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RESUMO 

 

SANTIAGO, Giovanna Silva. Perfil fenotípico e genotípico de resistência a antimicrobianos e virulência em 

Enterococcus spp. isolados de águas recreacionais costeiras do Estado de São Paulo, 2022. 104f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) – Universidade de São Paulo. São Paulo, 2022. 

Enterococcus spp. são bactérias caracterizadas como cocos Gram-positivos, frequentemente encontradas na 

microbiota normal do trato gastrointestinal de seres humanos e animais homeotermos, também sendo 

encontradas em solos, águas e plantas. Esses micro-organismos são considerados importantes indicadores de 

contaminação fecal para águas marinhas, e embora sejam descritos como comensais, podem estar associados a 

uma grande variedade de infecções humanas. A habilidade de adquirirem resistência a antimicrobianos – além 

de sua resistência intrínseca, bem como o contexto de crescimento desfreado de cidades, consumo cada vez 

maior de antibióticos e poluição das águas, constituem fatores cruciais para que os enterococcus sejam 

considerados organismos relevantes para a saúde pública global. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi 

caracterizar o perfil fenotípico e genotípico de resistência antimicrobiana e virulência em três espécies de 

Enterococcus isoladas de águas recreacionais costeiras em praias do estado de São Paulo. Para este projeto 

foram selecionadas quatro praias do litoral do estado de São Paulo, que são monitoradas pela CETESB como 

parte do programa de balneabilidade das praias paulistas. As placas contendo colônias de enterococos isoladas 

em ágar mEI foram levadas para o Laboratório de Microbiologia Ambiental e Resistência Antimicrobiana 

(MicroRes) da Faculdade de Saúde Pública/USP quinzenalmente de junho de 2019 até março de 2020. A 

identificação e triagem das espécies de enterococos foi realizada pela técnica de MALDI-TOF MS, e 

posteriormente os isolados identificados como E. faecium, E. faecalis e E. hirae foram selecionados para 

confirmação de espécie pela técnica de PCR convencional. Após confirmação foi avaliada a susceptibilidade à 

antimicrobianos de uso comum. Posteriormente foi realizada a detecção de genes de resistência e virulência 

nessas três espécies. Em 90,7% dos isolados se observou resistência a pelo menos 1 dos 14 antimicrobianos 

testados, e em 41,5% se obversou resistência a pelo menos três antimicrobianos de classes diferentes e índice 

MAR superior a 0,2 sendo, portanto, classificados como multirresistentes (MDR). A maioria dos isolados de 

enterococos demonstraram resistência a rifampicina (39,2%). Genes que conferem resistência à classe dos 

macrolídeos (ermB) e às tetraciclinas (tetM e tetL) foram os mais prevalentes entre os isolados, com 14,6% e 

12,3% respectivamente. Os isolados da espécie E. faecalis apresentaram positividade a pelo menos 1 dos 5 

marcadores de virulência testados. Isolados de E. faecalis apresentaram um perfil de virulência mais 

diversificado quando comparados aos isolados de E. faecium e E. hirae. A presença de estirpes com múltipla 

resistência aos antimicrobianos somada a positividade para outros fatores de virulência pode ser indicativa de 

risco para a saúde pública se essas estirpes chegarem a atingir as áreas de praia utilizadas por banhistas, 

reforçando a importância de estudos conduzidos em águas recreacionais. 

Palavras-chave: Enterococcus; Resistência Antimicrobiana; Virulência; Água Recreacional; Água Costeira;  
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ABSTRACT 

SANTIAGO, Giovanna, Silva. Phenotypic and genotypic profile of antimicrobial resistance and virulence in 

Enterococcus spp. isolated from coastal recreational waters in São Paulo, 2022. 104f. Dissertation (Master of 

Science) – University of São Paulo. Sao Paulo, 2022. 

Enterococcus spp. are bacteria characterized as Gram-positive cocci, often found in the normal microbiota of 

the gastrointestinal tract of humans and homeotherm animals, in soils, water and plants. These microorganisms 

are considered important indicators of fecal contamination for marine waters, and although they are described 

as commensals, they can be associated with a wide variety of human infections. The ability to acquire 

antimicrobial resistance – in addition to their intrinsic resistance, as well as the context of uncontrolled growth 

of cities, increasing consumption of antibiotics and water pollution, are crucial factors for enterococci to be 

considered relevant organisms for public health. Thus, the aim of this study was to characterize the phenotypic 

and genotypic profile of antimicrobial resistance and virulence in three Enterococcus species isolated from 

coastal recreational waters on beaches in the state of São Paulo. For this project, four beaches were selected, 

which are monitored by CETESB as part of the balneability program. The plates containing colonies of 

enterococci were taken to the Laboratory of Environmental Microbiology and Antimicrobial Resistance 

(MicroRes) of the Faculdade de Saúde Pública/USP fortnightly from June 2019 to March 2020. The 

identification and screening of enterococci species were performed by the MALDI-TOF MS technique, and 

later the isolates identified as E. faecium, E. faecalis and E. hirae were selected for species confirmation using 

conventional PCR technique. After confirmation, susceptibility to antimicrobials was evaluated. Subsequently, 

it was performed the detection of resistance and virulence genes in these three species. In 90.7% of the isolates 

we observed resistance to at least 1 of the 14 antimicrobials tested, and in 41.5% resistance was observed to at 

least three antimicrobials of different classes and a MAR index greater than 0.2, therefore, classified as 

multidrug resistant (MDR). Most enterococci showed resistance to rifampicin (39.2%). Genes that confer 

resistance to the macrolide (ermB) and to tetracycline (tetM and tetL) were the most prevalent among the 

isolates, with 14.6% and 12.3% respectively. E. faecalis strains were positive for at least 1 of the 5 virulence 

markers tested. E. faecalis isolates showed a more diverse virulence profile when compared to E. faecium and 

E. hirae isolates. The presence of strains with multiple antimicrobial resistance added to positivity for other 

virulence factors may indicate a risk to public health if these strains reach the beach areas used by bathers, 

reinforcing the importance of studies conducted in recreational waters. 

Keywords: Enterococcus; Antimicrobial Resistance; Virulence; Recreational Water; Coastal Water 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

  

1.1. Considerações gerais 

O Brasil possui aproximadamente 8 mil km de costa, abrigando grandes núcleos urbanos com 

uma extensão de aproximadamente 388 mil km² de área, onde se localizam 13 das 17 capitais dos 

estados litorâneos. Dentre esses estados, a zona costeira paulista apresenta peculiaridades diferenciadas 

em seus 880 km de extensão de linha, abrangendo 16 municípios, e abrigando uma população de cerca 

de 2 milhões de habitantes, número este que pode dobrar durante o verão (CETESB, 2018).   

As zonas costeiras são consideradas regiões de grande importância econômica, política e social, 

de maneira que possibilitam o desenvolvimento de diversas atividades humanas como turismo, 

navegação comercial, esportes náuticos, pesca, maricultura, dentre outras. A sua utilização para fins 

de recreação tem apresentado crescente importância social e econômica devido, especialmente, à busca 

por atividades de lazer em contato com a natureza de forma a contrapor o modo de vida em ambientes 

urbanizados (LOPES, DE JESUS; 2017).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) águas recreacionais costeiras são 

caracterizadas como aquelas utilizadas para lazer por um número significativo de usuários, não apenas 

para relaxamento, mas também para descanso e práticas de exercícios (WHO, 2021b). Os usos variam 

de acordo com o contato com a água, dependendo do tipo de atividade desenvolvida. No entanto, tem 

sido relatado que nenhuma área marítima está livre dos efeitos das atividades antropogênicas, e assim, 

apesar dos benefícios econômicos e sociais, as diversas atividades humanas podem provocar 

deterioração da qualidade da água do mar, consequentemente causando impactos ao ambiente marinho 

(HALPERN et al., 2008, SHEN et al., 2016).  

Desta forma, apesar do uso recreacional das águas costeiras estarem intrinsecamente associados 

com benefícios para a saúde e bem-estar, eventuais impactos negativos à saúde podem ocorrer (WHO, 

2021a). De acordo com a OMS (WHO, 2021b) as águas recreacionais têm demonstrado apresentar 

fator de risco significativo para a saúde dos de seus usuários. Assim, a OMS  recomenda a implantação 

planos de segurança de águas recreacionais (Recreational Water Safety Plans - RWSPs) em locais 

considerados prioritários para orientar a vigilância dos impactos na saúde de banhistas e esportistas, 

apoiar a comunicação da qualidade da água e gerar evidências para  atualizações das metas nacionais 

de saúde (WHO 202b1). 
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A contaminação das águas representa um dos principais desafios em saúde pública, sendo bem 

estabelecida na literatura a relação entre a qualidade de água e enfermidades que acometem a 

população, não apenas doenças gastrointestinais e infecções respiratórias, mas também infecções de 

pele, ouvidos e olhos. São diversas e numerosas as fontes de poluição que comprometem as águas 

costeiras, sendo inclusive de diferentes naturezas, como as descargas pontuais de esgotos clandestinos 

nas praias, os emissários submarinos mal projetados ou operados, aporte fluvial, galerias pluviais, 

fontes difusas relacionadas às atividades humanas, extravasamentos de coletores de esgotos 

domésticos, resíduos de estabelecimentos comerciais e industriais, além daquelas relacionadas com o 

escoamento superficial (ABESSA et al., 2012; STONE et al., 2008;). 

Nas últimas décadas, a poluição dos corpos d’água tem se mostrado um tema central no que 

diz respeito a alterações no ecossistema costeiro. Bactérias, vírus e protozoários carreados ao mar em 

quantidades elevadas por esgotos sanitários são os principais responsáveis pela disseminação de 

doenças que acometem banhistas e frequentadores dessas áreas, tornando as regiões costeiras 

potenciais reservatórios de organismos patogênicos, e gerando assim preocupações no que diz respeito 

à saúde pública (ABESSA et al., 2012; STONE et al., 2008; ELMIR et al., 2007). 

Neste contexto, a resolução Nº 274/2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) visa assegurar condições adequadas à recreação de contato primário – ou seja, aquelas 

que envolvem contato direto e prolongado com a água, e cita instrumentos para avaliar a qualidade das 

águas em relação aos níveis estabelecidos para a balneabilidade. A Legislação prevê o uso de três 

indicadores microbiológicos de poluição fecal: coliformes termotolerantes (coliformes fecais), E. coli 

e enterococos (BRASIL, 2000). 

As bactérias do gênero Enterococcus são indicadores valiosos da qualidade de águas marinhas, 

que melhor se correlacionam com os agravos de saúde nos estudos epidemiológicos (WHO, 2021). 

São resistentes a condições de salinidade e, podem sobreviver em condições adversas de crescimento 

como resistir em águas com teor de salinidade de 6,5% pH de 9,6, permitindo que esses 

microrganismos permaneçam por maior tempo nesses ambientes, distintamente das bactérias do grupo 

coliforme (ARIAS et al., 2012; FUJIOKA, 2001). Ainda, são os indicadores que melhor se 

correlacionam com os agravos de saúde nos estudos epidemiológicos  

As bactérias desse gênero vêm se destacando como importantes patógenos oportunistas devido 

ao aumento de casos de infecções causadas no ser humano. Nesse contexto, embora considerados 

comensais, os enterococos constituem a segunda causa mais comum de infecções associadas à 

assistência à saúde (RIBOLDI et al., 2009; ZOU et al., 2011), o que aliado à resistência intrínseca que 

possuem, ao surgimento de linhagens multirresistentes a vários grupos de antimicrobianos e 
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mecanismos de virulência que potencializam sua capacidade de provocar doenças, geram 

questionamentos em relação ao seu potencial patogênico e os possíveis riscos à saúde humana 

(OLIVEIRA; PINHATA, 2008; KAYSER, 2003). 

O lançamento de águas residuárias contendo antibióticos e seus subprodutos no ambiente 

aquático contribui significativamente para o desenvolvimento e proliferação da resistência bacteriana 

nesses microrganismos, que encontram um ambiente propicio para intercâmbio de genes de resistência 

(ZAHEER et al., 2020).  

Cepas de bactérias heterotróficas, Enterococcus e E. coli resistentes à antimicrobianos já foram 

identificadas em águas recreacionais e areias de praia (HUIJBERS et al., 2015; LEONARD et al., 

2015; JORGENSON et al., 2017). Os potenciais impactos à saúde associados à organismos resistentes 

a antimicrobianos em águas recreacionais e areias de praia não são atualmente bem compreendidos, e 

mais pesquisas são necessárias para fornecer uma melhor compreensão desses perigos 

(SANSEVERINO et al., 2018). 

A resistência aos antimicrobianos tem sido considerada como uma das principais ameaças à 

saúde global do século 21, impulsionada pelo uso de antimicrobianos na medicina humana e 

veterinária, bem como na produção de alimentos (LIVERMORE, 2012; WHO, 2014). Um estudo 

evidenciou uma abundância e alta diversidade de genes de resistência em esgotos de 60 países 

(HENDRIKSEN et al., 2019). Assim, a preocupação tem como foco não apenas a contaminação 

microbiológica de águas recreacionais costeiras, mas também a disseminação de resistência 

antimicrobiana e o potencial desse ecossistema como reservatório de bactérias resistentes, e a 

probabilidade de seres humanos adquirirem infecções resistentes a antibióticos ao entrarem em contato 

com águas contaminadas. 
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1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. Objetivo Geral 
 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil fenotípico e genotípico de resistência 

antimicrobiana e virulência em Enterococcus spp. isolados de águas recreacionais costeiras de praias 

do litoral do Estado de São Paulo. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Realizar a triagem e identificação dos isolados de enterococos por análise proteômica; 

• Confirmar as espécies E. faecium, E. faecalis e E. hirae pela técnica de PCR convencional; 

• Determinar o perfil de susceptibilidade dessas três espécies aos seguintes antimicrobianos: 

ampicilina, penicilina, vancomicina, teicoplanina, rifampicina, eritromicina, ciprofloxacino, 

norfloxacino, cloranfenicol, linezolida, tetraciclina, fosfomicina, altas concentrações de 

gentamicina e estreptomicina (HLAR); 

• Verificar a presença de determinantes de virulência para substâncias agregativas (asa1), 

gelatinase (gelE), proteínas de superfície (esp), citolisina (cylA) e hialuronidase (hyl) em E. 

faecium, E. faecalis e E. hirae; 

• Verificar a presença de genes de resistência a aminoglicosídeos (acc6’-aph2, aph(3’)-lla, 

ant(6)-la), vancomicina (vanA, vanB), eritromicina (ermB) e tetraciclinas (tetL, tetM); 

cloranfenicol (cat), penicilina (blaZ), fosfomicina (fosB), linezolida (optrA, poxtA), rifampicina 

(rpoB), fluoroquinolonas (gyrA, parC) nas três espécies; 
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CAPÍTULO II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Contaminação das águas costeiras  

As regiões costeiras abrigam a maior parte da população e são responsáveis por grande parte 

do desenvolvimento socioecônomico, de maneira que nessas regiões se encontram grandes metrópoles, 

polos industriais, portos e zonas turistíticas. No entanto, inevitavelmente, e em palarelo ao 

desenvolvimento socioecônomico, ocorrem nas mesmas proporções – ou até em escalas maiores, 

impactos negativos relacionados à degradação do ecossistema costeiro (OLIVEIR; PINHATA, 2008). 

