótico recente. Houve duas crianças 

que também tinham efectuado tratamento recente com antibióticos em cujas fezes não se 

isolou nenhuma estirpe produtora de BLEAs. 

Assim, uma vez que crianças que não tomaram antibiótico recente,  se apresentavam 

colonizadas por estirpes produtoras de BLEAs (76%, 19/24) é razoável pensar que estas 

surgiram,  por uma pressão selectiva anterior que seleccionou  estas estirpes, ou por 
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exposição e contaminação no seio familiar  o que está de acordo com outros estudos 

anteriores ( Jacoby et. al., 2005; Paterson et. al, 2005; Rodriguez-Baño et. al, 2006).

Na distribuição por salas a diferença entre meninos e meninas em cada sala não é tão 

acentuada  (gráfico  nº  4.5).  Apesar  de  na sala  verde  e  na  sala  abelhas  só  surgirem 

isolados em meninos e na sala azul só nas meninas, nas outras salas já surgem isolados 

em ambos os sexos. Verificou-se que a sala que apresenta maior incidência de estirpes 

produtoras de BLEAs é a sala das borboletas, além de apresentar maior incidência por 

cada sexo, no total surgiram cerca de 72% das crianças colonizadas por uma estirpe 

produtora de BLEAs. Esta avaliação tem a limitação do reduzido tamanho da amostra de 

cada sala.

Os resultados obtidos na focagem isoeléctrica (tabela nº 4.9) permitiram verificar que a 

maioria das estirpes de E. coli (13/16) apresenta  β-lactamases com pI > 8,0 e no caso de 

10  estirpes  é  esta  a  única   β-lactamase  presente.  Daquilo  que  existe  descrito  na 

bibliografia,  bandas que migram nesta zona,  geralmente correspondem a enzimas da 

família das CTX-M, especialmente CTX-M-15 (Livermore e Hawkey, 2005). 

Em 2 amostras surge mais uma  β-lactamase associada, como é o caso da amostra nº 7, 

em que, surge uma outra banda com pI 7,8 que poderá ser compatível com uma  β-

lactamase do tipo SHV, eventualmente, a SHV-4, e no caso da amostra nº 72 que surge 

uma segunda banda de pI 5,4 compatível com a  β-lactamase TEM-1.

Na amostra nº 71a além da banda de pI > 8,0 surgem mais três bandas, duas de pI 5,4 e 

7,4 que poderão sugerir a presença do clone de E. coli ST131 produtor de  CTX-M-15 (pI 

> 8,0); TEM-1 (pI 5,4) e OXA-1 (pI 7,4), e uma banda de pI 7,8 que poderá ser compatível 

com a  β-lactamase SHV-4. Este clone do tipo ST131, tal como referido anteriormente, já 

foi descrito em Portugal, nos estudos de Elisabete Machado e colaboradores em 2006 e 

em outras partes do mundo, nomeadamente no estudo de Ruppé e colaboradores em 

que encontraram nas fezes de uma criança o clone de E. coli multiresistente produtor de 

CTX-M-15.  Neste  estudo  verifica-se  que  a  estirpe  é  multiresistente,  apresentando 

resistência  a  todos  os  β-lactâmicos  excepto  ao  imipenemo,  tetraciclina,  cloranfenicol, 

trimetropim/sulfametoxazol, ácido nalidíxico e norfloxacina.
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A amostra  nº  2  apresenta  uma banda com pI  aproximadamente  8,0  que  poderá  ser 

sugestivo de uma β-lactamase SHV-4.

A amostra nº 9 apresenta uma banda com pI 7,6 podendo tratar-se de uma β-lactamase 

do tipo SHV (por exemplo SHV-2 ou SHV-12).

Fenotipicamente  os  isolados  das  amostras  nº1,  nº11a2g,  71b  e  72  têm  um 

comportamento idêntico de resistência a todos os  β-lactâmicos testados (excepto ao 

imipenemo). O fenótico está de acordo com os resultados da focagem isoeléctrica que 

mostrou a banda de pI > 8,0 correspondente à hipótese de β-lactamase CTX-M-15.

O  isolado  da  amostra  71b,  apresenta  resistência  à  cefoxitina  o  que  poderá  indicar 

alterações da permeabilidade da membrana externa, o que também poderá justificar a 

resistência à associação da amoxicilina com o ácido clavulânico.

