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RESUMO 

 

JUSCELE, F. Marcadores epidemiológicos de resistência à fosfomicina em 
Escherichia coli de origem aviária. 2020. 59f. Dissertação (Mestrado em Ciências) 
– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2020. 
 

A fosfomicina é um antibiotico de classe compartilhada entre a medicina humana e 

veterinária e que foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como um 

antimicrobiano criticamente importante e de alta prioridade. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar os níveis de resistência à fosfomicina e detectar a presença do gene fosA3 

em estirpes de Escherichia coli (E. coli) isoladas de fezes de frangos de corte. Foram 

coletadas quatrocentas amostras de fezes em quatro sistemas de integração de aves 

de corte instalados na região sudeste do Brasil. As amostras foram processadas e 

avaliadas quanto ao  crescimento de E. coli em placas de ágar com a presença de 

fosfomicina na concentração de 256µg/ml As colonias com fenótipo resistente foram 

avaliadas pela técnica de PCR a respeito da presença do gene fosA3.  Os resultados 

obtidos demonstraram uma frequencia de 18,75% de estirpes resistentes à 

fosfomicina, mas a prevalência do gene fosA3 foi de 4%, com resultados de 2%, 9%, 

3% e 2%, sendo que a integração com maior frequência não possui histórico de uso 

de fosfomicina, o que sugere a seleção de estirpes resistentes por co-seleção.   

 

Palavras-chave: resistência; antibióticos; fosfomicina; fosA3; E. coli  

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

JUSCELE, F. Epidemiological markers for Fosfomycin resistance in Escherichia 
coli from avian origin. 2020. 59f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 

Fosfomycin is an antibiotic from a class shared by human and veterinary medicine, 

and has been classified by the World Health Organization as a critically important and 

high priority antimicrobial. The aim of this project was to evaluate the levels of 

resistance to fosfomycin and to detect the presence of the fosA3 gene in strains of 

Escherichia coli (E. coli) isolated from broiler feces. Four hundred stool samples were 

collected in four poultry integration systems installed in southeastern Brazil. The 

samples were processed and evaluated for the growth of E. coli on agar plates with 

the presence of Fosfomycin, at a concentration of 256µg/ml. Colonies with resistant 

phenotype were then evaluated by the PCR technique regarding the presence of the 

fosA3 gene. The results obtained showed a frequency of 18.75% of fosfomycin-

resistant strains, but the prevalence at the flocks of the fosA3 gene was 4%, with 

results of 2%, 3%, 2%, 9% on each flock, with the latter not reporting any history of 

Fosfomycin use, which suggests the selection of resistant strains by co-selection. 

 

Keywords: resistance; antibiotics; fosfomycin; fosA3; E. coli 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o descobrimento e expansão da terapia antimicrobiana, em meados da 

década de 40, existem evidências de resistência (PAZIAN, 2006). O aumento da 

resistência bacteriana aos antibióticos utilizados nas medicinas veterinária e humana, 

e a transferência horizontal de genes de resistência entre as espécies representam 

uma ameaça à Saúde Pública. Estima-se que a mortalidade anual por infecções 

bacterianas causadas por microrganismos multirresistentes afete 10 milhões de 

pessoas em 2050, se não forem adotadas medidas de uso prudente (O`NEILL, 2014). 

O uso prudente de antibióticos tem se tornado um assunto de ampla discussão, seja 

na esfera técnica dos profissionais envolvidos no seu uso, seja na esfera leiga dos 

consumidores de produtos de origem animal. Ainda, o conceito de Saúde Única, em 

plena expansão na última década, leva à natural discussão do tema (AVMA, 2008). 

Muitas bactérias que são responsáveis por infecções hospitalares são 

frequentemente inclinadas ao aparecimento de resistência à múltiplas drogas, mesmo 

fora de condições hospitalares (THEURETZBACHER, 2013). Neste contexto, 

destacam-se as enterobactérias, principalmente Escherichia coli e Klebsiela 

pneumoniae. Isto porque desenvolvem resistência em grande velocidade, e 

atualmente possuem poucas opções para a terapia das infecções causadas por estes 

patógenos (WILSON, ELGOHARI, et al., 2011). No Canadá, de 2007 a 2009, as taxas 

de resistência múltipla em E. coli apresentaram a estarrecedora marca de 83,3% de 

isolados produtores de ESBL (SIMNER, ZHANEL, et al., 2011). 

O impacto da resistência é amplo e disseminado. Em última instância, gera um 

aumento de custo e redução da eficiência do tratamento de determinada infecção 

bacteriana, o que gera problemas em países onde já não há um amplo leque de 

opções, além de condições estruturais deficientes, o que frequentemente é observado 

em países em desenvolvimento (LEVY, 2002). 

A fosfomicina tem sido empregada como uma opção terapêutica para tratamento 

humano, principalmente nas recidivas de quadros infecciosos associados à infecção 

por UPEC (Escherichia coli uropatogênica). O uso do medicamento em animais de 

produção deve ser monitorado, uma vez que o compartilhamento de classes de 

medicamentos na medicina humana e animal representa um risco de seleção de 

linhagens de bactérias patogênicas resistentes (PÉRICHON e COURVAIN, 2009).   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. RESISTÊNCIA AOS ANTIBIÓTICOS 

O desenvolvimento da resistência aos antibióticos começa muito antes do seu 

uso terapêutico. Assim como os próprios antibióticos, o desenvolvimento de 

resistência é consequência de uma série de mecanismos adaptativos resultantes da 

evolução de fungos e bactérias. Assim, desde que o uso amplo de antibacterianos 

começou, durante a segunda guerra mundial, o desenvolvimento de resistência 

passou a ser um problema que complica a terapia (DAVIES, 2010). Atualmente, a 

resistência antimicrobiana tem sido apontada como um dos maiores problemas de 

saúde pública da sociedade moderna, sendo detectada em todos os locais do globo, 

com avanço constante e propagação causada pelo uso inadvertido de antibióticos 

(WHO, 2015). Ainda, a resistência é um problema que ocorre nas esferas da saúde 

humana, animal e ambiental, conforme ilustrado na figura 1, com evidentes interações 

entre elas (ARGUDÍN, DEPLANO, et al., 2017). 

O problema da resistência é facilmente compreensível quando analisamos os 

números. O tratamento das infecções que, há décadas atrás, eram intratáveis, salvou 

milhões de pessoas e revolucionou nossa sociedade. Atualmente, estima-se que por 

volta de 700.000 mortes ocorrem anualmente devido às infecções multirresistentes de 

bactérias que seriam relativamente comuns. Este número pode chegar a 10 milhões 

ao ano em 2050, com prejuízo cumulativo de 100 trilhões de dólares, se não forem 

adotadas medidas de contenção (O'NEILL, 2016).  

A presença de animais de companhia nas residências humanas, embora seja 

algo inerente à sociedade moderna e traga diversos benefícios, tem sido apontada 

como um de diversos fatores relevantes na disseminação da resistência. Isto pelo 

risco significante de transmissão de epizootias e bactérias multirresistentes (SIGIRCI, 

CELIK, et al., 2020) no contexto zoonótico e antropozoonótico. Neste aspecto, alguns 

autores enfatizam que pode haver transmissão entre animais e humanos, por meio do 

contato direto ou da contaminação do ambiente (DAMBORG, 2016, ARGUDÍN, 217). 

Ainda, é bastante importante a transmissão por alimentos de origem animal (DA 

COSTA, 2013).  
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Figura 1. Interação entre seres humanos, animais e ambiente. Adaptado de Da 

Costa, 2013. 