As águas costeiras têm sofrido relevantes interferências antrópicas devido ao acelerado 

processo de industrialização e a urbanização em seu entorno, resultando em efeitos negativos para a 

saúde ambiental, causando prejuízos à manutenção das condições básicas de qualidade da água para 

seus diversos usos (ABESSA et al., 2012).  

As condições de saneamento básico das cidades litorâneas figuram entre os elementos que mais 

influenciam a qualidade das águas das praias, uma vez que a falta de cobertura de rede de esgoto 

possibilita que corpos de água sejam contaminados por esgotos domésticos e/ou industriais. No Estado 

de São Paulo o esgoto sanitário do litoral pode ser coletado pelas ETEs, cujo efluente tratado é lançado 

nos corpos d’água na região, ou pode ter destinação via sistema de disposição oceânica composto pelas 

EPCs (estações de pré-condicionamento), cujo efluente após tratamento preliminar é lançado no mar 

por meio de um emissário submarino (CETESB, 2020).  

Outra importante fonte reconhecida de contaminação é o escoamento das águas pluviais, que 

representa uma parcela importante da poluição de águas costeiras. No período chuvoso, esgoto, lixo e 

outros detritos são carreados pelas galerias, córregos e canais de drenagem, produzindo, assim, um 

aumento considerável na densidade de bactérias nas águas das praias (CETESB, 2020; AQUINO et 

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

Enseadas, baías e lagunas possuem uma menor taxa de renovação de águas, uma vez que as 

condições de diluição nessas regiões são muito menores do que a observada em regiões costeiras 

abertas, o que contribui para a concentração de poluentes (CETESB, 2020). 

Além das elevadas concentrações de micro-organismos (fungos, vírus, parasitas, protozoários, 

bactérias), dentre os quais patógenos, observa-se o aumento de microcontaminantes químicos 

(sintéticos ou naturais), tais como: desreguladores endócrinos, fármacos, agrotóxicos e produtos de 

higiene pessoal (PPCPs - pharmaceutical and personal care products) (SUTHERLAND; RALPH, 

2019). 
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Embora, encontrados em baixas concentrações, na ordem de nanograma por litro (ng L-1) a 

micrograma por litro (µg L-1), a presença desses compostos em diversos ambientes aquáticos tem 

despertado a atenção das comunidades científicas e governamentais de todo o mundo (USEPA, 2014; 

LAGESSON et al., 2016). Conhecidos como Microcontaminantes de Preocupação Emergente (MPE), 

destacam-se os fármacos, que de acordo com a agência de proteção do meio ambiente norte-americana 

(EPA - Environmental Protection Agency) podem ser divididos em várias classes: analgésicos, 

reguladores lipídicos, anti-inflamatórios, hormônios sintéticos, antibióticos, entre outros (USEPA, 

2014).  

Dentre os MPEs, os antibióticos são medicamentos amplamente utilizados na medicina humana 

e animal. No entanto, na maioria das vezes não são completamente metabolizados, sendo, então, 

excretados na sua forma original ou seus metabólitos, e assim são comumente encontrados no esgoto 

doméstico (WATKINSON et al., 2007). As ETEs convencionais não foram projetadas com a 

finalidade de remover MPEs, incluindo-se os antibióticos (LENG et al., 2019), assim, esses compostos 

acabam sendo lançados em ambiente marinho, seja por meio do despejo de esgotos domésticos tratados 

ou não, da disposição inadequada de lodos de esgotos, e ainda, por lançamento de água residuárias 

provenientes da indústria farmacêutica e hospitais (BILA; DEZOTTI, 2003). 

2.2. Balneabilidade 

 O termo balneabilidade engloba um conjunto de fatores que avalia a qualidade da água para 

fins de recreação de contato primário, ou seja, atividades que envolvem contato direto e prolongado 

no qual existe a possibilidade de ingerir quantidades consideráveis de água, como por exemplo, 

natação, surf, mergulho, esqui-aquático, dentre outras (CETESB, 2020). Para que essas atividades 

possam ser desenvolvidas de forma segura, são necessárias algumas condições específicas de 

qualidade, ou seja, que sejam atendidos os critérios de balneabilidade. Tais critérios são estabelecidos 

pela Resolução CONAMA Nº 274, de 29 de novembro de 2000 e baseiam-se em indicadores 

bacteriológicos, e seus valores devem atender padrões estabelecidos pela Resolução (BRASIL, 2000; 

CETESB, 2020). 

 Um dos indicadores utilizados na avaliação e classificação da balneabilidade das praias é a 

concentração de coliformes termotolerantes, uma vez que reflete a presença de material fecal, 

indicando potencial de causar prejuízos à saúde dos banhistas – principalmente idosos, crianças e 

imunocomprometidos, dependendo da duração, ingestão e grau de exposição com a água contaminada 

(WHO, 2021b; CETESB, 2020). 
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A relação entre elevados níveis de organismos indicadores fecais em águas recreacionais 

costeiras e a incidência de doenças de seus usuários já é conhecida (WHO, 2021b). Dentre os prejuízos 

à saúde, podemos citar gastroenterites, doenças respiratórias, infecções nos olhos, ouvidos e pele; e até 

mesmo desinteria, hepatite A, cólera e febre tifoide (TURBOW; OSGOOD; JIANG, 2003). Ademais, 

as praias podem perder seu potencial turístico em função de águas com padrões de qualidade 

incompatíveis com os requeridos. 

A USEPA, em 1972, com base em diversos estudos reconheceu as limitações dos coliformes 

como padrão de qualidade dessas águas, iniciando um estudo epidemiológico afim de verificar outros 

indicadores potenciais, tais quais Escherichia coli, enterococos e Clostridium perfringens (WHO, 

2001). As concentrações de enterococos apresentaram melhor correlação com os agravos de saúde 

quando comparados com outros indicadores avaliados, portanto, a USEPA definiu que, para um risco 

aceitável de 19 casos de diarreia para 1.000 nadadores, o padrão de média geométrica de 35 

enterococos por 100 mL (FUJIOKA, 1997; USEPA, 2012).  

Diversos países definiram um plano de monitoramento da qualidade de suas águas 

recreacionais costeiras com o objetivo de detectar eventuais problemas de contaminação, de maneira 

a tomar medidas para prevenir ou minimizar problemas relacionados à saúde pública. Tais medidas 

baseiam-se principalmente na verificação dos valores numéricos de análises periódicas de indicadores 

de contaminação fecal das praias (NEUMANN; HILL, 2006; ZHOU et al., 2007). 

Na Europa, desde 2006, normas mais rigorosas passaram a vigorar, visando garantir qualidade 

das águas recreacionais e interiores. A este respeito, sabe-se que as águas pluviais e as inundações 

podem afetar a qualidade das águas costeiras, de rios e de lagos. Desta forma, a qualidade das águas 

balneares foi sendo gradualmente transformada em um grande desafio em saúde pública e ambiental. 

A Diretiva Europeia reforçou padrões de saúde, estabelecendo novos indicadores e novos padrões para 

a qualidade da água recreacional (GUTIÉRREZ et al., 2010) 

Por sua vez, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) apresentou uma 

revisão e um protocolo técnico acerca das ferramentas preditivas para notificação da qualidade da água 

das praias. Essas ferramentas de modelagem preditiva se enquadram nas seguintes categorias: (i) 

modelos estatísticos de regressão, baseados em notificações de chuva; (ii) árvores de decisão ou 

protocolos de notificação; (iii) modelos determinísticos; e (iv) combinações dessas ferramentas 

(USEPA, 2010). Há várias considerações para o desenvolvimento e seleção de modelos preditivos, e 

cada um tem seu próprio conjunto de desafios. O uso de modelagem numérica tem se difundido em 

locais mais desenvolvidos, uma vez que, em se estabelecendo boas correlações e calibração, o sistema 

permite às autoridades locais antecipar avisos de advertência ou liberação de praias. A EPA afirma 
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que as ferramentas de modelagem podem ser utilizadas para complementar e não substituir o 

monitoramento. Ferramentas de modelagem podem fornecer estimativas quando há um intervalo de 

tempo entre a amostragem da qualidade da água e obtenção de resultados. Se os modelos são 

adequadamente desenvolvidos e aplicados, eles podem ser utilizados na tomada de decisão de 

interrupção das atividades balneares (USEPA, 2014).  

No Brasil, a Resolução nº 274/00 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) 

definiu valores de micro-organismos em águas destinadas à recreação de contato primário, de maneira 

a classificar tais águas como próprias ou impróprias. Tal classificação é feita de acordo com o percentil 

80% das concentrações de bactérias indicadoras de contaminação de cinco semanas consecutivas. As 

águas consideradas como próprias foram divididas em três categorias, sendo elas: excelente, muito boa 

e satisfatória (Quadro 1) (BRASIL, 2000) 

Quadro 1 – Padrões de balneabilidade com os limites de coliformes termotolerantes, E. coli e 

enterococos por 100 mL de água, para cada categoria. 

Fonte: Resolução CONAMA nº 274/2000 (BRASIL, 2000) 

Desde 1970 o Programa de Balneabilidade das Praias Paulistas é desenvolvido pela Companhia 

Ambiental de São Paulo (CETESB) com o objetivo de monitorar a qualidade das águas recreacionais 

do Estado de São Paulo. Dentre aproximadamente 300 praias do Estado, o programa monitora 157 

delas (51%) com 172 pontos de amostragem distribuídos ao longo do litoral. As amostras são 

submetidas a análises microbiológicas para a quantificação de enterococos, considerados como 

indicadores de poluição fecal mais precisos (CETESB, 2020). 

No Estado de São Paulo, para uma praia ser classificada como imprópria deve apresentar 

concentrações superiores a 100 UFC/100 mL de enterococos, em duas ou mais amostras de um 

conjunto de cinco semanas, ou valores superiores a 400 UFC/100 mL na última amostragem. A 

classificação de uma praia como imprópria indica comprometimento em sua qualidade sanitária, o que 

pode aumentar a probabilidade de impacto na saúde de banhistas (CETESB, 2020). 
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Com base nos resultados dos monitoramentos semanais, a CETESB utiliza classificação anual 

de balneabilidade, com o objetivo de mostrar a tendência da qualidade das praias de modo integrado. 

Tal classificação é constituída pela “síntese da distribuição das classificações obtidas pelas praias nas 

4 categorias durante 52 semanas do ano”, e expressa a qualidade que a praia apresenta com mais 

constância naquele ano (Quadro 2) (CETESB, 2020). 

Quadro 2 – Critérios da qualidade anual para as praias com amostragem semanal. 

Fonte: CETESB (2020) 

 Ainda, baseando-se na concentração de enterococos obtida em cada amostragem, a CETESB 

definiu uma qualificação anual para as praias com amostragem mensal (Quadro 3) (CETESB, 2020). 

Quadro 3 – Critérios de qualidade anual para as praias com amostragem mensal. 

Fonte: CETESB (2020) 

Para definir quais praias serão monitoradas e os pontos de amostragem, a CETESB considera 

diversos fatores que podem influenciar na balneabilidade, como por exemplo, a frequência de 

banhistas, fisiografia da praia e os riscos de poluição fecal. Assim, as praias selecionadas para serem 

monitoradas são aquelas que possuem uma alta frequência de banhistas, e apresentam adensamento 

urbano em seu entorno, que constituem potenciais fontes de poluição (CETESB, 2020). A tabela a 

seguir mostra as informações de saneamento básico nos municípios do litoral paulista, incluindo os 

percentuais de coleta e tratamento de esgoto para cada um dos municípios, bem como as cargas 

orgânicas (potencial, removida e remanescente) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Informações de saneamento básico nos municípios do litoral do Estado de São Paulo 

¹ Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/  

² Fonte: Divisão de Apoio ao Controle de Fontes de Poluição (Cetesb)  

n.d.: não determinado, o município dispõe de sistema com emissário submarino precedido de EPC.  

UGRHI: Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos; DBO: demanda bioquímica de oxigênio; 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica; ICTEM: Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos 

da População Urbana de Municípios.  

Fonte: CETESB (2020). 

 

2.3. Enterococcus 

As bactérias pertencentes ao gênero Enterococcus são cocos gram-positivos, encontrando-se 

isolados, aos pares ou mesmo em cadeias curtas, não formadores de esporo, anaeróbios facultativos 

(RIBOLDI et al., 2009; ZOU et al., 2011). Os enterococos distinguem-se de outras bactérias gram-

positivas, catalase-negativas e cocos homofermentativos e, devido à sua capacidade de crescerem a 

temperaturas entre os 10 e 45ºC, com ótimo de crescimento a 35º C, de crescerem em concentrações 

salinas de até 6,5% NaCl, de hidrolisar esculina na presença de 40% de sais biliares e de tolerarem 

valores de pH entre 4,6 e 9,6 (TEIXEIRA et al., 2004). 

Dentre as espécies do gênero Enterococcus, merecem destaque Enterococcus faecalis e 

Enterococcus faecium, que são as espécies mais comumente isoladas de infecções humanas 
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(WERNER et al., 2008), contudo outras espécies de enterococos também já foram identificadas como 

patógenos humanos, incluindo Enterococcus hirae (OLIVEIRA; PINHATA, 2008; RIBOLDI et al., 

2009; ZOU et al., 2011; BOURAFA et al., 2015), apesar dessa última estar mais relacionada ao trato 

gastrointestinal de animais. Existem diferentes espécies de enterococos que são encontradas em 

diversas amostras de água, dentre as mais recorrentes E. faecium e E. faecalis (GRAVES; WEAVER 

et al., 2010; FERGUSON et al., 2013; CETESB, 2019).  

Sua capacidade de crescimento e sobrevivência em condições diversas possibilita aos 

enterococos estarem distribuídos em diversos ambientes, considerados fontes naturais não fecais, como 

solo, sedimentos, plantas, água, vegetação aquática e terrestre (BYAPPANAHALLI et al., 2012). 

Estudos demonstraram correlação positiva entre a elevada concentração de enterococos e o riscos de 

doenças gastrointestinais, respiratórias e de pele em humanos durante o uso recreacional de águas 

(SINCLAIR et al., 2012). 