A resistência observada à amoxicilina com o ácido clavulânico, para os outros 3 isolados 

pode ter a ver com a quantidade do inibidor ser baixa relativamente à quantidade de 

enzima presente, ou ao facto de estarmos em presença de uma IRT, mutante de uma β-

lactamase  tipo  TEM que  tem  capacidade  de  hidrolisar  as  cefalosporinas  de  terceira 

geração mas que é resistente à acção dos inibidores.

Todas são estirpes multiresistentes, porque apresentam resistência a 9, 7, 8 e 8 dos 17 

antibióticos  testados,  respectivamente,  o que acontece frequentemente,  neste  tipo de 

estirpes  produtoras  de  BLEAs.  No  caso  da  E.  coli da  amostra  nº  1,  verificou-se 

resistência às quinolonas (ácido nalidíxico e norfloxacina) associada aos beta-lactâmicos 

que pode estar  relacionada com a enzima já  descrita  noutros estudos,  aac (6')-Ib-Cr 

(Machado et. al., 2006).

A E. coli da amostra nº 71a   tem um fenótipo idêntico, mas ao contrário das anteriores, 

apresenta sensibilidade à ceftazidima, no entanto, o halo de inibição é pequeno (diâmetro 

18)  podendo existir  uma redução do halo de inibição pela presença da BLEA.  Neste 

isolado, este fenótipo é compatível com o resultado da focagem isoeléctrica que mostra a 
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presença de um conjunto de bandas com pI compatível com o do clone de E. coli ST131, 

conforme descrito anteriormente (TEM-1 + OXA-1 + CTX-M-15). A associação de várias 

beta-lactamases poderá justificar o fenótipo de resistência à associação da amoxicilina 

com o ácido clavulânico.

A E. coli da amostra nº11a2p apresenta resistência a todos os  β-lactâmicos excepto ao 

cefepime (e imipenemo), sendo este fenótipo compatível com o resultado da focagem 

isoeléctrica que mostra uma banda de pI > 8,0 (provável CTX-M-15).

Os isolados de  E.  coli das  amostras nº4,  nº6g,  nº  48,  nº49 e  nº50 têm um fenótipo 

idêntico  entre  si,  apresentando  resistência  além da amoxicilina,  ao  aztreonamo,  mas 

sensibilidade às cefalosporinas. São exemplos, onde realmente é importante testar mais 

do que um oxiimino-beta-lactâmico para o “screening” de BLEAs. O resultado da focagem 

isoeléctrica é compatível com este fenótipo pois em todos os casos, com excepção da 

amostra nº48, se detectou uma banda de pI > 8,0 correspondente provavelmente à CTX-

M-15. No caso da amostra nº48, o resultado da focagem isoeléctrica permitiu observar 

uma banda de pI 5,4 correspondente provavelmente a uma BLEA de pI igual à da  β-

lactamase TEM, como por exemplo TEM-7.

No caso da E. coli da amostra nº2 e nº9, o comportamento fenotípico é idêntico, além da 

resistência  à  amoxicilina,  verificou-se  diminuição  do  halo  de  inibição  à  cefotaxima, 

resultado  compatível  com  o  da  focagem  isoeléctrica  que  mostra  uma  banda  de  pI 

aproximadamente  8,0,  no  caso  da  amostra  nº2  e  pI  7,6  no  caso  da  amostra  nº9, 

indicativas de  β-lactamase do tipo SHV.  Nos dois  casos se verifica coresistência  a 

tetraciclinas, trimetropim/sulfametoxazol, ácido nalidíxico e norfloxacina.

A E. coli da amostra nº7 apresenta, além da resistência à amoxicilina, diminuição do halo 

de inibição ao aztreonamo e cefotaxima e a focagem isoeléctrica mostra uma banda de pI 

>  8,0  compatível  com  provável  CTX-M-15  e  uma  banda  de  pI  7,8  compatível  com 

provável SHV-4 que se relaciona com este fenótipo. Não é uma estirpe multiresistente 

porque, além das resistências já mencionadas, apresenta comportamento intermédio à 

tetraciclina sendo sensível a todos os outros antibióticos testados.
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Relativamente às 2 estirpes de K. ornithinolytica verificou-se que na amostra nº 6P surge 

uma banda de pI aproximadamente 8,0 que poderá ser devido a uma β-lactamase do tipo 

SHV, e na amostra nº 8 uma banda com pI > 8,0 sugestiva de uma  β-lactamase do tipo 

provável CTX-M-15. Fenotipicamente a amostra nº 6P apresenta resistência à cefoxitina, 

que poderá ser devida a mutação no gene das porinas, o que também poderia explicar a 

sua resistência à associação da amoxicilina com o ácido clavulânico.