 

Os antimicrobianos são utilizados em medicina veterinária de uma maneira bem 

distinta na comparação com a medicina humana. Enquanto os seres humanos os 

utilizam por razões basicamente terapêuticas, em medicina veterinária eles podem ser 

utilizados por razões profiláticas, metafiláticas, terapêuticas ou para melhoria de 

desempenho. Estes usos, em diferentes níveis, geram uma pressão de seleção na 

população bacteriana, o que favorece  a emergência de bactérias resistentes, que 

podem incluir ou não bactérias comensais ou patogênicas (ARGUDÍN, DEPLANO, et 

al., 2017). No entanto, pela complexidade das relações entre humanos e animais com 

o ambiente, levando à complexidade das rotas de transmissão entre os animais de 

produção e humanos, assim como a troca de genes de resistência entre as bactérias, 

se torna uma tarefa complicada determinar se um pool de bactérias resistentes em 

animais de produção necessariamente representa um risco à saúde animal 

(THANNER, DRISSNER e WALSH, 2016). 

A resistência antimicrobiana ocorre de maneira natural. São mecanismos 

presentes em diversas bactérias, que diminuem ou anulam o efeito de determinada 

classe de antimicrobiano por um mecanismo específico, conforme exposto no quadro 

1. Ainda, pode ser intrínseca a propriedades celulares, oriunda de mutações, ou 

adquirida por genes de resistência ou recombinação intragênica (MILLER e 

GILLIGAN, 2012). 

Animais 

Dejetos Contato direto 

Humanos 

Produtos de 
origem animal 

Ambiente 
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Quadro 1 – Mecanismos comuns de resistência antimicrobiana. 

Classe de 
antibacteriano 

Mecanismo de 
resistência 

Frequência Exemplos 

Aminoglicosídeos 

Inativação 
Enzimática 

Comum 
Fosfotransferases, acetiltransferases, 

nucleotidiltransferases 

Bomba de efluxo Incomum MexX-MexY em enterobactérias 

Alteração do sitio 
de ligação 

Rara 
M. tuberculosis resistente a 

estreptomicinas 

Alteração no 
influxo 

Comum 
Estreptococos e outras bactérias 

anaeróbicas 

β-Lactâmicos 

Inativação 
enzimática 

Comum S. aureus, H. influenzae, Enterobactérias 

β-lactamase A Comum 
Produtores de ESBL: E. coli, K. 

pneumoniae, P. mirabilis 

β-lactamase B Incomum 
Carbapenemase mediadas por 

plasmídeos em A. baumannii, P. 
aeruginosa, e algumas enterobactérias  

β-lactamase C Comum 
AmpC cromossomal 

em Enterobacter spp. 

β-lactamase D Incomum 
Mediado por plasmídeo em P. 

aeruginosa e algunas enterobacterias 

Alteração do sítio 
de ligação 

Comum 
S. aureus resistente à Oxacillina e S. 
pneumoniae resistente à penicilina 

Bomba de efluxo Incomum MexAB-OprM em P. aeruginosa 

Alteração no 
influxo 

Incomum Perda de OprF e OprD em P. aeruginosa 

Cloranfenicol 

Inativação 
enzimática 

Comum Cloranfenicol acetiltransferase 

Bomba de efluxo Incomum S. Typhimurium DT 104 

Alteração no 
influxo 

Incomum Perda de OmpF em S. Typhimurium 

Colistina 
Alteração no sitio 

de ligação 
Incomum Alteração de LPS em P. aeruginosa 

Isoniazida 

Alteração no sitio 
de ligação 

Comum Mutação de KatG em M. tuberculosis 

Superexpressão 
do alvo 

Incomum 
Superexpressão de inhA em M. 

tuberculosis 

Linezolida 
Alteração no sitio 

de ligação 
Rara 

Mutação no rRNA 23s 
em Enterococcus spp. 

Macrolídeos 

Bomba de efluxo Comum Resistência em estreptococos 

Alteração no sitio 
de ligação 

Comum 
Metilação do rRNA 23S, conferindo 

resistência aos Macrolídeos, 
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Classe de 
antibacteriano 

Mecanismo de 
resistência 

Frequência Exemplos 

estreptogramíneas, e lincosamidas 
em Staphylococcus e Streptococcus spp. 

Metronidazol 
Inativação 
enzimática 

Incomum 
Nitroimidazol reductase 

em Bacteroides spp. 

Quinolonas 

Alteração no sitio 
de ligação 

Comum 
Mutações em gyr para gram negativos e 

em par para gram positivos 

Bomba de efluxo Incomum 
Visto em diversos microrganismos gram 

positivos e negativos 

Produção de 
proteínas 
protetoras 

Rara 
Proteina expressada por K. 
pneumoniae que se liga às 

fluoroquinolonas 

Rifampicina 
Alteração no sitio 

de ligação 
Comum 

Mutações no gene rpoB em S. aureus, 
M. tuberculosis, e N. meningitidis 

Tetraciclinas 

Bomba de efluxo Comum 
Visto em diversos microrganismos gram 

positivos e negativos 

Produção de 
proteínas 
protetoras 

Incomum 
Visto em diversos microrganismos gram 

positivos e negativos 

Trimetoprim-
sulfametoxazol 

Super expressão 
do alvo 

Comum 
Superprodução de DHFR e diversos 

microrganismos 

Alteração no sitio 
de ligação 

Comum Mutação no gene dhfr em S. pneumoniae 

Via alternativa (by-
pass pathway) 

Incomum S. aureus dependente de timidina 

Vancomicina 

Alteração no sitio 
de ligação 

Comum 
Alteração de 

vanA e vanB em Enterococcus spp. 

Superexpressão 
do alvo 

Incomum 
Vancomycin-

intermediate Staphylococcus 
aureus (VISA) 

Adaptado de (MILLER e GILLIGAN, 2012) 

 

Os mecanismos de resistência podem ser oriundos de novas mutações 

genéticas ou de alocação de elementos genéticos ao genoma bacteriano. A 

disseminação ocorre de maneira facilitada quando, nos elementos genéticos móveis 

– plasmídeos, integrons e transposons – encontram-se tais genes codificadores de 

resistência. A disseminação de resistência por elementos móveis, por mecanismos de 

transferência horizontal de genes, pode ocorrer entre diferentes espécies de bactérias 

(ANTONELLI, 2019). Adicionalmente, foi observado que o desenvolvimento de 

resistência a um antibacteriano pode garantir resistência à outras classes, desde que 
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mediados pelo mesmo gene ou carreados pelo mesmo plasmídeo (LEVY e 

MARSHALL, 2004). 

A disseminação da resistência pode ocorrer no ambiente, de maneira 

expressiva, principalmente pelo manejo inadequado de dejetos, que pode expor as 

populações bacterianas, no solo e na água (PETRIN, 2019), a genes de resistência e 

bactérias resistentes. Ainda, resíduos de antibióticos são frequentemente lançados ao 

ambiente: estima-se que 90% dos resíduos de antibióticos sejam liberados nas fezes. 

(LI et al, 2012).  

Assim, com os mecanismos de resistência sempre se fazendo presentes, o 

problema tende a tornar-se cada vez mais grave. E isto ainda se associa com a 

redução da descoberta e síntese de novos antibióticos, que é cada vez menor ao longo 

dos anos (FREIRE-MORAN, ARONSSON, et al., 2011). As pesquisas que envolvem 

o descobrimento de uma nova molécula e sua disponibilização ao mercado são 

extremamente caras, e considerando que a maioria dos medicamentos atualmente 

disponíveis se tornarão pouco eficazes em um prazo de anos (ARGUDÍN, DEPLANO, 

et al., 2017), o cenário se torna desencorajador para as empresas farmacêuticas. 

  

2.2.  SAÚDE ÚNICA 

O conceito Saúde Única (One Health) advém do conceito da extensão da saúde 

humana, saúde animal e saúde do ecossistema, convergindo no mutualismo entre o 

bem-estar e saúde destes três agentes, levando ao desenvolvimento sustentável 

(ZINSSTAGA, SCHELLINGA, et al., 2011). 