No entanto, embora considerados comensais, os enterococos são patógenos oportunistas e 

constituem a segunda causa mais comum de infecções relacionadas à assistência à saúde, ou seja, 

aquelas adquiridas após a admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, 

quando relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Nesse contexto, enterococos já 

foram associados a infecções urinárias, infecções de queimaduras e feridas cirúrgicas, bacteremia, 

endocardite, infecções intra-abdominais e pélvicas (habitualmente mistas, causadas por enterococos e 

outros agentes patogênicos), infecções de feridas e dos tecidos moles, sepse neonatal. Essas condições 

geralmente ocorrem em pacientes internados, com maior frequência em casos após cirurgias ou 

instrumentações (RIBOLDI et al., 2009; ZOU et al., 2011, VICARI et al., 2021). 

Além disso, esses micro-organismos são capazes de adquirir e transferir marcadores de 

resistência através de um processo mediado por genes presentes em plasmídeos e transposons 

(RIZZOTTI et al., 2009). Dessa forma, é necessária uma melhor compreensão das características de 

resistência e virulência das espécies do gênero, visando a preocupação com a disseminação ambiental 

da resistência e sua relevância na perspectiva da saúde global (KAYSER, 2003).  

2.4. Resistência a antimicrobianos 

O período marcado pela inovação e implementação de drogas na saúde humana e animal se 

estabeleceu com o desenvolvimento dos antibióticos naturais entre 1940 e 1960, bem como o sucesso 

obtido pelas modificações dos mesmos até a década de 1980, que permitiram o tratamento e a 

prevenção de infecções. Entretanto, a potencialização e a evolução da resistência bacteriana têm 



27 

revertido o progresso trazido pelo desenvolvimento dos antimicrobianos (HAWKEY; JONES, 2009; 

LIVERMORE, 2012). 

Por definição, resistência bacteriana é a habilidade de um micro-organismo sobreviver a 

concentrações de antimicrobianos que antes seriam capazes de eliminá-los, sendo um fenômeno 

natural de evolução, e que surge normalmente após mutações e recombinações genéticas 

(LIVERMORE, 2012).  

A resistência a antimicrobianos ocorre quando os antibióticos perdem a sua capacidade de 

eliminar ou inibir o crescimento das bactérias (WHO, 2014). Atualmente são descritas duas formas 

principais de aquisição de genes de resistência pelas bactérias, que são mediante mutação 

cromossômica e a aquisição de genes exógenos, sendo o potencial de resistência por mutação 

cromossômica intrínseco a todas as bactérias, uma vez que essas mutações podem ocorrer 

espontaneamente durante a replicação de DNA. No entanto, a resistência bacteriana também pode se 

desenvolver a partir da aquisição de genes de resistência transmitidos por plasmídeos, transposons, 

integrons e bacteriófagos (BLAIR et al., 2015). 

Várias populações de bactérias possuem a característica de se adaptar ou adquirir a resistência 

no meio em que vivem, permitindo sua sobrevivência e o desenvolvimento desses micro-organismos 

em ambientes que possuem concentrações de antibióticos, que inicialmente eram capazes de eliminá-

los (LIVERMORE, 2012; CARVALHO; SANTOS, 2016). 

Alguns fatores têm demonstrado papel importante na potencialização da resistência bacteriana, 

como por exemplo, o uso exagerado e inadequado de antimicrobianos na medicina humana e 

veterinária, na agricultura e na criação de animais, e o descarte de antibióticos no ambiente. A estreita 

associação entre o uso intenso de antimicrobianos e o surgimento de cepas resistentes evidenciou o 

efeito seletivo dessa utilização nem sempre criteriosa, de maneira que nas últimas décadas os relatos 

de cepas resistentes à diversos antibióticos têm aumentado em taxas alarmantes (JONES, 2001; 

BAQUERO, 2001; ZAHEER et al., 2020; MOLALE-TOM, BEZUIDENHOUT, 2020). 

Dessa forma, a utilização exacerbada e ou inadequada juntamente com a ampla exposição a 

quantidades residuais de antibióticos aplicam uma pressão seletiva que favorece e potencializa o 

desenvolvimento de bactérias naturalmente resistentes ou a aquisição de genes de resistência por cepas 

suscetíveis (BAQUERO et al., 2008; RODRIGUEZ-MOZAZ et al., 2015). 

A preocupação envolvendo o fenômeno de resistência a antimicrobianos já é global, de maneira 

que tal fenômeno é considerado como uma das principais ameaças à saúde global do século 21 

(LIVERMORE, 2012; WHO, 2014). A ineficácia no tratamento de doenças infecciosas resultaria em 
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aumento da morbidade, da mortalidade e dos custos de tratamento das infecções, gerando 

consequências negativas para a saúde pública e uma crise econômica global (HAWKEY; JONES, 

2009; LIVERMORE, 2012). 

2.5. Resistência a antimicrobianos no ambiente 

Para o controle da resistência antimicrobiana é necessário compreender a distribuição de seus 

genes codificadores no ambiente, e como a ação antrópica afeta esta distribuição. O ambiente tem sido 

cada vez mais reconhecido como um importante reservatório de bactérias resistentes e genes 

codificadores de resistência (WRIGHT; 2010), com a detecção de tais genes em isolados de bactérias 

de fontes não-clínicas, como alimentos, solo e água de diversas fontes (Figura 1). 

  

Figura 1 – Potenciais rotas de entrada de antibióticos no meio ambiente. ETE: Estação de Tratamento de Águas 

Residuais. ETA: Estação de Tratamento de Água (adaptado PALMA, 2019) 

 

A presença de altas concentrações residuais de antimicrobianos e micro-organismos diversos 

nos esgotos pode favorecer o surgimento e disseminação de cepas resistentes. Um monitoramento 

realizado em 60 países verificou uma grande abundância de genes codificadores de resistência em 

esgotos do Brasil, o colocando na lista de países considerados hot spot para a emergência de novos 

mecanismos de resistência (HENDRIKSEN et al., 2019).  
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As estações de tratamento de esgoto (ETEs) são a interface entre os dejetos humanos, o solo e 

ambientes aquáticos, uma vez que recebem e tratam efluentes de diversas origens (STALDER et al.; 

2012). O esgoto proveniente de serviços de saúde, além de outros locais, que contém desejos humanos 

e animais, constituem uma importante fonte de bactérias de origem clínica, e um meio rico para o 

surgimento de transferência de genes de resistência (BAQUERO et al., 2008). Além disso, temos os 

despejos irregulares in natura de esgotos sem tratamento. 

 As ETEs convencionais não foram projetadas com a finalidade de remover antibióticos (LENG 

et al., 2019), e uma vez que esses efluentes são lançados no ambiente, pode ocorrer comprometimento 

da saúde da população pela contaminação e disseminação de genes de resistência no solo e nas águas 

de abastecimento e recreacionais (MARTINEZ; 2009). 

Comunidades bacterianas provenientes de fontes ambientais têm sido investigadas em relação 

à vasta diversidade de elementos móveis que podem conter, principalmente plasmídeos e transposons 

(STALDER et al., 2012; DJORDJEVIC et al., 2013). Resistência bacteriana em micro-organismos 

indicadores de contaminação fecal em corpos d’água têm sido relatados desde a década dos anos de 

1970 (SMITH et al.; 1970; WEARY et al. 1972; COOKE, 1976). Neste contexto, bactérias e 

antibióticos e seus subprodutos encontrados nos ecossistemas naturais podem ser considerados 

relevantes no desenvolvimento de resistência antimicrobiana eventualmente observada em patógenos 

(DA COSTA et al., 2006; DJORDJEVIC et al., 2013). 

Segundo Martinez (2009) o surgimento de resistência antimicrobiana em patógenos mediante 

transferência horizontal de genes (THG) envolve três níveis. No primeiro, bactérias ambientais 

desenvolvem resistência a partir de mutações, ou THG com outras bactérias ambientais. O segundo 

envolve a transferência de resistência antimicrobiana entre bactérias ambientais e bactérias da 

microbiota humana em habitats que permitem o contato direto entre essas duas populações. Por fim, o 

terceiro nível diz respeito à transferência de resistência de comensais da microbiota humana para 

patógenos.  

O ecossistema costeiro pode estar associado a todos os níveis acima mencionados: ao primeiro, 

uma vez que quando estabelecidas na comunidade microbiana das águas costeiras, as bactérias 

resistentes podem disseminar genes de resistência a antimicrobianos para outras bactérias da 

comunidade mediante THG; ao segundo, uma vez que constitui um habitat onde bactérias da 

microbiota humana entram em contato direto com bactérias ambientais, favorecendo a transferência 

de genes de resistência para as primeiras; e ao terceiro, uma vez que recebe efluentes de emissários 

que contêm uma gama de bactérias da microbiota humana, inclusive resistentes (MARTINEZ, 2009). 
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Assim, quanto maior e mais diversificado o reservatório de genes de resistência na comunidade 

bacteriana nas águas, tanto maior a possibilidade de ocorrerem o intercâmbio de genes de resistência 

e, consequentemente o aumento de fatores de risco para a saúde humana pela exposição pelas vias de 

ingestão, dérmica (banho) ou de inalação (ASHBOLT et al., 2015, HUIJBERS et al., 2015). A pele e 

o trato gastrointestinal podem ser colonizados durante o contato primário com águas contaminadas 

(LEONARD et al., 2015), o que traz preocupações que englobam principalmente a possibilidade de 

seres humanos e animais adquirirem infecções resistentes ao entrarem em contato com águas 

contaminadas. 

Esforços têm sido estabelecidos para relacionar a incidência de infecções à exposição a águas 

recreacionais contaminadas (ASHBOLT et al., 2015), dentre eles estudos que empregam a análise de 

resistência antimicrobiana com o objetivo de avaliar a contaminação em águas recreacionais doces e 

marinhas além das avaliações das concentrações de indicadores de contaminação fecal (FIELD; 

SAMADPOUR, 2007; NACHTIGALL et al., 2013).  

Embora a determinação quantitativa dos antibióticos em baixas concentrações, ng L-1- µg L-1 

em matrizes aquosas ambientais já seja possível devido ao avanço tecnológico e ao desenvolvimento 

de ferramentas analíticas instrumentais apropriadas (ADENIJI, et al., 2020), a resistência bacteriana 

ainda é um assunto pouco explorado no que diz respeito à avaliação de águas recreacionais costeiras 

no Brasil. 

2.6. Mecanismos de ação dos principais grupos de antimicrobianos 

Existem classes de antimicrobianos que podem ser classificados em bactericidas, quando 

eliminam os micro-organismos diretamente, e em bacteriostáticos, quando inibem o crescimento e a 

multiplicação bacteriana, possibilitando que as defesas imunológicas do hospedeiro eliminem o 

patógeno (BLAIR et al., 2015). Além disso, podem ser classificados de acordo com seu mecanismo de 

ação: inibição da síntese da parede celular, interferência na síntese ou danos na membrana 

citoplasmática, inibição da síntese proteica, alterações na síntese dos ácidos nucleicos e alteração de 

metabolismos celulares (Figura 2) (BLAIR et al., 2015). 
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Figura 2 - Esquema representativo dos principais mecanismos de ação dos 

antimicrobianos. Fonte: BRASIL, 2017b. 

 

2.6.1. Inibidores da síntese da parede celular  

Para que um antimicrobiano possa exercer sua função inibindo ou eliminando um micro-

organismo ele deve atravessar a parede e membrana celular, para então se fixar em seu alvo. A parede 

celular bacteriana exerce um importante papel na proteção da membrana citoplasmática, resguardando 

a célula bacteriana e mantendo sua integridade, sendo composta por uma rede de polímeros, 

denominados peptideoglicanos (NOGUEIRA et al., 2016). 

Os antimicrobianos β-lactâmicos, como penicilina e cefalosporinas, e glicopeptídeos, são 

inibidores seletivos da síntese da parede celular, uma vez que inibem a síntese do peptideoglicano. As 

bactérias gram-negativas podem apresentar maior resistência aos beta-lactâmicos, uma vez que a 

parede celular é composta por múltiplas camadas complexas, dificultando a entrada do antibiótico 

(SCHERER et al., 2016)  

2.6.2. Alteração da permeabilidade e função de membrana citoplasmática 

 A membrana citoplasmática bacteriana é constituída por uma dupla camada fosfolipídica, a 

qual exerce função de barreira seletiva, controlando a integridade, o transporte ativo e a composição 

interna. Os antimicrobianos que atuam na membrana celular, como por exemplo, as polimixinas, 

interagem com a molécula de polissacarídeo da membrana externa das bactérias gram-negativas, 

diminuindo cálcio e magnésio, constituintes necessários para a estabilidade da membrana, o que 
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promove o aumento da permeabilidade, com consequente perda do conteúdo e lise celular (SCHERER 

et al., 2016). 

2.6.3. Inibição da síntese proteica 

 As proteínas são componentes essenciais das reações bioquímicas dos micro-organismos, 

sendo sua síntese realizada nos ribossomos. Diferente dos eucariotos, nas células bacterianas as duas 

subunidades ribossomais apresentam coeficientes de sedimentação de 30S e 50S, que juntas formam 

partículas 70S. Dessa forma, os antimicrobianos conseguem inibir seletivamente a síntese bacteriana 

em diversos estágios do processo (SCHERER et al., 2016; NOGUEIRA et al., 2016).  

Podemos citar como exemplos de antimicrobianos que atuam inibindo a síntese proteica os 

aminoglicosídeos, tetraciclinas, cloranfenicol, macrolídeos licosamidas e oxazolidinonas, essa última 

classe representada pela linezolida (Quadro 4).  

Quadro 4 – Antibióticos inibidores da síntese proteica nos ribossomos e respectivos 

espectros de ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infarmed (2011) 

 

2.6.4. Interferência na síntese do ácido nucleico 

 A replicação de DNA envolve a separação da dupla-hélice em filamentos individuais pela 

enzima DNA helicase, de modo a permitir a atuação da DNA-polimerase. São várias as enzimas 

presentes no processo de replicação de DNA como um todo, dentre elas podemos citar a DNA girase, 
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responsável por realizar a introdução de espirais negativos no DNA bacteriano, possibilitando a 

continuidade da replicação, e também a enzima topoisomerase IV, cuja principal função reside na 

separação das moléculas-filhas de DNA interligadas, produtos que fazem parte da finalização da etapa 

do processo de replicação, a fim de permitir a segregação em células filhas (NOGUEIRA et al., 2016). 

 As quinolonas e fluoroquinolonas exercem sua atividade bactericida pela inibição da DNA 

girase ou topoisomerase II, impedindo assim a separação das cadeias e inibindo a transcrição. Por sua 

vez, a rifampicina atua ligando-se na subunidade beta da RNA polimerase (SCHERER et al., 2016; 

NOGUEIRA et al., 2016). 