As duas estirpes de Hafnia alvei 1, apresentam bandas de pI 7,8. No caso da amostra 

nº22a corresponde provavelmente à Amp.C nativa já descrita para estas espécies. No 

entanto,  no  caso  da  amostra  nº  11a1,  e  atendendo  que,  ao  contrário  da  outra,  não 

apresenta um fenótipo de resistência à cefoxitina, esta enzima estará presente em muito 

baixa quantidade. O pI da banda que se visualiza suscita dúvida, se será exactamente 

7,8, daí que aponte para uma banda do tipo SHV. Além desta  β-lactamase, surge uma 

outra que dá origem a uma banda de pI 7,3, possivelmente uma  β-lactamase tipo SHV 

(possívelmente SHV-3 ou SHV-4).. 

A estirpe de  Pantoea spp. Apresenta uma banda de pI > 8,0 compatível com uma  β-

lactamase provável CTX-M-15, suportado pelo fenótipo de resistência aos  β-lactâmicos 

excepto o cefepime, e uma banda de pI 7,8 que poderá sugerir a presença de uma  β-

lactamase tipo AmpC, sendo esta hipótese reforçada pelo facto de a estirpe apresentar 

um  fenótipo  de  resistência  à  cefoxitina.  No  entanto,  até  ao  momento,  não  está 

inequivocamente  descrita  a  presença  deste  tipo  de   β-lactamase  nestas  espécies 

bacterianas.

Na amostra nº 61, que apresenta o isolado de Citrobacter freundii,  surge uma banda de 

pI 7,6 na focagem isoeléctrica compatível com uma  β-lactamase de tipo SHV.

O isolado de Enterobacter cloacae da amostra nº 66, apresenta  β-lactamases com pI de 

5.4 sugestivo de TEM-1 e de pI 7,8. Neste caso verificou-se a transferência bacteriana 

(tabela  nº  4.12)  desta  estirpe  a  uma  outra  estirpe  receptora,  obtendo-se  um 

transconjugante que adquiriu as duas  β-lactamases e expressa o mesmo fenótipo de 

resistência  aos  β-lactâmicos.  No  caso  da  resistência  aos  antibióticos 

trimetropim/sulfametoxazol e netilmicina, não foi transferida essa resistência, o mesmo 
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não  acontece  na  tetraciclina  em  que  se  verifica  que  o  transconjugante  tem  um 

comportamento intermédio a esse antibiótico.

Para  além  deste  isolado,  também  surgiu  transferência  de  genes  de  resistência  por 

conjugação  da  estirpe  de  E.  coli da  amostra  nº  50  tendo-se  verificado  na  focagem 

isoeléctrica do transconjugante, a presença da banda de pI > 8,0 relativa, em princípio, à 

β-lactamase provável CTX-M-15, presente também no isolado dador.

A partir do isolado de E. Sakazakii  da amostra nº 32 não se conseguiu obter separação 

das bandas na focagem isoeléctrica.

O pI das bandas obtidas na focagem isoeléctrica, associado ao fenótipo de resistência 

bacteriano, aponta para a presença destas β-lactamases referidas, no entanto, só com a 

realização de estudos moleculares é que chegaríamos à sua completa identificação.

No total de 24  isolados obtiveram-se 15 estirpes bacterianas onde provavelmente, surge 

uma CTX-M-15 (15/24). Estes resultados estão de acordo com aquilo que vem sendo 

descrito na bibliografia, em Portugal e no resto do mundo. Assim, tal como outros estudos 

já o mostraram também neste estudo se verificou a elevada % de estirpes produtoras de 

BLEAs do tipo CTX-M, muito provavelmente CTX-M-15. O estudo realizado com crianças 

da Bolivia e do Perú mostrou que a prevalência de portadores fecais de E. coli produtores 

de BLEAs na flora comensal fecal aumentou cerca de 17 vezes num período de 3 anos 

devido ao contríbuto das CTX-M. Este estudo com crianças portuguesas mostra uma 

incidência de estirpes produtoras de BLEAs de 23,6%, significativamente maior do que os 

resultados obtidos até agora noutros países e destas, 62,5% provavelmente CTX-M-15.