A abordagem da saúde única pode trazer uma série de benefícios à nossa 

sociedade (KING, ANDERSON, et al., 2008): 

• Melhora conjunta da saúde humana e animal; 

• Abordagem dos desafios globais com uma perspectiva de diversas áreas do 

conhecimento; 

• Desenvolvimento de novos conhecimentos, com base na colaboração entre 

instituições de medicina veterinária, medicina humana e saúde pública; 

• Ampliação de oportunidades profissionais para veterinários 

• Evolução do conhecimento científico para a criação de programas inovadores 

na melhora da saúde. 
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Dentro deste contexto de Saúde Única, a resistência aos antimicrobianos é 

considerada como um problema crítico, que possui ligações muito claras e 

compreendidas entre estes três pilares. A utilização de antibióticos na produção 

animal, com doses sub-terapêuticas e em longa exposição, trazem condições ideais 

para a seleção de genes de resistência nas populações bacterianas. Estes genes de 

resistência podem então serem transmitidos para microrganismos adaptados a 

colonizar seres humanos, o que pode gerar infecções resistentes ao tratamento 

tradicional (ROBINSON, BU, et al., 2016). Ainda, a resistência pode se disseminar 

entre um ecossistema e outro (RASHEED, THAJUDDIN, et al., 2014) e levar à uma 

preocupação generalizada, e os relatos em diferentes locais tornaram-se uma 

tendência preocupante (MCGANN, SNESRUD, et al., 2016). 

Dada a importância do tema, desde 2015 o problema é agenda obrigatória dos 

membros da OIE (ROBINSON, BU, et al., 2016), conforme o Plano de Ação Global 

sobre a Resistência Antimicrobiana. Este plano visa garantir a viabilidade do 

tratamento de doenças infecciosas com antimicrobianos eficazes e amplamente 

disponíveis, e determina que cada país estabeleça seu plano em sintonia com o plano 

global (WHO, 2015). 

Justamente a partir disto, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) estabeleceu o Plano de Ação Nacional para Prevenção e Controle da 

Resistência aos Antimicrobianos do Brasil (PAN-BR), com o objetivo que se mantenha 

factível a viabilidade dos tratamentos e prevenções das doenças infecciosas. Tal 

plano vem de uma série de objetivos traçados pela OIE (Mundial de Saúde Animal ou 

Escritório Internacional de Epizootias), FAO (Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura), e OMS (Organização Mundial da Saúde). Este plano de 

ação global apresenta 5 objetivos estratégicos (MAPA, 2018): 

 

Objetivo estratégico 1 - Melhorar a conscientização e a compreensão a respeito da 

AMR por meio de comunicação, educação e formação efetivas; 

Objetivo 2 - Fortalecer os conhecimentos e a base científica por meio da vigilância e 

pesquisa; 

Objetivo 3 - Reduzir a incidência de infecções com medidas eficazes de saneamento, 

higiene e prevenção de infecções; 

Objetivo 4 - Otimizar o uso de medicamentos antimicrobianos na saúde humana e 

animal; 
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Objetivo 5 - Preparar argumentos econômicos voltados para um investimento 

sustentável e aumentar os investimentos em novos medicamentos, meios 

diagnósticos e vacinas, além de outras intervenções; 

 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento soube expandir o conceito 

da resistência antimicrobiana de uma maneira abrangente e compreensiva, ao 

estabelecer que: 

 

“[...] Embora o desenvolvimento da AMR seja um fenômeno natural dos 

microrganismos, está ocorrendo uma maior pressão seletiva e 

disseminação por: (i) mau uso de medicamentos antimicrobianos na saúde 

humana; (ii) programas inadequados ou inexistentes de prevenção e 

controle de infecções, o que favorece a transmissão da resistência entre os 

microrganismos e a exposição de indivíduos a microrganismos resistentes; 

(iii) antimicrobianos de má qualidade; (iv) fraca capacidade laboratorial; (v) 

vigilância e monitoramento inadequados; (vi) insuficiente regulamentação 

e fiscalização do uso dos medicamentos antimicrobianos [...]” (MAPA, 

2018). 

 

2.3. SISTEMAS DE PRODUÇÃO NO BRASIL 

A evolução na produção de frangos passou por uma explosão, em escala 

mundial e local. Desde os últimos 50 anos, a produção de carne de frango aumentou, 

de maneira proporcional, mais do que a produção de proteína bovina e suína 

(WINDHORST, 2006). A produção de frangos no Brasil está no topo, em termos de 

produtividade, alojamento e exportações. Não à toa, observamos a aplicação de 

tecnologia moderna de gestão, regimes nutricionais, instalações eficientes e uso de 

insumos pecuários relevantes. Adicionalmente, há grande investimento 

governamental e privado no desenvolvimento de tecnologias e modernização 

regulatória, principalmente devido aos problemas de higiene e sanidade, encontrados 

durante este crescimento (GOUVEA, DOS SANTOS, et al., 2015). 

Segundo os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Brasil 

produziu um total de 98.598 mil toneladas de frangos de corte em 2019, dos quais 

68% abasteceram o mercado interno e 32% foram destinados à exportação para mais 

de 150 países no mundo. Este cenário representa a terceira colocação no ranking 
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global de produção de carne de frango e maior exportador mundial do produto (ABPA, 

2020). Apesar de altamente produtivo, o setor ainda necessita de novas estratégias 

para controle de infecções bacterianas, incluindo a colibacilose aviária.  

Estima-se que as perdas por colibacilose aviária em abatedouros representam 

mais de 10% do total de condenações de carcaças. Enquanto o impacto econômico 

causado por estirpes virulentas é bastante evidente, o impacto de saúde pública 

relacionado à presença de estirpes resistentes parece ser subestimado pela cadeia 

de produção de aves (FERREIRA, KNÖBL, 2020).  

 

2.4. Escherichia coli  

Escherichia coli é parte da microbiota comensal de humanos e animais. No 

entanto, algumas estirpes podem causar doenças de importância relevante 

(RASHEED, THAJUDDIN, et al., 2014). As estirpes patogênicas de E. coli apresentam 

atributos de virulência diferenciados e que permitem que elas causem um amplo 

espectro de enfermidades em mamíferos e aves (KAPER, NATARO e MOBLEY, 

2004). 

E. coli é um bacilo gram-negativo, anaeróbio facultativo, pertencente à família 

Enterobacteriaceae. É um microrganismo altamente adaptado ao microambiente 

intestinal (SOUSA, 2006). 

No que diz respeito às extirpes patogênicas, se pode classificar os patógenos 

em intraintestinais e extraintestinais (ExPEC) (JAFARI, ASLANI e BOUZARI, 2012). 

Entre os patógenos  intestinais, também denominadas E. coli diarreiogênicas, existem 

alguns patotipos bem descritos: E. coli enteropatogênica (EPEC), enterohemorrágica 

(EHEC), enterotoxigênica (ETEC), enteroagregativa (EAEC), enteroinvasiva (EIEC) e 

aderente difusa (DAEC) (KAPER, NATARO e MOBLEY, 2004). As estirpes extra-

intestinais são denominadas de ExPEC e incluem os patotipos UPEC (E. coli 

uropatogênica), MEEC (E. coli associada à meningoencefalite), SEPEC (E. coli 

associada à sepse) e APEC (E. coli patogênica aviária) (TRABULSI, 2008).  

Além das estirpes patogênicas, a literatura tem destacado a emergência de 

linhagens de E. coli com perfil de resistência múltipla aos antimicrobianos, com 

destaque para tetraciclinas, sulfonamidas, aminoglicosídeos, fluorquinolonas e β-

lactâmicos (FERREIRA, KNÖBL, 2020).  