2.6.5. Inibição de processos metabólicos 

O metabolismo celular tratado neste tópico refere-se a síntese de folatos, vitaminas que 

exercem uma importante função como cofatores essenciais às enzimas, atuando na síntese de purinas, 

pirimidinas, aminoácidos e timidinas, componentes essenciais para a síntese de DNA e RNA. Muitas 

espécies de bactérias não são capazes de obter essa vitamina do meio externo e, portanto, necessitam 

sintetizar seu próprio ácido fólico (SCHERER et al., 2016). 

Os antimicrobianos que interferem nessa via de metabolismo celular compreendem as 

sulfonamidas e a trimetropima. Os antibióticos da primeira classe são análogos estruturais sintéticos 

do ácido paraminobenzóico (PABA) e ligam-se competitivamente a enzima diipropteroato-sintetase, 

impedindo assim a síntese de folatos para a formação de DNA e RNA. Por sua vez, a trimetropina atua 

como inibidor da enzima responsável pela formação do metabólito ativo do ácido tetra-hidrofólico, 

forma ativa dos folatos no organismo bacteriano (SCHERER et al., 2016; NOGUEIRA et al., 2016). 

2.7. Mecanismos de resistência a antimicrobianos em enterococos 

Embora comensais, algumas características dos enterococos têm contribuído para torná-los 

importantes agentes de infecções nosocomiais com grande relevância para a saúde pública, tais como: 

a resistência intrínseca a diversos antimicrobianos, a capacidade de adquirir e disseminar 

determinantes de resistência e por fim, o seu genoma maleável, que pode contribuir para sua adaptação 

ao ambiente e para a capacidade de certas linhagens de colonizar o trato gastrointestinal e/ou fora dele 

(MURRAY et al., 2000). 

Entre as espécies do gênero foi observada a ocorrência natural de resistência a várias classes 

de antimicrobianos, como as espécies E. faecium e E. faecalis as quais demonstram resistência 

intrínseca às cefalosporinas, resistência a baixas concentrações de aminoglicosídeos e lincosamidas, 

sendo E. faecium resistente às estreptograminas (ARIAS; MURRAY, 2012; GARRIDO et al., 2014). 

No que diz respeito à aquisição e disseminação de determinantes de resistência, essas duas espécies 
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são capazes de adquirir genes que codificam elevado nível de resistência aos aminoglicosídeos, 

macrolídeos, penicilinas, glicopeptídeos, tetraciclinas e cloranfenicol (HOLLENBECK et al., 2012). 

O surgimento cada vez maior de cepas resistentes de enterococos tem diminuído as opções 

terapêuticas em diversos casos de infecções, elevando a gravidade desses casos (KAK; CHOW, 2002; 

WEINER et al., 2016). Dessa forma, a resistência adquirida a diversos antimicrobianos de uso comum 

na prática clínica, como os aminoglicosídeos, penicilinas (principalmente ampicilina), principalmente 

no que diz respeito à resistência à vancomicina, considerado antimicrobiano de última geração mais 

indicado para o tratamento de infecções por cepas multirresistentes (WILLEMS et al., 2011). Alguns 

dos principais mecanismos de resistência adquirida por enterococos podem ser visualizados no quadro 

abaixo (Quadro 5). 
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Quadro 5 – Principais mecanismos de resistência a antimicrobianos adquirida em enterococos 

Classe Genes Mecanismos de resistência Referência 

 

 

β-lactâmicos 

 

blaZ 

PBP4 

PBP5 

 

Enzimático (penicilase) 

Proteína de ligação de penicilina de baixa 

afinidade 

Proteína de ligação de baixa afinidade 

 

 

MILLER et al., 2014 

HOLLENBECK;  

ARIAS; MURRAY, 

2012 

 

 

Glicopeptídeos 

 

vanA, vanB, 

vanD, vanM,  

vanC, vanG, 

vanI, vanN 

Modificação no precursor, D-ALA-lac 

Modificação no precursor, D-ALA-D-Ser 

MILLER et al., 2014 

 

AHMED; 

BAPTISTE, 2018 

LEE et al., 2019 

Macrolídeos erm-like Metilação nos ribossomos MILLER et al., 2014 

 

Tetraciclinas 
tetM, teto, tetS 

tetK, tetL 

Proteção ribossomal 

Bomba de efluxo 

MILLER et al., 2014 

CHOPRA; 

ROBERTS, 2001 

 

 

Fluoroquinolonas 

parC, parE 

gyrA, gyrB 

qnr-like 

emeA 

Mutação no sítio de ação (topoisomerase IV) 

Mutação no sítio de ação (DNA girasse) 

Proteção do sítio de ação 

Bomba de efluxo 

MILLER et al., 2014 

 

SFAHANI et al., 

2020 

Anfenicóis cat Enzimático (acetiltransferase) WU et al., 2019 

KRISTICH et al., 

2014 

Aminoglicosídeos aph-like 

aac-like 

ant-like 

Enzimático (fosfotransferase) 

Enzimático (acetiltransferase) 

Enzimático (nucleotidiltransferase) 

MILLER et al., 2014 

 

SHETE et al., 2017. 

Oxazolidinonas optrA, poxtA Codifica um transportador ABC EGAN et al., 2020 

WANG et al., 2015 

Fosfomicina fosB Inativação direta do antimicrobiano por enzimas ROBERTS et al., 

2013 

Rifampicina rpoB Diminuição da afinidade da RNA polimerase 

pela rifampicina 

CAI et al., 2017 

 

 

2.7.1. Resistência aos β-lactâmicos  

 Essa classe de antimicrobianos possui em comum o anel β-lactâmico, e tem a capacidade de 

inibir a síntese da parede celular, impedindo a formação das ligações cruzadas entre as fitas de 
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glicopeptídeos. Os enterococos são intrinsecamente resistentes à maioria dos β-lactâmicos, incluindo 

as gerações mais novas de cefalosporinas, sendo descritos dois mecanismos de resistência em E. 

faecalis, um deles envolvendo a produção da enzima beta-lactamase, que possui a capacidade de 

hidrolisar os antimicrobianos dessa classe, e o outro mecanismo diz respeito a superprodução ou 

mutação de proteínas de ligação à penicilina (PBPs) de baixa afinidade (ARIAS; MURRAY, 2012; 

MILLER et al., 2014). 

A primeira resistência adquirida por E.faecalis contra os β-lactâmicos foi descrita em 1983, 

associada à produção de β-lactamases mediadas por plasmídeos transferíveis, codificada pelo gene 

blaZ. Estas enzimas têm uma estrutura semelhante às PBPs e hidrolisam o anel β-lactâmico das 

penicilinas e cefalosporinas. De maneira geral a resistência dos enterococos difere entre os β-

lactâmicos, de modo que as penicilinas demonstram maior atividade frente a esses microrganismos, 

seguidas pelos antibióticos da classe carbapenem e, por fim, cefalosporinas com menor atividade 

(KAK; CHOW, 2002; GAGETTI et al., 2019). 

2.7.2. Resistência aos glicopeptídeos 

Um grupo de antimicrobianos que ganhou destaque entre os enterococos devido aos relatos cada 

vez mais frequentes de resistência adquirida é o grupo dos glicopeptídeos, dos quais fazem parte a 

vancomicina e a teicoplanina. Ambos são antibióticos geralmente utilizados no tratamento de infecções 

por enterococcos resistentes aos β-lactâmicos (EMANEINI et al., 2008). 

Como mencionado anteriormente, os glicopeptídeos exercem seu efeito pela inibição da síntese 

do petideoglicano da parede celular bacteriana. A vancomicina interfere nessa síntese por meio da 

ligação na porção terminal D-Ala-D-Ala de um pentapeptídeo encontrado em precursores de 

peptideoglicano (CHOI; LEE, 2019).  

A resistência a esse antimicrobiano ocorre quando os enterococos produzem uma modificação 

nos precursores do peptideoglicano, de D-Ala-D-Ala para D-Ala-D-lactato e DAla-D-Ser, mediada 

pela aquisição de genes van. Por consequência, a afinidade da vancomicina com o seu alvo 

(peptideoglicano) diminui drasticamente, impedindo assim a atuação do glicopeptídeo. A célula passa 

a sinterizar quase que exclusivamente precursores do fenótipo resistente (LEE et al., 2019; VAN 

TYNE; GILMORE, 2014) (Figura 3).  
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Figura 3 – Esquema de mecanismo de resistência a vancomicina. (A) vancomicina 

se liga aos precursores da parede celular inibindo a síntese da parede, a bactéria 

morre, e (B) vancomicina não se liga aos precursores da parede, uma vez que foram 

alterados, a síntese contínua e a bactéria permanece viva. Fonte: adaptado de 

MURRAY (2000). 

 

Oito tipos de resistência adquirida aos glicopeptídeos foram relatados com base em critérios 

fenotípicos e genotípicos: vanA, vanB, vanD, vanM, vanG, vanI, vanN e um outro tipo de resistência 

vanC, sendo uma característica intrínseca de Enterococcus gallinarum e Enterococcus casseliflavus 

(MILLER et al., 2014; AHMED; BAPTISTE, 2018). 

O operon vanA é normalmente carreado por um transposon denominado Tn1546, que é 

composto por cinco genes envolvidos na resistência aos glicopeptídeos (vanHAXYZ) e dois genes 

reguladores (vanRS). Os tipos vanA e vanB são os mais frequentemente detectados em enterococos, 

sendo os isolados vanA positivos extremamente resistentes à vancomicina e à teicoplanina, enquanto 

os isolados vanB positivos geralmente exibem níveis variados de resistência à vancomicina, porém 

permanecem sensíveis à teicoplanina (EMANEINI et al., 2008).  

Frequentemente as cepas de enterococos resistentes à vancomicina expressam resistência 

adicional a múltiplos antibióticos, incluindo ampicilina, aminoglicosídeos (gentamicina e 

estreptomicina) devido a associação, em elementos genéticos móveis, de diferentes genes adquiridos 

(MOBARKI et al., 2019). 

Os primeiros isolados de enterococos resistentes à vancomicina (VRE) relatados em 1988 no 

Reino Unido e na França pertenciam à espécie Enterococcus faecium. No Brasil, o primeiro relato de 
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identificação de VRE foi em 1996, no Estado do Paraná (DALLA COSTA et al., 1998). A ocorrência 

de VRE na Europa foi quase que simultânea à detecção de VRE nos EUA. A diferença é que na Europa 

foi no ambiente de animais de produção e nos EUA em hospitais; hoje especula-se que a pressão 

seletiva foi a mesma, devido ao uso inadequado de antimicrobianos (MURRAY, 2000). Desde então 

infecções por este patógeno têm se espalhado rapidamente ao redor do mundo, sendo verificado 

aumento na América do Norte (76%), América Latina (48,4%), Europa (31,5%), Ásia/Região do 

Pacífico (14,1%) (SIMNER et al., 2015), de maneira que as taxas de resistência à vancomicina entre 

cepas hospitalares de enterococos são alarmantes (AHMED et al., 2018; AYOBAMI et al., 2020; 

GASTMEIER et al., 2014). 

Ainda no Brasil, a resistência à vancomicina foi observada com mais frequência entre a espécie 

Enterococcus faecalis, em contraste com o perfil observado nos Estados Unidos e Europa, onde a 

resistência à vancomicina é mais comum em Enterococcus faecium (GASTMEIER et al., 2014).  

De maneira geral, os VRE têm sido relatados em diversos estudos, sendo encontrados até mesmo 

em águas superficiais, alimentos, fezes de animais, entre outras matrizes ambientais. A resistência à 

vancomicina constitui um dos principais desafios no tratamento de infecções por enterococos, uma vez 

que esse é o antimicrobiano mais utilizado na terapia contra infecções por cepas multirresistentes 

(ARIAS; MURRAY, 2012; HRICOVA et al, 2021). 

2.7.3. Resistência aos macrolídeos 

Os antimicrobianos da classe macrolídeos possuem em comum um anel de lactona, tendo 

mecanismos de ação semelhantes, que consiste na inibição da síntese proteica bacteriana a partir da 

ligação reversível com a subunidade ribossomal 50S, além de interferir na síntese de outras proteínas 

essenciais para o funcionamento da célula bacteriana, causando assim sua lise (EMANEINI et al., 

2008). 

Nessa classe estão inclusos os antibióticos eritromicina, azitromicina e clindamicina. A forma 

mais comum de resistência à eritromicina é a produção de uma enzima que metila uma adenina 

específica no rRNA 23S da subunidade 50S ribossomal, por consequência reduzindo a afinidade de 

ligação entre o ribossomo e o antimicrobiano. Esse mecanismo de resistência é usualmente mediado 

pelo gene erm(B), frequentemente associado à resistência adquirida aos macrolídeos em enterococos 

e se encontra usualmente ligado ao gene tet(M) no transposon conjungativo Tn1545 (KRISTICH et 

al., 2014; MILLER et al., 2014). 
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2.7.4. Resistência às tetraciclinas 

As tetraciclinas constituem uma classe de antimicrobianos com ação bacteriostática que já foi 

muito utilizada na medicina humana, isso devido ao seu baixo custo, disponibilidade para tratamento 

oral e capacidade de ação contra diversos micro-organismos, no entanto, com o aumento das taxas de 

resistência entre diversos grupos de patógenos seu uso foi reduzido drasticamente (SCALDAFERRI 

et al., 2020). As tetraciclinas agem na célula bacteriana a partir da ligação na porção 30S do ribossomo, 

impedindo que o RNA transportador se fixe a estes e consequentemente inibindo a síntese proteica 

(CHOPRA; ROBERTS, 2001). 

 Apesar da diminuição do uso na medicina humana, os antibióticos dessa classe ainda são 

amplamente utilizados na agricultura e na piscicultura como promotores de crescimento, e para tratar 

diversas infecções em várias espécies de animais, o que tem contribuído para um aumento de 

resistência entre as espécies do gênero Enterococcus. Dentre os isolados clínicos de enterococos cerca 

de 65% apresentam resistência às tetraciclinas (CHOPRA; ROBERTS, 2001; CHOI; WOO, 2015). 

Em Enterocococcus spp., a resistência às tetraciclinas é mediada pela aquisição de diferentes 

genes tet que codificam proteínas de proteção ribossomal (tetO, tetM, tetS) ou proteínas responsáveis 

pelo efluxo do antimicrobiano (tetK, tetL). O gene tetM é o mais associado à resistência a tetraciclinas 

em enterococos, e está frequentemente associado a transposons conjugativos da família Tn916-Tn1545 

ou Tn5397. Na maioria das espécies gram-positivas, o gene tetM é encontrado no cromossomo, na 

maioria das vezes em elementos conjugativos, isso possibilita sua fácil movimentação entre espécies, 

resultando em ampla distribuição (ASLAM et al., 2010; CHOI; WOO, 2015). 

2.7.5. Resistência à fluoroquinolonas 

A classe das fluoroquinolonas possui antimicrobianos com atividade tipicamente bactericida 

frente a muitas espécies bacterianas, sendo seus representantes principais a ciprofloxacina e a 

norfloxacina (SCHERER et al., 2016). Essa classe constitui uma importante opção terapêutica, sendo 

considerados como “criticamente importantes” tanto para a medicina humana quanto para a veterinária 

pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Mundial de Sanidade Animal (KIM et al., 

2019). 