Em  7  casos  observou-se  um  fenótipo  de  resistência  à  cefoxitina  e  resistência  à 

associação da amoxicilina com o àcido clavulânico. No caso da amostra nº 22 a, nº 32, nº 

44a e nº 66, este comportamento fenotípico pode ser devido à presença de β-lactamases 

do tipo AmpC   enquanto no caso das amostras nº 71 b, nº 8 e nº 61, este comportamento 

pode  ser  devido  à  presença  de  outro  mecanismo  de  resistência  como é  o  caso  de 

alterações de permeabilidade devido a mutações nos genes das porinas.

Mestrado em Análises Clínicas 91



Colonização fecal de crianças por Enterobacteriaceae produtoras de beta-lactamases de espectro alargado

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que a disseminação de estirpes produtoras de BLEAs como 

colonizadores fecais da população saudável é também uma realidade em crianças em 

idade  pré-escolar  podendo  funcionar  como  um elo  relevante  na  sua  dispersão.  Este 

estudo realizado com crianças portuguesas vem mostrar a elevada incidência de estirpes 

produtoras  de  BLEAs  nesta  faixa  etária.  Há  vários  estudos  em  todo  o  mundo  e 

nomeadamente em amostras de fezes de pessoas saudáveis da comunidade que alertam 

para  o  aumento  significativo  da  incidência  de  estirpes  produtoras  de  BLEAs, 

particularmente  do  tipo  CTX-M.  À  semelhança  dos  estudos  realizados  em  fezes  de 

crianças na Bolivia e no Perú, os resultados deste estudo mostram que o tracto intestinal 

de  crianças  saudáveis  é  um  reservatório  de  isolados  produtores  de  BLEAs, 

principalmente E. coli.. A prevalência de reservatórios fecais nas crianças deste estudo foi 

bastante superior à encontrada nos estudos da Bolivia e do Perú (23,6% versus 1,7%), 

bem como nos estudos realizados em fezes de adultos (Pallechi et al, 2004 e 2007).

Tal  como  no  estudo  efectuado  recentemente  por  Ruppé  com  crianças  do  Senegal, 

também em Portugal encontramos uma criança portadora fecal provavelmente do clone 

de E. coli multiresistente e produtor de CTX-M-15 (CTX-M-15+OXA-1+TEM-1).

Este estudo permitiu verificar que apenas 21% (5/24) dos isolados produtores de BLEAs 

surgem em crianças submetidas a tratamento recente com antibiótico o que sugere que 

estes  reservatórios  nas  crianças  saudáveis  estejam relacionados  com a exposição  à 

contaminação no seio familiar mais do que à exposição directa a oxiiminobeta-lactâmicos. 

Teria interesse em estudos futuros relacionar esta colonização com o tipo de alimentos 

consumidos por  estas crianças,  uma vez que já  há estudos que detectaram estirpes 

produtoras de BLEAs nos alimentos. Também teria interesse, avaliar a natureza desta 

colonização  e  verificar  se  é  persistente  ou  não,  pela  realização  de  culturas  destas 

amostras repetidas no tempo. São importantes estudos futuros que possam clarificar o 

papel  das  estratégias  como  a  descontaminação  selectiva  do  trato  digestivo  destas 

crianças.
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Como continuação deste trabalho, seria importante, prosseguir os estudos de conjugação 

bacteriana para avaliar a transferência dos elementos genéticos entre estirpes e espécies 

bacterianas que colonizam o intestino, uma vez que esta é uma forma de disseminação 

importante.

Todos estes dados permitirão concluir  se será importante no futuro tratar  as crianças 

colonizadas como forma de evitar a disseminação quer na comunidade, quer aquando de 

internamento hospitalar, pelo seu elevado potencial de provocar infecções nosocomiais.