O uso de antibióticos em agropecuária parece ser o um fator importante para o 

aparecimento de cepas resistentes no ambiente. Existe uma alta prevalência de E. 
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coli resistentes à alguns antibacterianos em produtos de origem animal vendidos ao 

público, principalmente em originados de aves (JOHNSON, SANNES, et al., 2007). 

Um estudo com 225 APEC isoladas de perus apontou uma taxa de multirresistência 

de 92% (CUNHA et al, 2014), com presença de bactérias produtoras de enzimas CMY-

2 e CTX-M2 (SILVA et al., 2017).   

 

2.5. FOSFOMICINA 

A fosfomicina (cis-1,2-epoxyphosphonic acid), um derivado do ácido fosfórico, é 

um agente bactericida de amplo espectro, de ação tempo-dependente, que age 

inibindo a fase inicial da biossíntese de peptidoglicano, e consequentemente da 

parede celular, de células procariotas. É produzida naturalmente por espécies de 

Streptomyces spp., como S. fradiae, S. viridochomogenes e S. wedmorensis 

(HENDLIN, STAPLEY, et al., 1969).  
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Figura 2 – Estruturas moleculares da fosfomicina. A – Fosfomicina trometamol; B – 

Fosfomicina de Cálcio; C – Fosfomicina Disódica. Adaptado de (FALAGAS, 

VOULOUMANOU, et al., 2016) 

 

A molécula da fosfomicina (figura 2), quando utilizada principalmente por via oral 

como fosfomicina trometamol, atua inibindo a UDP-N-acetilglucosamina enolpiruvil 

transferase (MurA), assim impedindo a síntese de peptidoglicano (LORAS, MENDES, 

et al., 2020). 

Sua atividade é especialmente eficaz contra bactérias entéricas gram-negativas, 

tais como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Enterobacter spp. Também há 

atividade contra bactérias Gram positivas (Castañeda-García, 2013). Na prática 

médica, tanto veterinária quanto humana, a fosfomicina é um dos agentes de escolha 

para o tratamento de infecções causadas por estas bactérias. Em humanos, é um 

agente de escolha no tratamento de infecções urinárias, dado que, o principal agente 

causador desta doença é E. coli, altamente suscetível (Wagenlehner, 2011). As taxas 
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de resistência à fosfomicina em E. coli são geralmente baixas, mas podem aumentar 

entre bactérias produtoras de ESBL (LORAS, MENDES, et al., 2020). 

A fosfomicina, assim como todos os demais derivados do ácido fosfórico, consta 

na lista da Organização Mundial da Saúde de Antimicrobianos criticamente 

importantes e de alta prioridade (Quadro 2). Isto porque persiste como uma das 

poucas opções terapêuticas para as infecções as quais trata, muitas delas 

multirresistentes, e ainda pode haver transmissão de bactérias e/ou genes de 

resistência a partir de fontes não-humanas. Adicionalmente, há uma ampla gama de 

infecções que podem ser tratadas por esta molécula (WHO, 2016). 

 

Quadro 2 – Classificação de importância dos antimicrobianos, OMS (2019) 

Antimicrobianos Criticamente Importantes 
Prioridade máxima 

Cefalosporinas (3ª, 4ª e 5ª gerações) 

Glicopeptídeos 

Macrolídeos e quetolidas 

Polimixinas 

Quinolonas 

Priodidade alta 

Aminoglicosídeos 

Ansamicinas 

Carbapenems e outros penems 

Glicilciclinas 

Lipopeptídeos 

Monobactamicos 

Oxazolidinonas 

Penicilinas(1) 

Derivados do ácido fosfórico 

Drogas para tratamento de tuberculose e doenças causadas por micobactérias 

Antimicrobianos Altamente importantes 

Amfenicóis 

Cefalosporinas (de 1ª e 2ª gerações), cefamicinas 

Lincosaminas 

Penicilinas(2) 

Acido pseudomonico 

Riminofenazinas 

Esteróides 

Estreptogramíneas 

Sulfonamidas 

Sulfonas 

Tetraciclinas 

Antimicrobianos importantes 

Aminociclitóis 

Polipeptídeos cíclicos 

Derivados do nitrofurano 

Nitroimidazóis 

Pleuromutilinas 
(1) Antipseudomonas, Aminopenicilinas, aminopenicilinas com inibidores da β-Lactamase 

(2) Amidinopenicilinas, antiestafilococcos, espectro limitado 
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Apesar disto, a fosfomicina é um antibacteriano antigo, descoberto em 1969 

(HENDLIN, STAPLEY, et al., 1969). Com a alta demanda de uso de antibacterianos, 

associado ao  fato de que não é muito utilizado na medicina veterinária, exceto em 

países da América Central e do Sul, seu uso passou a ser considerado de alta 

importância em consideração aos antibacterianos com níveis de resistência relevantes 

(FALAGAS, VOULOUMANOU, et al., 2016). 

Os mecanismos de resistência à fosfomicina podem ser resumidos em 

(Castañeda-Gracía, 2013):  

(1) Permeabilidade reduzida à fosfomicina; 

(2) Modificação da enzima-alvo da atividade do antimicrobiano, e;  

(3) Modificação enzimática do antimicrobiano  

 

Esta resistência pode ser natural ou adquirida, e não existem evidências de 

resistência cruzada a outras classes de antimicrobianos (Pérez, 2014). Dentre os 

diversos mecanismos de resistência, os genes fos desempenham importante papel 

ao alterar a molécula do antibiótico. Este gene produz a enzima glutationa S-

transferase, dependente de Mn2+ e K+, que conjuga uma molécula de glutationa na 

molécula de fosfomicina. Este gene é descrito com frequência em espécies Gram 

negativas. Ao menos 10 tipos de genes fos são conhecidos, sendo que o gene fosA3 

é o mais frequente em enterobactérias (LORAS, MENDES, et al., 2020). Nos 

plasmídeos de E. coli, fosA3, fosA5 e fosA6 foram descritos anteriormente, sendo o 

primeiro deles o mais comum (ITO, 2017).  

 

2.6. SITUAÇÃO REGULATÓRIA E CIENTÍFICA ATUAL 

Diante da situação atual e o constante debate do tema, em diversas esferas da 

sociedade, as principais agências regulatórias dos maiores países do mundo 

estabeleceram seus programas de prevenção e combate à resistência. Com grande 

apoio do que é discutido nas agências internacionais, há anos vemos a restrição e 

banimento de uso de diversas moléculas, assim como o fomento à pesquisa de 

alternativas ao uso de antimicrobianos na produção animal. 

Nos últimos anos, vimos a expansão de linhas de pesquisa voltadas à estas 

alternativas, como novos protocolos vacinais, uso de ácidos orgânicos, óleos 

essenciais, prebioticos e probióticos, entre outros. Abaixo, nas figuras de 3 a 8, 

podemos observar a evolução das pesquisas publicadas com palavras chave 
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relevantes para o tema: antibiotic resistance, organic acids, essential oils, prebiotics e 

probiotics. Aqui não se toca no tema de outros termos de sufixo -biótico, como por 

exemplo o termo pósbiótico, pois são ramificações da discussão que acabam por não 

agregar muito ao propósito atual. 

 

 

Figura 3 – Evolução das publicações com a palavra-chave “antibiotic resistance” 

 

 

Figura 4– Evolução das publicações com a palavra-chave “fosfomycin resistance” 
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Figura 5 – Evolução das publicações com a palavra-chave “essential oils” 

 

 

Figura 6 – Evolução das publicações com a palavra-chave “prebiotic” 
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Figura 7 – Evolução das publicações com a palavra-chave “probiotic” 

 

 

Figura 8 – Evolução das publicações com a palavra-chave “organic acids” 

   

2.7. PESPECTIVAS FUTURAS E CONTEXTO DA PESQUISA 
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buscam entender de melhor maneira como os já mencionados mecanismos de 

resistência se disseminam nas populações bacterianas e como eles podem ser 

combatidos. 