As fluoroquinolonas agem na célula bacteriana a partir da ligação irreversível com as enzimas 

DNA girase (gram-negativas) e topoisomerase IV (gram-positivas), que são essenciais para a 

replicação e transcrição do DNA bacteriano (POIREL et al., 2012). A resistência aos antimicrobianos 

dessa classe é mediada, predominantemente, por mutações nos genes cromossômicos que codificam a 

DNA girase e topoisomerase IV (EMANEINI et al., 2008). A atividade da ciprofloxacina contra 
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enterococos é moderada, sendo a resistência a este antimicrobiano bastante comum no gênero, no 

entanto, os mecanismos de resistência ainda não estão totalmente bem elucidados, de maneira que 

alguns estudos sugerem a ocorrência de mutações nos genes parC (subunidade da topoisomerase IV) 

e gyrA (subunidade da DNA girasse) (ESFAHANI et al., 2020). 

2.7.6. Resistência aos anfenicois 

 Os antimicrobianos da classe dos anfenicóis, que incluem cloranfenicol e tianfenicol possuem 

ação bacteriostática de amplo espectro. O cloranfenicol pode inclusive atuar nas células da medula 

óssea de mamíferos, o que torna seu uso extremamente restrito devido à elevada toxicidade. Esse 

antimicrobiano tem seu mecanismo de ação baseado na inibição da síntese proteica a partir de sua 

ligação na porção 50S do ribossomo bacteriano (KAK; CHOW, 2002). 

A resistência adquirida, na maioria dos enterococos, é mediada pelo gene cat, que pode ser 

encontrado no cromossomo ou em plasmídeos. Esse gene codifica uma acetiltransferase que altera a 

estrutura do antimicrobiano impedindo sua ligação no ribossomo. Cerca de 50% das linhagens 

pertencentes ao gênero Enterococcus são resistentes ao cloranfenicol (KAK; CHOW, 2002; 

EMANEINI et al., 2008; WU et al., 2019). 

Apesar da toxicidade, o cloranfenicol é uma das opções de tratamento para infecções causadas 

por enterococos resistentes à vancomicina, principalmente em E. faecium (KRISTICH et al., 2014), 

dessa forma, a sua utilização é indicada apenas em casos especiais, como em falhas de outras terapias 

ou combinações de antimicrobianos (VAN TYNE; GILMORE et al., 2014). 

2.7.7. Resistência aos aminoglicosídeos 

 Os principais representantes da classe dos aminoglicosídeos são a amicacina, gentamicina, 

estreptomicina, neomicina, canamicina, dibenkacina e trobamicina. De maneira geral, os 

aminoglicosídeos exercem seu efeito bactericida a partir da ligação à subunidade 30S do ribossomo 

bacteriano, inibindo a síntese proteica ou produzindo proteínas defeituosas (EMANEINI et al., 2008). 

Todas as espécies de enterococos são intrinsecamente resistentes a baixos níveis de 

aminoglicosídeos, que é atribuída à baixa penetração do antimicrobiano pela parede celular (CHOW; 

2000). No entanto, a resistência a altos níveis desses antimicrobianos pode ser adquirida a partir de 

mutações que resultam em diminuição da ligação do agente antimicrobiano ao ribossomo, como por 

exemplo a resistência adquirida a altos níveis de estreptomicina mediada por uma mutação ribossomal. 

As bactérias do gênero também podem adquirir novos genes que codificam enzimas modificadoras de 

aminoglicosídeos (AMEs), como as fosfotransferases (aph-like), acetiltransferases (aac-like) ou 

nucleotidiltransferases (ant-like) (SHETE et al., 2017). 
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Já foram identificados os seguintes genes que conferem alta resistência aos aminoglicosídeos 

(HLAR) a partir da codificação de AMEs, sendo eles: aph(2”)-lc, aph(2”)-lb, aph(2”)-ld, aph(3”)-III, 

aac(6’)-le-aph(2”)-la, ant(4’)-Ia, aac(6’)-li. O gene aac(61)-le-aph(2’) confere resistência a todos os 

aminoglicosídeos, exceto para a estreptomicina, ao passo que o gene aph(3’)-llla confere resistência 

para a estreptomicina e canamicina, sendo comumente reportados em E. faecium (SHETE et al., 2017).  

A resistência adquirida à estreptomicina e à gentamicina revela um importante problema para 

o tratamento de infecções, uma vez que esses dois antimicrobianos são considerados a melhor escolha 

no tratamento de infecções causadas por enterococos, porém quando ministrados individualmente não 

têm se mostrado efetivos contra essas bactérias. Dessa forma, a escolha terapêutica com 

aminoglicosídeos tem se baseado na associação a um β-lactâmico ou a um glicopeptídeo, de maneira 

a possibilitar sinergia e eventual aumento da concentração intracelular desse antimicrobiano (VAN 

HARTEN et al., 2017). 

2.7.8 Resistência à linezolida 

A linezolida faz parte do grupo das oxazolidinonas e exerce seu efeito bacteriostático ao 

impedir a ligação do RNA transportador aos ribossomos, o que afeta o alongamento da cadeia 

polipeptídica, e consequentemente inibe a síntese proteica. Esse antimicrobiano faz parte da nova 

geração de antibióticos sintéticos e vem sendo amplamente utilizado como opção terapêutica para o 

tratamento de infecções causadas por VRE (FLAMM et al., 2016). 

A resistência adquirida a linezolida em enterococos é mediada por mutações no gene 23S  do 

RNA ribossomal ou mutações nos genes que codificam proteínas ribossomais. Ademais, já foram 

identificados nos enterococos novos genes mediados por plasmídeos, como por exemplo: optrA e 

poxtA (EGAN et al., 2020). 

Descrito pela primeira vez em 2015 (WANG et al., 2015), o gene optrA (oxazolidinone 

phenicol transferable resistance) confere resistência a linezolida e tedizolida, esse último um novo 

antimicrobiano aprovado em 2014, também pertencente à classe das oxazolidinonas. O gene poxtA 

parece codificar uma proteína semelhante a optrA, conferindo resistência a diversos antimicrobianos 

mediante proteção ribossomal (ANTONELLI et al., 2018).  

2.7.9. Resistência à fosfomicina 

A fosfomicina é um dos antimicrobianos sintéticos da nova geração pertencente à classe dos 

derivados do ácido fosfônico. Foi aprovada pelo FDA (Food and Drugs Administration) para o 
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tratamento de infecções do trato urinário causadas por enterococos resistentes à vancomicina (VRE), 

exceto E. faecium (ARIAS; MURRAY, 2012).  

Esse antimicrobiano exerce sua ação a partir da inibição da síntese do ácido N-actilmurâmico, 

precursor dos peptideoglicanos, e assim impede a formação da parede celular bacteriana (ROBERTS 

et al., 2013). Diversos mecanismos de resistência à fosfomicina têm sido descritos, dentre eles a 

produção de uma transferase dependente de metal divalente, mediada por um gene fosB, mecanismo 

esse identificado em bactérias gram-positivas (ROBERTS et al., 2013). Esse gene parece catalisar a 

adição de um cofator tiol à fosfomicina, inativando o antimicrobiano. Adicionalmente, foi identificada 

a coexistência dos genes fosB e vanA no transposon Tn1546, que gera resistência tanto à vancomicina 

quanto à fosfomicina (FALAGAS et al, 2019; DIEZ-AGUILAR; CANTON, 2019, JIANG et al., 

2021). 

2.7.10. Resistência à rifampicina 

A rifampicina é um derivado sintético da rifamicina, amplamente utilizada na terapia da 

tuberculose, sendo um antibiótico de ação de amplo espectro. Exerce seu efeito bactericida em gram-

positivas interferindo na síntese de RNA por se ligar à subunidade β da RNA polimerase (codificada 

pelo gene rpoB) e impedindo o alongamento da cadeia de RNA (MILLER et al., 2014; KIM et al., 

2019) 

 Esse antimicrobiano é utilizado em combinação com outros, como linezolida e ciprofloxacino 

para o tratamento de infecções causadas por enterococos resistentes à vancomicina (KOBAYASHI et 

al., 2011). A resistência à rifampicina em enterococos pode ser induzida por mutações em uma região 

do gene rpoB chamada de região determinante de resistência à rifampicina (rifampicin-resistance 

determining region), que resulta na diminuição da afinidade da RNA polimerase pela rifampicina. Em 

geral, mutações nesse gene geralmente resultam em alto nível de resistência (CIM>32µg/mL) (DU et 

al., 2014; KOBAYASHI et al., 2011; CAI et al., 2017).  

2.8. Mecanismos de virulência 

A emergência dos enterococos como patógenos oportunistas foi inicialmente resultado da 

seletiva vantagem proporcionada pela sua resistência aos antimicrobianos e sua capacidade de 

sobreviver em diversos ambientes. No entanto, apenas a resistência a antibióticos não é suficiente para 

explicar a patogenicidade desses microrganismos, de modo que fatores de virulência devem estar 

envolvidos no sucesso desses (MORENO et al., 2006; LATA et al., 2009). 

Dessa forma, os fatores de virulência são aquelas características que tornam algumas cepas 

bacterianas potencialmente patogênicas, potencializando sua capacidade de provocar doenças. Como 
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exemplos, podem favorecer a adesão das bactérias às superfícies epiteliais do hospedeiro, à evasão à 

resposta imunitária, à secreção de produtos tóxicos, dentre outros (MILLER et al., 2014). 

De maneira geral, as bactérias do gênero Enterococcus não apresentam variados fatores de 

virulência como os encontrados em outras bactérias gram-positivas patogênicas, no entanto, possuem 

características diferenciais de grande importância que contribuem para que efetivamente se tornem 

patógenos oportunistas. Dentre os principais determinantes de virulência em enterococos destacam-se 

as substâncias agregativas (As), a gelatinase (GelE), a citolisina (Cyl), as proteínas de superfície (Esp) 

e a hialuronidase ou glicosil-hidrolase (Hyl) (GARCIA-SOLACHE; RICE, 2019). 

2.8.1. Substâncias de agregação (As) 

 A maioria dos enterococos possuem diferentes genes que codificam substâncias de agregação 

(As) que podem mediar a sua colonização no hospedeiro. Essas substâncias são codificadas por genes 

plasmidiais, como o gene asa1, que promovem a formação de agregado durante a conjugação 

bacteriana, favorecendo o contato entre a célula doadora e receptora e, assim, a transferência de 

plasmídeos (BIN-ASIF; ALI, 2019).  

 Os plasmídeos conjugativos pAD1, pCF10 e pAD1, que codificam as substâncias de agregação 

asa1, asc10 e asp1 foram identificados em E. faecalis, sendo a expressão dessas proteínas induzida 

por feromônios sexuais produzido por células receptoras (ANDERSON et al., 2016). O gene asa1 está 

frequentemente relacionado a formação de biofilme, além de ocasionar um aumento da aderência da 

bactéria nas células tubulares renais e nas células do endocárdio (ANDERSON et al., 2016). No Brasil, 

os genes as já foram detectados em E. faecalis e E. faecium de origem clínica e de fontes alimentares 

(MEDEIROS et al., 2014) 

2.8.2. Gelatinase (GelE) 

 A gelatinase, codificada pelo gene gelE, é uma protease que hidrolisa a gelatina, colágeno e 

outros peptídeos bioativos fornecendo nutrientes para a bactéria, degradando assim o tecido do 

hospedeiro e induzindo respostas inflamatórias. Em enterococos a produção de gelatinase também está 

associada a formação de biofilmes (TSIKRIKONIS et al., 2012). A presença do gene gelE já foi 

detectada em cepas de enterococos isolados de alimentos e amostras de origem clínica (BISWAS et 

al., 2016; STRATEVA et al., 2016; YILMAZ et al., 2016; KIRUTHIGA et al., 2020). 
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2.8.3. Proteínas de superfície (esp) 

 Em relação aos determinantes de superfície celular, as proteínas de superfície de enterococos 

são codificadas pelo gene esp, e são comumente encontradas em isolados clínicos, ancoradas na parede 

celular, sendo importantes na formação de biofilmes durante infecções do trato urinário e endocardite 

(SHANKAR et al., 2001; LATA et al., 2009). Estudos relataram surtos por E. faecium resistentes à 

vancomicina com alta prevalência do gene esp nestas cepas (VANKERCKHOVEN et al., 2004; 

MANNU et al., 2003). 

 A formação de biofilmes está relacionada a diversas outras doenças como as osteomielites, as 

cáries dentais e as infecções auriculares, sendo esses complexos bacterianos capazes de tolerarem altas 

concentrações de agentes antimicrobianos tornando-os, assim, extremamente difíceis de serem 

eliminados (LANTHIER et al., 2010).  

2.8.4. Citolisina (Cyl) 

 Um fator de virulência associado a genes carregados por plasmídeos é a citolisina/hemolisina 

(cyl), uma proteína capaz de promover a lise de células humanas e animais, incluindo macrófagos e 

neutrófilos. As cepas de enterococos produtoras de citolisina demonstraram ser mais virulentas em 

modelos animais e em infecções humanas (VAN TYNE et al., 2013), além disso, a produção de 

citolisina tem sido constantemente detectada em E. faecalis quando isolados de surtos (MUNDY et 

al., 2000). Os genes relacionados às citolisinas (cylA, cylB, cylL, cylM, cylS) geralmente estão 

localizados em plasmídeos induzíveis por feromônios ou em ilhas de patogenicidade, e podem ser 

letais para as células eucarióticas (TSIKRIKONIS et al., 2012). 

2.8.5. Hialuronidase ou glicosil-hidrolase (Hyl) 

O gene hyl codifica uma proteína homóloga à hialuronidase, que é responsável por 

despolimerizar o ácido hialurônico, auxiliando na disseminação da bactéria nos tecidos do hospedeiro, 

além de facilitar a colonização do trato gastrointestinal. Esse gene está localizado em plasmídeos que 

podem carregar outros genes de virulência e genes que conferem resistência a glicopeptídeos 

(VANKERCKHOVEN et al., 2004; MANNU et al., 2003; RICE et al., 2009). 