O aparecimento de novas BLEAs nos últimos 20 anos foi uma realidade. A sua presença, 

mais  o  potencial  de  resistência  aos  carbapenemos  e  às  quinolonas  mediada  por 

plasmídeos poderá criar um problema significativo da terapêutica no futuro.
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ANEXO 

Crescimento bacteriano de colónias lactose positiva nos diferentes meios de cultura 

utilizados para as 75 amostras de fezes

Amostra nº Mac Mac + ATM Mac + CTX Mac + CAZ Mac + MER
1 FA L+ L+ L+ Ø

2 FA Ø Ø L+ (2) Ø

3 FA Ø Ø Ø Ø

4 FE Ø Ø L+ Ø

5 FA Ø Ø Ø Ø

6 FA L+ L+ (2) L+ Ø

7 FA L+ L+ L+ Ø

8 FA L+ L+ L+ Ø

9 FA L+ (2) L+ L+ Ø

10 FA L+ L+ L+ Ø

11 FA L+ L+ L+ (3) Ø

12 FA Ø Ø Ø Ø

13 FA Ø Ø Ø Ø

14 FA Ø Ø Ø Ø

15 FA Ø Ø Ø Ø

16 FA Ø Ø Ø Ø

17 FA Ø Ø Ø Ø

18 FA Ø Ø Ø Ø

19 FA Ø Ø Ø Ø

20 FA Ø Ø Ø Ø

21 FA Ø Ø Ø Ø

22 FA Ø Ø L+ (2) Ø

23 FA Ø Ø Ø Ø

24 FA Ø Ø Ø Ø

25 FA Ø Ø Ø Ø

26 FA Ø Ø Ø Ø

27 FA Ø Ø Ø Ø

28 FA Ø Ø Ø Ø

29 FA Ø Ø L+ Ø

30 FA Ø Ø Ø Ø

31 FA Ø Ø Ø Ø

32 FA L+ L+ Ø Ø

33 FA Ø Ø Ø Ø

34 FA Ø Ø Ø Ø

35 FA Ø Ø Ø Ø

36 FA Ø Ø Ø Ø

37 FA Ø Ø Ø Ø

38 FA Ø Ø Ø Ø

39 FA Ø Ø Ø Ø
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40 FA Ø Ø Ø Ø

41 FA Ø Ø Ø Ø

42 FA Ø Ø Ø Ø

43 FA Ø Ø Ø Ø

44 FA L+ Ø L+ (2) Ø

45 FA Ø Ø Ø Ø

46 FA Ø L+ Ø Ø

47 FA Ø Ø Ø Ø

48 FA L+ L+ L+ Ø

49 FA L+ Ø L+ Ø

50 FA L+ L+ L+ Ø

51 FA Ø Ø Ø Ø

52 FA Ø Ø Ø Ø

53 FA Ø Ø Ø Ø

54 FA Ø Ø Ø Ø

55 FA Ø Ø Ø Ø

56 FA Ø Ø Ø Ø

57 FA Ø Ø Ø Ø

58 FA Ø Ø Ø Ø

59 FA Ø Ø Ø Ø

60 FA Ø Ø Ø Ø

61 FA Ø L+ Ø Ø

62 FA Ø L+ Ø Ø

63 FA Ø Ø Ø Ø

64 FA Ø Ø Ø Ø

65 FA Ø Ø Ø Ø

66 FA Ø L+ L+ Ø

67 FA Ø Ø Ø Ø

68 FA Ø Ø Ø Ø

69 FA Ø Ø Ø Ø

70 FA Ø Ø Ø Ø

71 FA L+ L+ L+ Ø

72 FA Ø L+ Ø Ø

73 FA Ø Ø Ø Ø

74 FA Ø Ø Ø Ø

75 FA Ø Ø Ø Ø

Mac – meio de MacConkey; Mac+ATM – meio de MacConkey suplementado com Aztreonamo 1 
µg/mL; Mac+CTX – meio de MacConkey suplementado com cefotaxima 1 µg/mL; Mac+CAZ - meio 
de  MacConkey  suplementado  com  ceftazidima1  µg/mL;  Mac+  MER  -  meio  de  MacConkey 
suplementado  com  meropenemo  1  µg/mL;  FA –  Crescimento  de  flora  fecal  abundante;  L+  - 
Crescimento  de  pelo  menos  uma  colónia  lactose  positiva;  Ø  –  Ausência  de  crescimento  de 
colónias lactose positiva; (2) – Crescimento de 2 tipos de colónias lactose positiva (colónias com 
características morfológicas diferentes); (3) -   Crescimento de 3 tipos de colónias lactose positiva 
(colónias com características morfológicas diferentes).
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