 As principais soluções apontadas envolvem (RASHMI, S. e BHUVNESHWAR, 

2005): 
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 - Regulação da venda de medicamentos; 

 - Preservação de agentes atualmente aprovados; 

 - Desenvolvimento de novas moléculas; 

 - Desenvolvimento de inibidores de moléculas ligadas à resistência 

 - Desenvolvimento de novas abordagens para o controle de doenças 

bacterianas; 

- Tratamento de dejetos dos animais. 

 

Neste contexto, a importância de pesquisa que tragam luz ao tema são de 

extrema importância, no sentido de atuar como vigilância ao estado atual da 

resistência. Infelizmente, as regiões geográficas onde o uso de antibacterianos ainda 

é feita de modo  irresponsável,  principalmente na Ásia, África e América Latina, 

também são as mesmas que apresentam menos pesquisas relacionadas ao tema, e 

um menor número de informações disponíveis sobre o uso e consequências do uso 

de antibacterianos (THEURETZBACHER, 2013). 

Com os dados disponíveis atualmente, o CDDEP (The Center for Disease 

Dynamics, Economics and Policy), uma organização que produz relatórios 

independentes com base em dados publicados com o objetivo de levar informação 

relevante à luz, no contexto de decisões políticas e relacionadas à saúde pública, 

produziu o ResistanceMap. O ResistanceMap é um conjunto de dados e ferramentas, 

disponível completamente online e de forma gratuita, que explora de maneira 

interativa diversos dados referentes à resistência antimicrobiana. Estas análises estão 

disponíveis a partir de dados publicados referentes à área humanas, que, no entanto, 

já fornecem dados valiosos no contexto da Saúde Única. Além de dados referentes à 

resistência, também observamos dados referentes ao consumo de antimicrobianos. 

Ambos os dados não estão disponíveis para todos os países, como é o caso do Brasil, 

segundo se observa na figura 9. 
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Figura 9 – Disponibilidade de dados a respeito de uso de antimicrobianos e dados 

sobre a resistência. Disponível em: https://resistancemap.cddep.org 

 

No Brasil, apesar da indisponibilidade de dados referentes à resistência, 

podemos observar que o uso de antimicrobianos cresceu em um ritmo elevado, 

principalmente a partir de 2008, conforme pode ser observado na figura 10.  
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Figura 10 – Evolução de uso de antimicrobianos no Brasil, de 2000 a 2015. 

Disponível em: https://resistancemap.cddep.org  

 

No panorama geral, a despeito da indisponibilidade de dados em algumas 

regiões, é possível observar o panorama geral da resistência de E. coli frente à 

algumas classes de antimicrobianos, conforme observado na figura 11. 
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Figura 11 – Resistência de E. coli em relação à algumas classes de antimicrobianos. 

Disponível em https://resistancemap.cddep.org (dados de 1999 a 2017). 

 

Outra ferramenta útil no gerenciamento e investigação da resistência é o DRI – 

Drug Resistance Index. Este índice agrega a resistência antimicrobiana e dados 

relativos ao uso, gerando um índice que relaciona todos estes dados e permite uma 

comparação mais fidedigna entre dados de diferentes regiões geográficas, sejam eles 

relativos a um único país ou mesmo em uma escala global (LAXMINARAYAN e 

KLUGMAN, 2011). Basicamente, o DRI demonstra a capacidade dos antibióticos em 

tratar as doenças para quais eles são indicados, servindo como uma métrica 

interessante para avaliar o estado atual da resistência em determinada região (KLEIN, 

TSENG, et al., 2019). A figura 12 abaixo demonstra a aplicabilidade deste índice, que 

nos dá um panorama interessante, mesmo considerando que nem todos os países 

apresentam dados disponíveis. 

https://resistancemap.cddep.org/
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Figura 12 – Índice de resistência às drogas (Drug Resistance Index) avaliado para 

alguns países. Disponível em https://resistancemap.cddep.org/DRI.php.  

 

 Este conjunto de dados disponíveis em bancos online demonstram que, apesar 

do Brasil ser um líder na produção de proteínas de origem animal, há uma clara 

dificuldade de obtenção dos dados de utilização de antimicrobianos e dos níveis de 

resistência. A maioria dos dados de resistência antimicrobiana disponíveis na 

literatura foram obtidos em pesquisas independentes, muitas vezes com amostragens 

que não são representativas de toda a cadeia de produção de aves.   

  

https://resistancemap.cddep.org/DRI.php
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3. OBJETIVOS 

No sentido de contribuir com o conhecimento científico acerca do tema, o 

objetivo do trabalho foi avaliar a expressão fenotípica da resistência bacteriana à 

molécula de fosfomicina; e determinar a presença dos genes de resistência fosA3, 

fosA e fosC2 em isolados de E. coli com fenótipo positivo para resistência à 

fosfomicina. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. SELEÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

Para obtenção das amostras, foram selecionados quatro sistemas de integração 

de frangos de corte, na região Sudeste do Brasil. As integrações escolhidas 

apresentavam lotação animal considerada de médio porte, 

com abates variando de 100.000 a 150.000 aves por dia.  

Em cada sistema de integração, foram selecionados ao acaso vinte galpões, 

onde as coletas de fezes foram realizadas, em 5 aves por lote, totalizando assim o 

número de amostras pretendidas para essa avaliação (n=400).  Nos referidos galpões, 

as fezes foram coletadas com o auxílio de suabes estéreis e transportados em meio 

de transporte sob refrigeração. O material foi recebido e processado no Laboratório 

de Medicina Aviária da FMVZ-USP. 

 

4.2. AMOSTRAS BACTERIANAS 

As amostras de fezes foram cultivadas em meio BHI, seguido de plaqueamento 

em ágar MacConkey a 35°C por 18 a 24h. As colônias identificadas por espectrometria 

de massa - MALDI-TOF MS, seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante 

Bruker Daltonik.  A extração proteica foi realizada de acordo com o protocolo descrito 

por KUHNERT et al. (2015), com suspensão e centrifugação do material em solução 

de etanol 70%, em ácido fórmico e em acetonitrila. O sobrenadante foi depositado em 

uma placa de aço inoxidável e acrescido da matriz. Os espectros de massa foram 

analisados pelo espectrômetro de massa Microflex TM (Bruker Daltonik) e comparados 

com os valores da biblioteca do fabricante, assumindo como valores interpretativos 

para gênero e espécie os escores ≥2.0.   

Os isolados identificados como Escherichia coli foram então estocados em meio 

Lúria-Bertani para realização dos testes fenotípicos e moleculares. 

 

4.3. AVALIAÇÃO DO FENÓTIPO DE RESISTÊNCIA 

As amostras foram avaliadas a respeito do seu fenótipo de resistência para a 

fosfomicina pela técnica de diluição em ágar. Os isolados foram semeados em ágar 

Muller Hinton contendo glicose-6-fosfato (25mg/l) com 256µg/ml de fosfomicina, 

incubados a 37oC por 24 horas. A concentração de antibiótico foi determinada de 

acordo ao ponto de corte estabelecido pelo CLSI (Clinical & Laboratory Standards 

Institute, 2018). 
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Foram selecionadas as estirpes que apresentaram crescimento em meio com 

concentrações acima do ponto de corte, para a pesquisa dos determinantes 

moleculares de resistência (Figura 13). 

De acordo com os critérios do CLSI, definem-se como “suscetível” o 

microrganismos que não apresentaram crescimento em uma definida concentração, 

recomendada para tratamento no local de infecção; e resistente: isolados que não são 

inibidos por concentrações de antibacterianos que podem ser alcançadas pelos 

regimes normais de tratamento, o que denota uma baixa eficácia clínica (CLSI, 2019): 

Para a avaliação realizada neste estudo, ao fenótipo foi avaliado através da 

técnica de ágar diluição. Esta técnica é uma alternativa viável e igualmente eficaz ao 

avaliar-se a atividade in vitro da fosfomicina, obtendo resultados equivalentes à disco-

difusão (DE CUETO, LÓPEZ, et al., 2005).  