A glicosil-hidrolase tem sido classificada como potencial fator de virulência em isolados 

clínicos de E. faecium resistentes à vancomicina (RICE et al., 2003; MILLER et al., 2016). Outro 

estudo confirmou que E. faecium que possuíam o gene hyl demonstraram maior capacidade de 

colonização do trato gastrointestinal (RICE et al., 2009).  
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JUSTIFICATIVA 
 

 

Apesar da crescente utilização das águas para fins recreacionais, nota-se uma carência de 

estudos e programas de monitoramento que acompanhem as ameaças emergentes à saúde humana, 

como a crescente ameaça da resistência antimicrobiana. A manutenção da   qualidade das águas 

costeiras recreacionais, especialmente crítica em países onde há baixa cobertura de coleta e tratamento 

de esgotos, é   fundamental para minimizar impactos negativos à saúde humana, pois são consideradas 

reservatórios de bactérias com potencial patogênico e de bactérias da microbiota humana e animal 

Populações ativas de bactérias adaptadas ao ambiente costeiro podem desempenhar um papel 

intermediário na mobilização de genes de resistência intra e interespécies. Parte dos estudos ambientais 

envolvendo resistência antimicrobiana no Brasil têm por objetivo a análise de corpos de água doce, 

estuários, e sistemas de distribuição de esgotos para determinação da distribuição de bactérias 

resistentes. Contudo, em nosso país, ainda são escassos estudos que investiguem a presença de 

bactérias resistentes em águas recreacionais costeiras, bem como o potencial dessas águas de servirem 

como reservatórios de transferência de genes de resistência. Os enterococos são importantes 

indicadores de contaminação fecal em águas marinhas, e vêm se destacando como importantes 

patógenos oportunistas, associados cada vez mais a infecções nosocomiais. Dessa forma, julga-se 

importante se investigar o perfil fenotípico e genotípico de resistência antimicrobiana e virulência em 

espécies de enterococos – E. faecium, E. faecalis, E. hirae - comumente isolados de águas recreacionais 

costeiras de praias, que atraem milhões de visitantes a cada ano. 
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CAPÍTULO III - MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

3.1. Amostragem 

Foram avaliadas quatro praias do Estado de São Paulo, escolhidas com base na porcentagem de 

tempo que se apresentaram impróprias, na média geométrica de enterococos e na classificação anual 

de balneabilidade dos últimos 3 anos anteriores ao desenvolvimento desse estudo (Quadro 6). 

Quadro 6 – Locais de coleta e classificação anual de balneabilidade das praias nos anos de 2017, 2018 e 2019 

Município Praia Local do Ponto de Coleta 

Anos 

2016 2017 2018 

São Vicente Gonzaguinha  Av. Embaixador Pedro de Toledo, 191 Péssima Péssima Péssima 

Ubatuba Itaguá  Em frente ao nº1724 da avenida 

Leovegildo D. Vieira 

Péssima Péssima Péssima 

São Sebastião Camburi 200m a direita da rua José Inácio Regular Boa Regular 

Guarujá Tombo Em frente à rua Nicolau Lopez Boa Excelente Boa 

As coletas de água foram realizadas pela CETESB semanalmente como parte do programa de 

balneabilidade das praias paulistas. As placas contendo as colônias típicas de enterococos são 

exibidas na Figura 4.  

As amostras objeto desse estudo foram cedidas pela CETESB compreendendo o período entre 

junho de 2019 e março de 2020, com frequência quinzenal, perfazendo um total de 53 placas, as quais 

foram encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia Ambiental e Resistência Antimicrobiana 

(MicroRes) da Faculdade de Saúde Pública/USP em até 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Placas contendo colônias fenotipicamente características de Enterococcus sp. em ágar 

mEI após concentração em membrana 
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Cinco colônias representativas foram selecionadas de cada placa e isoladas em meio nutritivo 

e não diferencial TSA (Trypticase Soy Agar), para posterior incubação por 24h ± 2h a 37 ± 0,5ºC. 

Após incubação os isolados foram cultivados em meio liquido TSB (Trypticase Soy Broth) por 24h 

± 2h a 37 ± 0,5ºC. Aos caldos de cultivos das colônias foi acrescido glicerol em uma concentração 

final de 30% e uma alíquota de cada cultivo recebeu um número sequencial, sendo congelada à -80ºC.    
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3.2. Caracterização dos locais de estudo 

3.2.1. Praia do Gonzaguinha 

A Praia do Gonzaguinha localiza-se ao fundo da Baía de São Vicente (Figura 5) e possui cerca 

de 800 metros de extensão e largura variável. Situada em uma baía espaçosa e de águas calmas, a 

praia é bastante procurada por praticantes de esportes náuticos, como iatismo, windsurf, esqui 

aquático e jet ski, sendo uma das mais movimentadas da região durante a temporada de verão, na qual 

saem passeios diários de escuna pela baía de São Vicente, ilhas e imediações (PREFEITURA DE 

SÃO VICENTE, 2020).  

De acordo com os critérios de classificação da OMS, que associam a concentração de 

enterococos ao risco de contrair doenças, a praia do Gonzaguinha apresentou médias geométricas 

superiores a 80 UFC/100 mL nos anos de 2016, 2017 e 2018, sendo uma das praias que permaneceu 

mais tempo classificada como Imprópria durante o ano todo – mais de 80% do tempo, e assim foi 

classificada como Péssima nos últimos três anos anteriores ao desenvolvimento desse projeto 

(CETESB, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Mapa satélite do munícipio de São 

Vicente, litoral Sul do Estado de São Paulo, 

com destaque para a praia do Gonzaguinha. 

Fonte: Google Earth (2022) 
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3.2.2. Praia do Itaguá 

A Praia do Itaguá localiza-se na Baía de Ubatuba e possui aproximadamente 4 km de extensão 

(Figura 6). Situada na zona urbana, junto com a Praia do Cruzeiro forma a orla do centro da cidade, 

sendo as duas praias separadas fisicamente pelo Rio Tavares. Devido à sua localização, a praia do 

Itaguá tem como principais atividades o comércio em seu entorno e o turismo, com muitas embarcações 

atracadas, passeios de escuna e lancha, sendo um dos principais atrativos o Aquário de Ubatuba 

(SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE UBATUBA, 2022; CETESB, 2019). 

Apesar da intensa atividade turística, a Praia do Itaguá é considerada imprópria para banho, 

com classificação anual de balneabilidade ruim ou péssima nos últimos 10 anos. A praia apresentou 

médias geométricas de enterococos superiores a 90 UFC/100 mL nos anos de 2016, 2017 e 2018, 

permanecendo como imprópria em mais de 80% tempo ao longo do ano. O percentual de coleta de 

esgoto no munícipio de Ubatuba está em torno de 21 a 40% (CETESB, 2019). 

 

 

 

 

  

 

Figura 6 - Mapa satélite do munícipio de 

Ubatuba, litoral Norte do Estado de São Paulo, 

com destaque para a praia do Itaguá. Fonte: 

Google Earth (2022) 
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3.2.3. Praia do Camburi 

A Praia do Camburi possui aproximadamente 1 km de extensão e localiza-se no bairro do 

Camburi, na costa sul do munícipio de São Sebastião (Figura 7). Se encontra próxima ao Rio Camburi, 

o qual deságua no mar depois de atravessar aglomerados urbanos e confluir com rios menores. A praia 

é bastante procurada por praticantes de esportes náuticos, principalmente surf, sendo a quarta praia 

mais visitadas por turistas no munícipio de São Sebastião (SETUR, 2020).  

De acordo com os critérios de classificação da OMS e relatório da CETESB, a praia do Itaguá 

apresentou médias geométricas inferiores a 20 UFC/100 mL nos anos de 2016, 2017 e 2018, passando 

a maior parte do tempo – mais que 80% - como Própria, com uma classificação anual de balneabilidade 

boa ou regular (CETESB, 2019). Apesar de algumas comunidades urbanas localizadas a poucos 

quilômetros da praia não possuírem sistema de captação e tratamento de esgoto, de maneira geral as 

praias da costa sul do município possuem melhores condições de balneabilidade que as praias próximas 

ao centro urbano. O percentual de coleta de esgoto no município de São Sebastião está em torno de 41 

a 60% (CETESB, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Mapa satélite do munícipio de São Sebastião, litoral Norte do Estado de São Paulo, com destaque 

para a praia do Camburi. Fonte: Google Earth (2022) 
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3.2.4. Praia do Tombo 

A praia do Tombo está situada no munícipio do Guarujá, no bairro de Jardim das Palmas e 

possui aproximadamente 900 metros de extensão (Figura 8). Com ondas fortes e mar agitado, é bastante 

procurada por praticantes surf, sendo conhecida internacionalmente por sediar campeonatos do esporte 

(PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ, 2022). 

De acordo com os critérios de classificação da OMS e relatórios da CETESB, a praia do Tombo 

apresentou médias geométricas inferiores a 10 UFC/100 mL nos anos de 2016, 2017 e 2018, passando 

aproximadamente 83% do tempo como Própria ao longo dos três anos, com 98% das avaliações 

positivas e uma classificação anual de balneabilidade boa ou excelente (CETESB, 2019). 

Recebeu em 2010 o selo internacional de bandeira azul (blue flag), renovada em dezembro de 

2011. A Bandeira Azul é considerada a mais importante avaliação ambiental de balneabilidade de áreas 

costeiras em todo o mundo. O certificado é atribuído, anualmente, por uma organização não 

governamental às praias e marinas que cumprem um conjunto de 34 requisitos socioambientais, entre 

eles, limpeza, qualidade da água, ações ambientais e turismo sustentável (IAR, 2016). A infraestrutura 

de coleta de efluentes na região é considerada de regular a boa, uma vez que se coleta em torno de 70% 

do esgoto gerado, no entanto ainda existem áreas de ocupação irregular (CETESB, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Mapa satélite do munícipio do Guarujá, 

litoral Sul do Estado de São Paulo, com destaque 

para a praia do Tombo. Fonte: Google Earth (2022) 
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3.3. Identificação das espécies de Enterococcus a partir da técnica de Espectrometria de Massas 

do Tipo MALDI-TOF MS 

Para a extração proteica, foi utilizado o protocolo descrito por Christ et al., (2017). Brevemente, 

as colônias provenientes de cada um dos isolados foram diluídas em 300 µL de água estéril e 

homogeneizada. Posteriormente foram adicionados 900 µL de etanol absoluto à suspensão e as 

células foram lavadas e centrifugadas por 2 minutos à temperatura ambiente a 10.000 g para remoção 

completa do sobrenadante. Em seguida, aos pellets foram adicionados 50 µL de uma solução de ácido 

fórmico 70% e 50 µL de acetonitrila grau cromatográfico. Com um pipetador de 200 µL procedeu-se 

a lise mecânica das células contidas no pellet. A suspensão então foi centrifugada 2 minutos a 

temperatura ambiente a 10.000 g, e o sobrenadante (extrato proteico) separado e congelado à -20ºC 

para posterior análise no espectrômetro de massas (CHRIST et al, 2017). 

Após extração, os extratos proteicos foram encaminhados para a Divisão de Microbiologia e da 

Parasitologia da CETESB para realização da técnica de MALDI-TOF MS. Um (1) microlitro de cada 

extrato proteico oriundo de cada um dos isolados microbianos foi aplicado em uma placa de 96 poços 

de aço inoxidável polido, própria para técnica de MALDI-TOF MS. Aguardou-se a  secagem 

completa do extrato proteico na placa, e em seguida foi aplicada à superfície de cada poço recobrindo 

os extratos proteicos, 1 µL de matrix orgânica de ácido cinâmico. A placa de MALDI-TOF foi exposta 

a secagem em ambiente escuro e à temperatura ambiente. Após secagem completa, a placa foi 

transferida para o espectrômetro de massas do tipo MALDI-TOF Modelo Microflex, Marca Bruker-

Daltonics®. No equipamento é realizado a programação do método utilizado no software FlexControl 

(Bruker-Daltonics®), sendo os IDs dos espectros combinados com o Banco de Dados Biotyper®. Os 

espectros capturados foram comparados para cada estirpe com a biblioteca do fabricante. Desta 

comparação de presença/ausência de picos específicos por gênero e espécie bacteriana, obteve-se um 

valor de escore (log (score) value). Os critérios para interpretação dos padrões da fabricante Bruker-

Daltonics® foram utilizados neste estudo como segue: escores <1.7 foram considerados como 

amostra não identificada; 1.7 < escore < 1.9 demonstraram que a identificação do microrganismo está 

validada até o nível de gênero, e escores ≥ 2.0 são aceitos para atribuição de espécie. 

3.4. Extração de DNA 

O DNA genômico utilizado como molde nas reações de amplificação foi extraído pelo método 

descrito por Santos et al. (2015) com modificações. Foram transferidos 1000µL do inóculo crescido 

no caldo TSB para um microtubo esterilizado, que posteriormente foi submetido à centrifugação a 

13.000 RPM por 5 minutos. Após o processo de centrifugação, o sobrenadante foi desprezado e o 

sedimento foi ressuspenso em 25µL de enzima lítica lisostafina (1µg/mL) e 25µL de água ultrapura, 
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sendo incubado por 10 minutos à 37ºC em banho com agitação. Em seguida, foram adicionados 50µL 

de proteinase K (20mg/mL) e 150µL de tampão Tris (0,1M, pH 7,5) sendo a amostra incubada a 37ºC 

por 10 minutos em banho com agitação, seguido de incubação em banho maria a 95ºC por 10 minutos. 

Após a incubação final, a amostra foi centrifugada a 13.000 RPM por 5 minutos e sobrenadante foi 

armazenado. 

3.5. Identificação das espécies E. faecalis, E. faecium e E. hirae a partir da técnica de PCR 

convencional 

A confirmação das espécies E. faecalis, E. faecium e E. hirae foi realizada pela técnica de PCR 

convencional utilizando-se os oligonucleotídeos iniciadores espécie-específicos ddlE-faecalis, ddlE. 

Faecium e mur-2, respectivamente (JACKSON et al., 2004; ARIAS et al., 2006) (Quadro 7). 

Quadro 7. Sequência de iniciadores utilizados e tamanho dos fragmentos para confirmação das espécies E. 

faecalis, E. faecium e E. hirae a partir da técnica de PCR multiplex e convencional. 

Todas as reações de PCR foram realizadas em Termociclador (Mastercycler – Eppendorf). As 

reações para identificação de E. faecalis e E. faecium seguiram o protocolo de Dutka-Malen et al., 

(1995) com modificações, tendo um volume final de 10 µL, com uma concentração de 0,3 µM de 

cada iniciador, 2,1 mM de MgCl2, 0,25 mM de dNTPs, 1X Tris-HCl (pH 8.5), 0,15 U de Taq 

Polimerase (Platinum Taq DNA polymerase, Invitrogen). Os parâmetros de ciclagem foram: 1 ciclo 

de 94ºC por 1 minuto seguido por 30 ciclos de 94ºC por 1 minuto, 56ºC por 1 minuto, 72ºC por 2 

minutos e um ciclo final de 72ºC por 5 minutos.  