 

 

Figura 13 – Avaliação de fenótipos resistentes à fosfomicina (Juscele, F., 

Dissertação, 2020) 
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4.4. PESQUISA DOS DETERMINANTES DE RESISTÊNCIA À 

FOSFOMICINA PELA TÉCNICA DE REAÇÃO DE CADEIA PELA POLIMERASE – 

PCR 

Todos os isolados resistentes foram submetidos à PCR para amplificação dos 

genes fosA, fosA3 e fosC, de acordo com a metodologia descrita por Hou, 2012. 

A extração de DNA foi realizada segundo a metodologia descrita por Boom et al. 

(1990). O DNA extraído foi mantido em temperatura de -20oC até o momento de 

realização da PCR.  

 

O Quadro 3 descreve as sequencias de primers utilizadas na amplificação do 

DNA. A mistura para a amplificação foi constituída por: 

• Tris-HCl (pH 8.3) 10 mM 

• KCl 50 mM 

• MgCl2 1.5mMTrifosfatos de desoxinucleotídeos 200 µM 

• Pares de primers 

• Taq DNA polimerase 0.5U em um volume final de 25 µL 

 

Os ciclos da amplificação por PCR multiplex compreendeu a desnaturação inicial 

de 94°C, 5 min, seguida de 30 ciclos de 1 min a 94°C, 1 min a 58°C e 2 min a 72ºC, 

com uma extensão final de 72°C durante 8 min. Após a amplificação, os produtos 

foram separados através da eletroforese em gel de agarose 1,5%, e depois 

examinados com coloração com gel Red (Uniscience®). O marcador de peso 

molecular utilizado foi o 100-bp DNA ladder (Uniscience®). 

 

Quadro 3 – Descrição dos primers utilizados na amplificação dos isolados de Escherichia coli. 

Primer Sequência 

fosA FW ATCTGTGGGTCTGCCTGTCGT 

fosA RV ATGCCCGCATAGGGCTTCT 

fosC2 FW TGGAGGCTACTTGGATTTG 

fosC2 RV AGGCTACCGCTATGGATT 

fosA3 FW GCGTCAAGCCTGGCATTT 

foaA3 RV GCCGTCAGGGTCGAGAAA 
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5. RESULTADOS 

5.1. AVALIAÇÃO DO FENÓTIPO DE RESISTÊNCIA À FOSFOMICINA 

Das 400 estirpes analisadas, 75 (18,75%) apresentaram crescimento no meio 

com fosfomicina na concentração de 256µg/ml e foram classificadas como resistentes. 

Os demais isolados não apresentaram crescimento no meio na concentração 

apontada. 

Na tabela 1, abaixo, encontram-se os resultados gerais da resistência à 

fosfomicina nas quatro integrações avaliadas. A frequência de isolados resistentes 

variou de 8 até 34,74%.  

Os resultados individuais se apresentam no anexo 1. A codificação de registro 

geral (RGXXX) refere-se aos dados de entrada e controle interno do Laboratório de 

Medicina Aviária. 

 

Tabela 1 - Resultados da avaliação da resistência de Escherichia coli à 
fosfomicina pela técnica de diluição em ágar.  

Integração Suscetível Resistente 

Integração 1 (RG197)  67 (65,26%)  33 (34,74%) 

Integração 2 (RG206) 85 (85%) 15 (15%) 

Integração 3 (RG226) 92 (92%) 8 (8%) 

Integração 4 (RG255) 81 (79,57%) 19 (20,43%) 

 

5.2. PESQUISA DOS DETERMINANTES DE RESISTÊNCIA Á FOSFOMICINA 

PELA REAÇÃO DE CADEIA PELA POLIMERASE – PCR 

Do total de amostras amplificadas, em 16 delas foi detectada a presença do gene 

fosA3, representando 4% das amostras coletadas, e 21,33% das amostras resistentes 

no teste de diluição em ágar. Não foram detectados os genes fosA e fosC2. A tabela 

2 apresenta os resultados da PCR para os determinantes moleculares de resistência 

à fosfomicina em cada uma das integrações avaliadas.  
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Tabela 2 - Resultados da PCR para a amplificação do gene fosA3 em 
isolados de Escherichia coli.  

Integração 
Isolados 

resistentes 

Isolados positivos 

Total 
Do total de isolados 

(n=400) (1) 

Do total de isolados 
resistentes (n=75) (2) 

Integração 1 (RG197) 33 2 0,50% 6,06% 

Integração 2 (RG206) 15 9 2,25% 60,00% 

Integração 3 (RG226) 8 3 0,75% 37,50% 

Integração 4 (RG255) 19 2 0,50% 10,53% 

(1) Valor relativo ao total de amostras coletadas em cada integração 
(2) Valor relativo ao total de amostras resistentes na prova de MIC 
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6. DISCUSSÃO 

A ocorrência de resistência à fosfomicina, em isolados de origem humana ou animal, 

segue sendo rara, encontrada em níveis inferiores a 5%, mas pode ser encontrada 

em animais que nunca foram tratadas com a molécula (HOU, HUANG, et al., 2012). 

Inclusive, resistência à alguns antibióticos pode ser encontrada em populações de 

animais silvestres que, teoricamente, nunca foram expostas à uma molécula 

específica (GILLIVER, BENNET, et al., 1999). Ainda, o gene é associado com 

bactérias multirresistentes e produtoras de blaCTX-M (REHMAN, YIN, et al., 2017), o 

que aumenta ainda mais a preocupação da viabilidade da fosfomicina no tratamento 

de infecções resistentes. Esta mesma relação foi observada por Sato (2013). Cunha 

et al. (2017) apontaram que, no Brasil, existe um ambiente genético onde o gene de 

resistência à fosfomicina fosA3 pode coexistir em plasmídeos CTX-M e plasmídeos 

mediadores de resistência às quinolonas (PMQR). Isto pode conferir uma resistência 

à β-Lactâmicos, quinolonas, aminoglicosídeos, macrolídeos, sulfonamidas e 

tetraciclinas (FALAGAS, VOULOUMANOU, et al., 2016). 

A frequência do gene fosA3 em isolados de Escherichia coli de frangos de corte 

variou de 2 a 9% nas integrações examinadas. Essa frequência é relativamente baixa  

e está de acordo com alguns estudos já publicados, na China, com 9% dos isolados 

avaliados (HOU, HUANG, et al., 2012), Japão, com 3,6% de positividade dos isolados  

(WACHINO, YAMANE, et al., 2011) e Brasil, com níveis por volta de 3% (CYOIA, 

2019).  

Houve variação entre as integrações, e a integração 3, que apresentou os 

maiores níveis de detecção do gene nas amostras resistentes, não relatou uso de 

fosfomicina. No entanto, a mesma integração é a única que não possui matrizes 

próprias, adquirindo os pintinhos de estabelecimentos externos. Não é possível 

concluir que esta foi a causa de tais índices de resistência, mas evidências são claras 

a respeito da possibilidade de transmissão de bactérias resistentes de matrizes aos 

ovos, através de contaminação da casca e entrada durante a incubação 

(GIOVANARDI, CAMPAGNARI, et al., 2005), ou por contaminação ambiente no 

incubatório, o que pode ser uma fonte muito eficiente de disseminação de bactérias 

resistentes, uma vez estas sejam inseridas no sistema (DIERIKX, VAN DER GOOR, 

et al., 2013). Isto pode, inclusive, promover a disseminação de bactérias resistentes 

mesmo quando os animais são posteriormente mantidos em condições de higiene 

consideradas altas, e pintinhos de um dia, nunca antes expostos a antibacterianos, 
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podem apresentar altas quantidades de bactérias resistentes na sua microbiota 

(JIMÉNEZ-BELENGUER, DOMÉNECH, et al., 2016).  