Para confirmação da espécie E. hirae a reação contou com 70 pmol de cada iniciador, 200 M 

de cada dATP, dCTP, dGTP e dTTP, 60 mM de Tris-HCl (pH 8.5), 2 mM de MgCl2, 15 mM de 

sulfato de amônia, e 2 U de Taq Polimerase. Os parâmetros de ciclagem foram: 1 ciclo de 94ºC por 

2 minutos seguido de 35 ciclos de 94ºC por 1 minuto, 55ºC por 2 minutos, 72ºC por 3 minutos e um 

ciclo final de 72ºC por 10 minutos (ARIAS et al., 2006). Após amplificação foi realizada a 

Espécie Gene Sequência de Iniciadores (5’-3’) Tamanho (pb) Referência 

E. faecalis ddlE. faecalis 
ATCAAGTACAGTTAGTCTTTATTAG 

ACGATTCAAAGCTAACTGAATCAGT 
941 

KARIYAMA et 
al., 2000 

E. faecium ddlE. faecium 
TAGAGACATTGAATATGCC 

TCGAATGTGCTACAATC 
550 

DUTKA-
MALEN et al., 

1995 

E. hirae mur-2 
CGTCAGTACCCTTCTTTTGCAGAGTC 

GCATTATTACCAGTGTTAGTGGTTG 
521 

ARIAS et al., 
2006 
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eletroforese em gel de agarose a 1,5%. Para todas as reações, os géis foram tratados com 0,5 µg/mL 

de corante SYBR safe e visualizados sob luz UV.  

3.6. Teste de susceptibilidade a antimicrobianos 

A susceptibilidade a agentes antimicrobianos foi avaliada a partir do método de difusão em 

ágar, seguindo recomendações de execução e critérios de interpretação estabelecidos pelo Clinical 

Laboratory Standard Institute (CLSI, 2019). Tais antimicrobianos foram selecionados não apenas por 

serem o mais comumente utilizados na prática clínica, mas também segundo indicação do CLSI para 

avaliação de resistência a antimicrobianos em enterococos (CLSI, 2019).  

Foram preparadas suspensões bacterianas em solução salina a 0,85% esterilizada, com turbidez 

semelhante à da solução padrão 0,5 de McFarland. As suspensões foram semeadas sobre a superfície 

de placas de petri contendo ágar Müeller-Hinton (Sigma-Aldrich). Sobre a superfície dos meios 

inoculados foram colocados discos de papel de filtro impregnados com os seguintes antimicrobianos: 

ampicilina (10 µg), ciprofloxacina (5 µg), cloranfenicol (30µg), eritromicina (15 µg), fosfomicina 

(200 µg), linezolida (30µg), norfloxacina (10 µg), penicilina (10µg), rifampicina (5µg), teicoplanina 

(30µg), tetraciclina (30 µg), vancomicina (30 µg) e discos com concentrações elevadas de 

gentamicina (120 µg) e estreptomicina (300 µg) (HLAR). Todas as placas foram incubadas por 18h 

a 37ºC, exceto as placas contendo vancomicina (30μg) onde estas foram incubadas por 24h a 37ºC.  

Para classificar um isolado bacteriano como multirresistente foi utilizado a classificação MDR 

(Multidrug Resistance), XDR e PDR proposta por Magiorakos et al., (2012) em conjunto com o índice 

MAR (Multipla Resistência a Antibióticos) descrito por Krumperman (1983). No índice MDR são 

considerados multirresistentes (MDR) os isolados que apresentarem resistência a pelo menos três 

antimicrobianos de classes diferentes; XDR (Extensively drug resistance) como resistente a pelo 

menos um fármaco em todas as categorias ou ausência de resistência em no máximo duas categorias 

e PDR (Pandrug resistance) como resistência a todos os fármacos, em todas as categorias 

antimicrobianos testadas. O índice de múltipla resistência a antibióticos (MAR) é definido como a/b, 

em que “a” era o número de classes de antimicrobianos aos quais o isolado foi resistente e “b” o 

número de classes de antimicrobianos aos quais o isolado foi exposto. Bactérias com índice igual ou 

maior que 0,2 são consideradas multirresistentes (KRUMPERMAN, 1983). 
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3.7. Caracterização do perfil genotípico de virulência e resistência  

3.7.1. Detecção de genes de virulência  

A identificação dos marcadores de virulência asa1 (substância de agregação), gelE (gelatinase), 

cylA (citolisina), esp (proteína de superfície) e hyl (hialuronidase) foi realizada pela técnica de PCR 

Multiplex. O protocolo é baseado no trabalho de Vankerckhoven et al. (2004) com alterações referentes 

a concentração (Quadro 8). 

Quadro 8. Sequência de iniciadores utilizados e tamanho dos fragmentos para pesquisa dos genes de virulência 

em E. faecalis, E. faecium e E. hirae a partir da técnica de PCR multiplex. 

 

 

Para cada 50 µL de mix de PCR foram utilizados 5 µL de DNA extraído, 0,1 µM dos 

iniciadores dos genes asa1, gelE e hyl, 0,2 µM dos iniciadores de esp e cylA, 2,5 U de Taq polimerase, 

200 µM de dNTP e 1,0 mM de MgCl2 (Platinum Taq DNA polymerase, Invitrogen). A amplificação 

deu-se com uma temperatura inicial de 94ºC por 15 minutos e 35 ciclos de amplificação 

compreendendo a desnaturação (94ºC por 1 minuto), anelamento (56ºC por 1 minuto) e extensão 

(72ºC por 1 minuto) em uma temperatura final de 72ºC por 10 minutos (VANKERCKHOVEN et al., 

2004). Após as reações, os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 

a 1,2%. Os géis foram tratados com 0,5 µg/mL de solução de SYBR safe e visualizados sob luz UV.  

3.7.2. Detecção de genes de resistência  

 

Os genes associados à resistência antimicrobiana dos isolados foram investigados por PCR 

convencional. Para investigar o perfil de resistência foram selecionados os seguintes genes que 

conferem resistência a diferentes classes de antimicrobianos: vancomicina (vanA, vanB), gentamicina 

(acc6’-aph2”), canamicina (aph(3’)-llla, estreptomicina (ant(6)-la), eritromicina (ermB), tetraciclina 

Gene 
Marcador de 

Virulência 
Sequência de Iniciadores (5’-3’) Tamanho (pb) Referência 

asa1 Substância de agregação 
GCACGCTATTACGAACTATGA 

TAAGAAAGAACATCACCACGA 
375 

Vankerckhoven 
et al., 2004 

gelE Gelatinase 
TATGACAATGCTTTTTGGGAT 

AGATGCACCCGAAATAATATA 
213 

Vankerckhoven 
et al., 2004 

esp Proteína de superfície 
AGATTTCATCTTTGATTCTTGG 

AATTGATTCTTTAGCATCTGG 
510 

Vankerckhoven 
et al., 2004 

cylA Citolisina 
ACTCGGGGATTGATAGGC 

GCTGCTAAAGCTGCGCTT 
688 

Vankerckhoven 
et al., 2004 

hyl Hialuronidase 
ACAGAAGAGCTGCAGGAAATG 

GACTGACGTCCAAGTTTCCAA 
276 

Vankerckhoven 
et al., 2004 
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(tetM e tetL), cloranfenicol (cat), penicilina (blaZ), fosfomicina (fosB), linezolida (optrA, poxtA), 

rifampicina (rpoB), fluoroquinolonas (gyrA, parC) (Quadro 9). 

Quadro 9. Sequência de iniciadores utilizados nas reações de PCR para detecção genes de resistência à 

antimicrobianos em E. faecium, E. faecium e E. hirae. 

 

As reações de amplificação foram realizadas utilizando Taq DNA Polimerase (Invitrogen) de 

acordo com as instruções do fabricante. Para cada reação de 25 µL, foram utilizados 1 µL de DNA 

molde, 2,5 µL de tampão (10x PCR buffer), 1 µL de MgCl2, 1,5 µL de dNTP (50 mM de cada dNTP), 

1,25 µL de cada iniciador (concentração ajustada para 5 µM), 0,12 µL de Taq DNA polimerase 

Antimicrobiano Gene Sequência de Iniciadores (5’-3’) 
Tamanho 

(pb) 
Referência 

Vancomicina 

vanA CCCGAATTTCAAATGATTGAAAA 

CGCCATCCTCCTGCAAAA 
1029 

MCBRIDE et 
al., 2007 

vanB 
CCCGAATTTCAAATGATTGAAAA 

CGCCATCCTCCTGCAAAA 
457 

MCBRIDE et 
al., 2007 

Gentamicina acc6’-aph2” 
CTGATGAGATAGTCTATGGTATGGATC 

GCCACACTATCATAACCACTACCG 
375 

MCBRIDE et 
al., 2007 

Canamicina aph(3’)-llla 
GCCGATGTGGATTGCGAAAA 

GCTTGATCCCCAGTAAGTCA 
300 

KLIBI et al., 
2013 

Estreptomicina ant(6)-la 
ACTGGCTTAATCAATTTGGG 

GCCTTTCCGCCACCTCACCG 
597 

KLIBI et al., 
2013 

Eritromicina ermB 
CGACGAAACTGGCTAAAATAAGTAAAC 

GAGGTATGGCGGGTAAGTTTTATTAAG 
408 

MCBRIDE et 
al., 2007 

Tetraciclina 

tetM 
GGACAAAGGTACAACGAGGAC 

GGTCATCGTTTCCCTCTATTACC 
445 

MCBRIDE et 
al., 2007 

tetL 
GCTGTATATGGAAAGCTATCTGATC 

CACGCTAACGATAAGAAAAGAAATGC 
491 

MCBRIDE et 
al., 2007 

Cloranfenicol cat 
GAACACTATTTTAATCAGCAAACTAC 

CCAATCATCTACCCTATGAATTATATC 
590 

MCBRIDE et 
al., 2007 

Penicilina blaZ 
CAGTTCACATGCCAAAGAGTTAAATG 

CCGAAAGCAGCAGGTGTTG 
473 

MCBRIDE et 
al., 2007 

Fosfomicina fosB 
CAGAGATATTTTAGGGGCTGACA 

CTCAATCTATCTTCTAAACTTCCTG 
311 

CHEN et al., 
2014 

Rifampicina rpoB 
CGTGTGGTTCGTGAAAGAATGTC 

GCGATAAGGCGTTTCGATGAAACC 
359 

URUSOVA 
et al., 2022 

Linezolida 

optrA 
GAAGAAGGAACTGGTGAAAGTGAG 

GTGTCATTTAGCTCAGGGTATTCG 
1103 

EGAN et al., 
2020 

poxtA 
TATTGTCGGCGTGAACGGAG 

TCTGCGTTTCTGGGTCAAGG 
1355 

EGAN et al., 
2020 

Fluoroquinolonas 
gyrA 

AATGAACAAGGTATGACACC 

TACGCGCTTCAGTATAACGC 
223 

KWAK et al., 
2013 

parC 
ACTTGAAGATGTTTTAGGTGAT 

TTAGGAAATCTTGATGGCAA 
459 

KWAK et al., 
2013 
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(Platinum Taq DNA polymerase, Invitrogen), e água estéril foi adicionada para completar o volume 

total da reação.  

Após amplificação foi realizada a eletroforese em gel de agarose a 1% em tampão Tris Borato 

EDTA (TBE). Para todas as reações, os géis foram tratados com 0,5 µg/mL de SYBR safe e 

visualizados sob luz UV.   
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 
 

 

4.1. Obtenção e isolamento das colônias de enterococos 

No período entre junho de  2019 e março de 2020, a CETESB cedeu, quinzenalmente,  placas 

de Petri das análises de Enterococos do Programa de rotina de Balneabilidade das Praias Paulistas, 

totalizando 53 placas (Tabela 2). Em cada placa foram selecionadas cinco colônias, obtendo-se um 

total de 265 isolados bacterianos típicos. 

Tabela 2 - Número de placas obtidas por praia entre junho de 2019 e março de 2020. 

 

4.2. Identificação genotípica das espécies pelas técnicas de MALDI TOF e PCR convencional 

 Os 265 isolados de colônias típicas de enterococos no meio seletivo diferencial mEI foram 

submetidos a confirmação de gênero e identificação de espécie pela técnica proteômica de MALDI-

TOF, sendo as reações realizadas em duplicata. Destes, 96,6% (256/265) foram confirmados para 

gênero e/ou espécie, sendo identificadas sete espécies distintas: Enterococcus faecium (30,0%), 

seguida de Enterococcus faecalis (20,7%), Enterococcus hirae (13,7%), Enterococcus casseliflavus 

(12,9%), Enterococcus durans (9,4%), Enterococcus gallinarum (8,6%) e Enterococcus mundtii 

(4,7%). 

As três espécies mais frequentes foram selecionadas para o desenvolvimento do projeto, 

somando um total de 165 isolados, os quais foram submetidos a confirmação espécie específica pela 

técnica de PCR convencional. Dos 165 isolados identificados pelo MALDI-TOF como E. faecium, E. 

faecalis e E. hirae, 130 (78,8%) foram confirmadas pela técnica de PCR, sendo 47,7% (62/130) E. 

faecium, 27,7% (36/130) E. hirae e 24,6% (32/130) E. faecalis (Figura 9). 

 

Número (%) de placas por praia (n=53) 

Praia de Itaguá Praia do Camburi Praia do Gonzaguinha Praia do Tombo 

15 

(28,3%) 

11 

(20,7%) 

14 

(26,5%) 

13 

(24,5%) 
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Figura 9 – Géis de agarose demonstrativos das amplificações de PCR para identificação espécie 

específica de E. faecium, E. faecalis e E. hirae. Numeração correspondente à cepa. A: gel referente a 

identificação de E. faecium pela amplificação do gene ddlE.faecium com fragmentos de 550 pb, B: 

gel referente a identificação de E. faecalis pela amplificação do gene ddlE.faecalis com fragmentos 

de 940 pb. C: gel referente a identificação de E. hirae pela amplificação do gene mur-2 com 

fragmentos de aproximadamente 521 pb. M: marcador de 100 bp. 

 

 No que diz respeito à distribuição de Enterococcus spp. por local avaliado, a praia do Itaguá 

apresentou uma frequência de 28,4% (37/130), seguido pelas praias do Gonzaguinha com 25,4% 

(33/130), Praia do Tombo com 25,4% (33/130) e Praia do Camburi com 20,8% (27/130).  