Os níveis de resistência à fosfomicina parecem estar intimamente relacionados 

com os sistemas de produção, onde animais criados em sistemas free-range 

apresentam menores níveis de resistência em comparação às criações 

convencionais, possivelmente pelo menor uso de antibióticos no primeiro caso, 

conforme descrito por Koga et al. (2015). Neste trabalho, isolados de E. coli oriundos 

de frangos dos dois diferentes tipos de criação foram avaliados enquanto à presença 

de genes de resistência e virulência descritos para ExPEC. A diferença foi clara, com 

apenas 28,6% dos isolados da criação free range apresentando fatores de virulência, 

e com resistência apenas para tetraciclina; em comparação, os isolados de criação 

convencional apresentavam fatores de virulência em 75,2% dos casos, e com 

aparecimento de isolados multi-resistentes. (KOGA, SCANDORIEIRO, et al., 2015).  

De todas as quatro integrações, apenas uma relatou uso de fosfomicina 

recentemente, sendo essa a integração 4 (RG255), com somente 2% das amostras 

com detecção do gene. Isto é condizente com a literatura, que reporta que os níveis 

de resistência à fosfomicina são geralmente baixos, mesmo em E. coli, o 

microrganismo mais comumente relacionado à disseminação da resistência 

(MENDES, RODRIGUES, et al., 2016). Gobernado (2003) aponta que a resistência à 

fosfomicina não pareceu aumentar devido ao seu uso, inclusive em outras bactérias 

que causam infecções hospitalares (GOBERNADO, 2003). Mesmo assim, a presença 

do gene é observada em diversas estirpes, associadas às enzimas de beta 

lactamases de amplo espectro CTX-M (BENZERARA, GALLAH, et al., 2017) 

O baixo uso da fosfomicina é esperado devido ao seu alto custo (CYOIA, KOGA, 

et al., 2019). Seu uso na produção geralmente se limita ao tratamento de infecções 

em produções intensivas, principalmente em suínos e aves (PÉREZ, TAPIA e 

SORACI, 2014). 

A primeira detecção de E. coli produtora de fosA3 no Brasil foi realizada por 

Cunha et. al. (2017), que observaram a presença de plasmídeos blaCTX-M-55, blaTEM-1b, 

e genes de fosA3 em todos os isolados de ExPEC. Recentemente também foram 

detectadas amostras de bactérias resistentes com este gene em carcaças de frangos 

destinados ao consumo humano. Estas bactérias também foram positivas para o gene 

blaCTX-M, Beta lactamases de amplo espectro, que frequentemente carregam diversos 

genes de resistência consigo (CYOIA, KOGA, et al., 2019). 
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Mesmo em amostras com fenótipo positivo para resistência à fosfomicina, não 

foram detectados genes em todas elas. A presença do gene pode ser suficiente para 

explicar a resistência, mas a total relevância de fatores genéticos para a resistência à 

fosfomicina pode ser controversa (WACHINO, YAMANE, et al., 2010). Ainda, existem 

diversos outros genes de resistência à fosfomicina, sendo fosA, fosB, fosC e seus 

subtipos, sendo o fosA3 o subtipo mais comum, com presença observada na Ásia e 

Europa. Todos estes genes, com exceção do subtipo fosA2, são observados em 

elementos genéticos móveis (YANG, LU e TSENG, 2019). 

A resistência à fosfomicina também passou a ser relevante na medicina humana, 

onde alguns estudos apontaram uma frequência de 9% na urina de pacientes em 

internação (CAMPOS, ANDRADE, et al., 2020). No entanto, a molécula segue sendo 

uma boa opção para o tratamento de infecções urinárias (BIONDO, ROCHA e TUON, 

2010). 
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7. CONCLUSÕES 

• A quantidade de amostras com fenótipo positivo para resistência à 

fosfomicina foi relevante, mas, ainda assim, foi observada uma baixa 

frequência de genes fosA3 nas estirpes, o que pode indicar a presença 

de outros genes de resistência na população bacteriana, ou ainda 

consequência de genes cromossomais.  

• Os resultados da integração 3 foram mais altos, mesmo com o relato de 

não uso de fosfomicina, o que traz consigo alguns outros fatores que 

mostram que o risco não pode ser negligenciado mesmo em níveis 

considerados baixos.  

• Mesmo com o uso da molécula não sendo tão comum, a presença do 

gene traz preocupações em relação à sua influência no nível de 

resistência geral, incluindo a possibilidade de co-seleção de elementos 

genéticos móveis e a possível emergência de estirpes resistentes nas 

criações animais.  

 

Considerações finais: a pesquisa demonstrou que a presença de genes de 

resistência à fosfomicina na população bacteriana é relevante e digna de 

pesquisas mais aprofundadas. Considerando a utilidade e importância da 

molécula na medicina humana, restrições referentes ao seu uso podem ser 

interessantes desde já, aliado com a construção e expansão do 

conhecimento sobre o ambiente genético local, de maneira a manter a 

viabilidade da fosfomicina no tratamento de infecções suscetíveis. 
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APÊNDICE A – Resultados do teste de Concentração Inibitória Mínima 
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Tabela 3 - Resultados da avaliação de Concentração Inibitória Mínima 

Amostra Crescimento 

A1 Resistente 

A2 Suscetível 

A3 Resistente 

A4 Suscetível 

A5 Suscetível 

B1 Suscetível 

B2 Resistente 

B3 Suscetível 

B4 Resistente 

B5 Resistente 

C1 Suscetível 

C2 Suscetível 

C3 Suscetível 

C4 Suscetível 

C5 Resistente 

D1 Suscetível 

D2 Resistente 

D3 Suscetível 

D4 Suscetível 

D5 Suscetível 

E1 Suscetível 

E2 Suscetível 

E3 Resistente 

E4 Suscetível 

E5 Suscetível 

F1 Suscetível 

F2 Suscetível 

F3 Resistente 

F4 Resistente 

F5 Suscetível 

G1 Suscetível 

G2 Resistente 

G3 Suscetível 

G4 Suscetível 

G5 Suscetível 

H1 Suscetível 

H2 Suscetível 

H3 Suscetível 

H4 Suscetível 

H5 Resistente 

I1 Suscetível 

I2 Suscetível 
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I3 Suscetível 

I4 Suscetível 

I5 Suscetível 

J1 Suscetível 

J2 Suscetível 

J3 Suscetível 

J4 Suscetível 

J5 Resistente 

K1 Suscetível 

K2 Suscetível 

K3 Resistente 

K4 Suscetível 

K5 Resistente 

L1 Resistente 

L2 Resistente 

L3 Resistente 

L4 Suscetível 

L5 Suscetível 

M1 Resistente 

M2 Resistente 

M3 Resistente 

M4 Suscetível 

M5 Suscetível 

N1 Suscetível 

N2 Suscetível 

N3 Suscetível 

N4 Suscetível 

N5 Suscetível 

O1 Suscetível 

O2 Suscetível 

O3 Resistente 

O4 Resistente 

O5 Resistente 

P1 Resistente 

P2 Suscetível 

P3 Resistente 

P4 Resistente 

P5 Suscetível 

Q1 Suscetível 

Q2 Resistente 

Q3 Suscetível 

Q4 Suscetível 

Q5 Suscetível 

R1 Suscetível 

R2 Suscetível 
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R3 Resistente 

R4 Suscetível 

R5 Suscetível 

S1 Suscetível 

S2 Resistente 

S3 Resistente 

S4 Suscetível 

S5 Suscetível 

T1 Resistente 

T2 Suscetível 

T3 Resistente 

T4 Suscetível 

T5 Suscetível 

RG206 

Amostra Crescimento 

A1 Suscetível 

A2 Suscetível 

A3 Suscetível 

A4 Suscetível 

A5 Resistente 

B1 Suscetível 

B2 Suscetível 

B3 Suscetível 

B4 Suscetível 

B5 Suscetível 

C1 Suscetível 

C2 Resistente 

C3 Suscetível 

C4 Suscetível 

C5 Suscetível 

D1 Suscetível 

D2 Suscetível 

D3 Resistente 

D4 Suscetível 

D5 Suscetível 

E1 Suscetível 

E2 Suscetível 

E3 Suscetível 

E4 Suscetível 

E5 Suscetível 

F1 Suscetível 

F2 Resistente 

F3 Suscetível 

F4 Suscetível 

F5 Suscetível 
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G1 Suscetível 

G2 Suscetível 

G3 Suscetível 

G4 Suscetível 

G5 Suscetível 

H1 Suscetível 

H2 Suscetível 

H3 Suscetível 

H4 Suscetível 

H5 Resistente 

I1 Suscetível 

I2 Suscetível 

I3 Suscetível 

I4 Suscetível 

I5 Suscetível 

J1 Suscetível 

J2 Suscetível 

J3 Suscetível 

J4 Suscetível 

J5 Suscetível 

K1 Suscetível 

K2 Suscetível 

K3 Suscetível 

K4 Suscetível 

K5 Suscetível 

L1 Suscetível 

L2 Suscetível 

L3 Suscetível 

L4 Suscetível 

L5 Suscetível 

M1 Suscetível 

M2 Suscetível 

M3 Suscetível 

M4 Suscetível 

M5 Suscetível 

N1 Suscetível 

N2 Resistente 

N3 Suscetível 

N4 Suscetível 

N5 Suscetível 

O1 Suscetível 

O2 Suscetível 

O3 Resistente 

O4 Suscetível 

O5 Suscetível 
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P1 Suscetível 

P2 Suscetível 

P3 Resistente 

P4 Suscetível 

P5 Suscetível 

Q1 Suscetível 

Q2 Suscetível 

Q3 Suscetível 

Q4 Suscetível 

Q5 Suscetível 

R1 Suscetível 

R2 Suscetível 

R3 Suscetível 

R4 Suscetível 

R5 Resistente 

S1 Resistente 

S2 Resistente 

S3 Resistente 

S4 Suscetível 

S5 Resistente 

T1 Resistente 

T2 Resistente 

T3 Suscetível 

T4 Suscetível 

T5 Suscetível 

RG226 

Amostra Crescimento 

A1 Suscetivel 

A2 Suscetivel 

A3 Suscetivel 

A4 Suscetivel 

A5 Suscetivel 

B1 Suscetivel 

B2 Suscetivel 

B3 Suscetivel 

B4 Suscetivel 

B5 Suscetivel 

C1 Suscetivel 

C2 Suscetivel 

C3 Suscetivel 

C4 Suscetivel 

C5 Suscetivel 

D1 Suscetivel 

D2 Suscetivel 

D3 Suscetivel 
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D4 Suscetivel 

D5 Suscetivel 

E1 Suscetivel 

E2 Suscetivel 

E3 Suscetivel 

E4 Resistente 

E5 Suscetivel 

F1 Suscetivel 

F2 Suscetivel 

F3 Suscetivel 

F4 Suscetivel 

F5 Suscetivel 

G1 Suscetivel 

G2 Suscetivel 

G3 Suscetivel 

G4 Suscetivel 

G5 Suscetivel 

H1 Suscetivel 

H2 Suscetivel 

H3 Suscetivel 

H4 Suscetivel 

H5 Suscetivel 

I1 Suscetivel 

I2 Suscetivel 

I3 Suscetivel 

I4 Suscetivel 

I5 Suscetivel 

J1 Suscetivel 

J2 Suscetivel 

J3 Suscetivel 

J4 Suscetivel 

J5 Suscetivel 

K1 Suscetivel 

K2 Suscetivel 

K3 Suscetivel 

K4 Resistente 

K5 Suscetivel 

L1 Suscetivel 

L2 Suscetivel 

L3 Suscetivel 

L4 Suscetivel 

L5 Resistente 

M1 Suscetivel 

M2 Suscetivel 

M3 Suscetivel 
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M4 Suscetivel 

M5 Suscetivel 

N1 Suscetivel 

N2 Suscetivel 

N3 Suscetivel 

N4 Suscetivel 

N5 Suscetivel 

O1 Resistente 

O2 Suscetivel 

O3 Suscetivel 

O4 Suscetivel 

O5 Suscetivel 

P1 Suscetivel 

P2 Suscetivel 

P3 Suscetivel 

P4 Resistente 

P5 Suscetivel 

Q1 Suscetivel 

Q2 Suscetivel 

Q3 Suscetivel 

Q4 Suscetivel 

Q5 Suscetivel 

R1 Suscetivel 

R2 Resistente 

R3 Suscetivel 

R4 Suscetivel 

R5 Suscetivel 

S1 Suscetivel 

S2 Suscetivel 

S3 Suscetivel 

S4 Suscetivel 

S5 Suscetivel 

T1 Suscetivel 

T2 Resistente 

T3 Suscetivel 

T4 Suscetivel 

T5 Resistente 

RG255 

Amostra Crescimento 

A1 Resistente 

A2 Resistente 

A3 Suscetível 

A4 Suscetível 

A5 Suscetível 

B1 Suscetível 
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B2 Suscetível 

B3 Resistente 

B4 Suscetível 

B5 Suscetível 

C1 Resistente 

C2 Suscetível 

C3 Suscetível 

C4 Resistente 

C5 Resistente 

D1 Suscetível 

D2 Suscetível 

D3 Suscetível 

D4 Suscetível 

D5 Suscetível 

E1 Suscetível 

E2 Suscetível 

E3 Suscetível 

E4 Suscetível 

E5 Suscetível 

F1 Suscetível 

F2 Suscetível 

F3 Suscetível 

F4 Suscetível 

F5 Suscetível 

G1 Resistente 

G2 Suscetível 

G3 Suscetível 

G4 Suscetível 

G5 Suscetível 

H1 Suscetível 

H3 Resistente 

H4 Suscetível 

H5 Suscetível 

I1 Suscetível 

I3 Suscetível 

I4 Suscetível 

I5 Suscetível 

J1 Suscetível 

J2 Suscetível 

J3 Suscetível 

J4 Suscetível 

J5 Suscetível 

K1 Suscetível 

K2 Suscetível 

K3 Suscetível 



58 

 

K4 Suscetível 

K5 Suscetível 

L1 Suscetível 

L2 Suscetível 

L3 Resistente 

L4 Suscetível 

L5 Resistente 

M1 Suscetível 

M2 Suscetível 

M3 Suscetível 

M4 Suscetível 

M5 Resistente 

N1 Resistente 

N2 Suscetível 

N3 Suscetível 

N4 Suscetível 

N5 Suscetível 

O1 Suscetível 

O2 Resistente 

O3 Resistente 

O4 Resistente 

O5 Suscetível 

P1 Suscetível 

P2 Suscetível 

P3 Resistente 

P4 Suscetível 

P5 Suscetível 

Q1 Suscetível 

Q2 Suscetível 

Q3 Suscetível 

Q4 Suscetível 

Q5 Suscetível 

R1 Suscetível 

R2 Resistente 

R3 Suscetível 

R4 Suscetível 

R5 Suscetível 

S1 Suscetível 

S2 Suscetível 

S3 Resistente 

S4 Resistente 

S5 Suscetível 

T1 Suscetível 

T2 Suscetível 

T3 Suscetível 
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T4 Suscetível 

T5 Suscetível 

 