Em relação as espécies, 56,8% (21/37) dos isolados da praia do Itaguá eram E. faecium, seguido 

E.hirae com 24,3% (9/37) e E. faecalis com 18,9% (7/37). Na praia do Gonzaguinha, 39,4% (13/33) 

dos isolados foram identificados como da espécie E. hirae, seguido por E. faecium com 33,3% (11/33) 

e E. faecalis com 27,3% (9/33). Na praia do Camburi foram identificados como E. faecium 59,3% 

(16/27) dos isolados, seguido por E. faecalis com 22,2% (66/27) e E, hirae com 18,5% (5/27). Por 
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fim, dos isolados da praia do Tombo, 42,4% (144/33) foram identificados como E. faecium, 30,3% 

(10/33) como E. faecalis e 27,3% (9/33) como E. hirae (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Frequência de ocorrência das espécies E. faecium, E. faecalis e E. hirae nas quatro praias avaliadas 

 

4.3. Perfil fenotípico e genotípico de resistência a antimicrobianos  

 Todos os 130 isolados de Enterococcus spp. foram submetidos ao teste de suscetibilidade a 

14 antimicrobianos pelo método de disco-difusão, sendo: ampicilina e penicilina (β-lactâmicos), 

vancomicina e teicoplanina (glicopeptideos), rifampicina, eritromicina (macrolídeos), ciprofloxacino 

e norfloxacino (fluoroquinolonas), cloranfenicol (anfenicóis), linezolida (oxazolidinonas), 

tetraciclina (tetraciclinas), fosfomicina e altas concentrações de gentamicina e estreptomicina 

(aminoglicosídeos).  

Dos 130 isolados, em 90,7% (118/130) observou-se resistência a diferentes classes de 

antimicrobianos, sendo que 39,2% (51/130) apresentaram resistência a rifampicina, 28,4% (37/130) à 

tetraciclina, 20,0% (26/130) à eritromicina, 15,3% (20/130) à linezolida, 7,7% (10/130) à norfloxacina, 

6,9% (9/130) à ciprofloxacina,  4,6% (6/130) à altas concentrações de estreptomicina, 3,0% (4/130) à 

vancomicina, 2,3% (3/130) ao cloranfenicol, 2,3% (3/130) à fosfomicina, 1,5% (2/130) à ampicilina, 

1,5% (2/130) à penicilina e 0,7% (1/130) à altas concentrações de gentamicina.  
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Além disso, 37,6% (49/130) dos isolados apresentaram resistência intermediária à 

eritromicina, 33,0% (43/130) à ciprofloxacina, 14,6% (19/130) à norfloxacina, 10,0% (13/130) à 

rifampicina, 6,9% (9/130) à tetraciclina, 6,9% (9/130) ao cloranfenicol, 1,5% (2/130) à teicoplanina, 

0,76% (1/130) à linezolida e 0,76% (1/130) à fosfomicina. Apenas 12 isolados apresentaram 

sensibilidade a todos os antimicrobianos testados. 

Dentre os 32 isolados de Enterococcus faecalis, a maior frequência de resistência foi para 

tetraciclina, com 34,4% (11/32) resistentes a esse antimicrobiano. Além disso, metade (50% 16/32) 

apresentaram resistência intermediária à ciprofloxacina. A distribuição de resistência na espécie consta 

do Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Distribuição de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus faecalis. AMP: ampicilina; PEN: 

penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; CIP: ciprofloxacina; NOR: 

norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: Fosfomicina; HLAR GEN: altas concentrações 

de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de estreptomicina. 

 

Dos 62 isolados de Enterococcus faecium, a maior frequência de resistência foi para 

rifampicina, com mais da metade 56,4% (35/62) dos isolados resistentes a esse antimicrobiano. 

Ademais, 50% (31/62) apresentou resistência intermediária a eritromicina, e 29% (18/32) à 

ciprofloxacina (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Distribuição de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus faecium. AMP: ampicilina; PEN: 

penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; CIP: ciprofloxacina; NOR: 

norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: Fosfomicina; HLAR GEN: altas 

concentrações de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de estreptomicina. 

No que diz respeito aos isolados de Enterococcus hirae, 41,6% (15/36) apresentaram 

resistência à tetraciclina e 30,5% (11/36) à rifampicina e linezolida. Além disso, 30,5% (11/36) 

também apresentaram resistência intermediária à eritromicina, e 25% (9/36) à ciprofloxacina (Gráfico 

4). 

 

Gráfico 4 – Distribuição de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus hirae. AMP: ampicilina; PEN: 

penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; CIP: ciprofloxacina; NOR: 

norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: Fosfomicina; HLAR GEN: altas concentrações 

de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de estreptomicina. 
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Na praia do Itaguá destacam-se os isolados que apresentaram resistência a rifampicina (48,6% 

18/37), a tetraciclina (35,1% 13/37), bem como resistência intermediária à eritromicina (48,6% 18/37) 

e ciprofloxacina (37,8% 14/37)  (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Distribuição de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus spp. na praia do Itaguá. AMP: 

ampicilina; PEN: penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; CIP: 

ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: Fosfomicina; HLAR 

GEN: altas concentrações de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de estreptomicina. 

 

Na praia do Gonzaguinha, dos 33 isolados de Enterococcus spp. 36,4% (12/33) apresentaram 

resistência à rifampicina, 36,4% (12/33) à tetraciclina, além disso 36,4% (12/33) apresentaram 

resistência intermediária à eritromicina e 24,2% (8/33) à ciprofloxacina (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Distribuição de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus spp. na praia do Gonzaguinha. 

AMP: ampicilina; PEN: penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; CIP: 

ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: Fosfomicina; HLAR 

GEN: altas concentrações de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de estreptomicina. 
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Em relação a praia do Camburi, dos 27 isolados de Enterococcus spp., 44,4% (12/27) 

apresentaram resistência à rifampicina e 29,6% (8/27) à linezolida, além disso, 37,0% (10/27) 

apresentaram resistência intermediária a eritromicina e ciprofloxacina (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Distribuição de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus spp. na praia do Camburi. AMP: 

ampicilina; PEN: penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; CIP: 

ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: Fosfomicina; HLAR 

GEN: altas concentrações de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de estreptomicina. 

No que diz respeito a praia do Tombo, dos 33 isolados de Enterococcus spp., 33,3% (11/33) 

apresentaram resistência à tetraciclina, 27,3% (9/33) à rifampicina e eritromicina, e por fim, 33,3% 

(11/33) apresentaram resistência intermediária à ciprofloxacina e 27,3% (9/33) à eritromicina (Gráfico 

8). 

 

Gráfico 8 – Distribuição de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus spp. na praia do Tombo. AMP: 

ampicilina; PEN: penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; CIP: 

ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: fosfomicina; HLAR 

GEN: altas concentrações de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de estreptomicina. 
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 A distribuição de resistência a antimicrobianos para cada espécie por local avaliado pode ser 

visualizada nos gráficos a seguir. No gráfico 9 visualiza-se o perfil de susceptibilidade a 

antimicrobianos nos isolados de E. faecalis da praia do Itaguá, no qual nota-se um predomínio de 

resistência a rifampicina e tetraciclina, bem como resistência intermediária a ciprofloxacina. 

Gráfico 9. Distribuição de resistência a antimicrobianos em isolados de E. faecalis da Praia do Itaguá (n=7) 

O gráfico 10 mostra o perfil de susceptibilidade a antimicrobianos nos isolados de E. faecium 

da praia do Itaguá, nessa espécie verifica-se um predomínio de resistência a rifampicina e tetraciclina 

e resistência intermediária à eritromicina. 

 

Gráfico 10. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. faecium da Praia do Itaguá (n=21) 

 

Já o gráfico 11 apresenta o perfil de susceptibilidade a antimicrobianos nos isolados de E. 

hirae no mesmo local, nessa espécie verifica-se um predomínio de resistência a ciprofloxacina e 

resistência intermediária à eritromicina. 
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Gráfico 11. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. hirae da Praia do Itaguá (n=9) 

 

No gráfico 12 podemos visualizar o perfil de susceptibilidade a antimicrobianos nos isolados 

de E. faecalis na praia do Gonzaguinha, nos isolados da espécie desse local verifica-se um predomínio 

de resistência a tetraciclina, eritromicina, altas concentrações de estreptomicina, e resistência 

intermediária a norfloxacina. 

 

Gráfico 12. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. faecalis da Praia do Gonzaguinha (n=9) 
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Nos isolados da espécie E. faecalis da praia do Gonzaguinha verificou-se um predomínio de 

resistência a rifampicina, bem como resistência intermediária à eritromicina (Gráfico 13). 

 
Gráfico 13. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. faecium da Praia do Gonzaguinha (n=11) 

 

Ainda na praia do Gonzaguinha, nos isolados da espécie E. hirae foi possível constatar o 

predomínio de resistência a tetraciclina e rifampicina, bem como de resistência intermediária à 

eritromicina, ciprofloxacina e norfloxacina (Gráfico 14) 

 

Gráfico 14. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. hirae da Praia do Gonzaguinha (n=13) 
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Na praia do Camburi, os isolados da espécie E. faecalis demonstraram uma predominância de 

resistência intermediária à ciprofloxacina e eritromicina (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. faecalis da Praia do Camburi (n=6) 

 

No mesmo local, no entanto, nos isolados da espécie E. faecium, verificou-se  maior frequência 

de resistência à rifampicina e linezolida, bem como de resistência intermediária à ciprofloxacina e 

eitromicina (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. faecium da Praia do Camburi (n=16) 
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Por sua vez, os isolados de E. hirae isolados da praia do Camburi apresentaram  expressiva  

resistência à rifampicina e linezolida (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. hirae da Praia do Camburi (n=5) 

Na praia do Tombo, nos isolados da espécie E. faecalis verificou-se maior frequência de 

resistência à tetraciclina e de resistência intermediária à ciprofloxacina (Gráfico 18) 

 

Gráfico 18. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. faecalis da Praia do Tombo (n=10) 

 

Já nos isolados da espécie E. faecium verificou-se o predomínio de resistência à rifampicina e 

eritromicina, bem como de resistência intermediária à eritromicina (Gráfico 19). 
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Gráfico 19. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. faecium da Praia do Tombo (n=14) 

 

Por fim, nos isolados de E. hirae da praia do Tombo verificou-se o predomínio de resistência 

à tetraciclina, linezolida e norfloxacina, bem como de resistência intermediária ao clorafenicol 

(Gráfico 20). 

 

Gráfico 20. Perfil fenotípico de susceptibilidade a antimicrobianos em isolados de E. hirae da Praia do Tombo (n=9) 

Dentre todos os isolados de Enterococcus spp., 41,5% (54/130) apresentaram resistência a 

pelo menos três antimicrobianos de classes diferentes e índice MAR superior a 0,2 sendo, portanto, 

classificados como multirresistentes (MDR). Nenhum isolado apresentou perfil de resistência 

extensivo (XDR) e pan-resistente (PDR). A média dos índices MAR para os isolados multirresistentes 

da praia do Itaguá foi 0,32 (Tabela 3), na praia do Tombo essa média foi de 0,30 (Tabela 4) na praia 

do Gonzaguinha foi 0,28 (Tabela 5), e por fim na praia do Camburi foi 0,26 (Tabela 6). 
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Dos isolados multirresistentes, em 98,1% (53/54) foram detectados genes que conferem 

mecanismos de resistência, com destaque para o gene rpoB que confere resistência à rifampicina, 

detectado em 53 dos 54 isolados multirresistentes e em 128 dos 130 isolados totais. 

Tabela 3 – Padrões de resistência a antimicrobianos para enterococos isolados da praia do Itaguá e seus respectivos 

índices MAR e MDR 

Local ID Espécie Fenótipo de Resistência Genes de resistência MAR 
ÍNDICE 

MDR, XDR, 
PDR  

Itaguá 26 E. hirae AMP, PEN, VAN, RIF, CIP, LO, LNZ, TET rpoB 0,57 MDR 

Itaguá 61 E. faecium AMP, PEN, VAN, RIF, ERI, CIP, CLO, LNZ, TET rpoB 0,64 MDR 

Itaguá 64 E. faecium RIF, ERI, CIP, NOR, FOS ermB, rpoB 0,35 MDR 

Itaguá 65 E. faecalis RIF, CIP NOR, FOS rpoB 0,28 MDR 

Itaguá 89 E. hirae RIF, ERI, CIP, CLO, LNZ, TET rpoB 0,42 MDR 

Itaguá 91 E. faecium TEC, RIF, ERI, CIP rpoB 0,28 MDR 

Itaguá 102 E. faecalis RIF, ERI, CIP, NOR, TET ermB, tetM, tetL, rpoB 0,35 MDR 

Itaguá 105 E. hirae ERI, CIP, TET rpoB 0,21 MDR 

Itaguá 114 E. faecium RIF, ERI, CIP, CLO rpoB 0,28 MDR 

Itaguá 115 E. faecium RIF, NOR, CLO, TET, FOS tetM, tetL, rpoB 0,35 MDR 

Itaguá 133 E. faecium RIF, ERI, CIP, TET rpoB 0,28 MDR 

Itaguá 151 E. faecium RIF, ERI, CIP, NOR TET tetM, tetL, rpoB 0,35 MDR 

Itaguá 153 E. faecalis RIF, ERI, TET ermB, tetM, rpoB 0,21 MDR 

Itaguá 154 E. hirae ERI, CIP, LNZ rpoB 0,21 MDR 

Itaguá 172 E. faecium RIF, ERI, CIP, TET rpoB 0,28 MDR 

Itaguá 187 E. faecium RIF, ERI CIP rpoB 0,21 MDR 

Itaguá 188 E. faecium RIF, ERI, CIP, TET tetM, tetL, rpoB 0,28 MDR 

Itaguá 189 E. faecalis RIF, ERI, CIP, TET rpoB 0,28 MDR 

Itaguá 191 E. hirae RIF, ERI, NOR, TET tetM, rpoB 0,28 MDR 

     x̄ = 0,32  
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Tabela 4 – Padrões de resistência a antimicrobianos para enterococos isolados da praia do Tombo e seus respectivos 

índices MAR e MDR 

 

Tabela 5 – Padrões de resistência a antimicrobianos para enterococos isolados da praia do Gonzaguinha e seus respectivos 

índices MAR e MDR 

Local ID Espécie Fenótipo de Resistência Genes de resistência MAR 
ÍNDICE 

MDR, 
XDR, PDR 

Gonzaguinha 18 E. faecium RIF, ERI, CIP rpoB 0,21 MDR 

Gonzaguinha 19 E. faecalis ERI, TET, HLAR EST acc(6')-le, aph(3')-lla, ant(6)-la, ermB, rpoB 0,28 MDR 

Gonzaguinha 74 E. faecalis ERI, TET, HLAR EST aph(3')-lla, ant(6)-la, ermB, tetM, rpoB 0,28 MDR 

Gonzaguinha 82 E. faecalis RIF, CIP, NOR rpoB 0,21 MDR 

Gonzaguinha 97 E. faecium RIF, ERI, TET tetL, rpoB 0,21 MDR 

Gonzaguinha 99 E. faecium RIF, ERI, TET rpoB 0,21 MDR 

Gonzaguinha 100 E. hirae RIF, CIP, TET tetM, tetL, rpoB 0,21 MDR 

Gonzaguinha 125 E. faecalis RIF, ERI, TET, HLAR EST tetL, rpoB 0,35 MDR 

Gonzaguinha 143 E. hirae RIF, ERI, NOR, CLO, LNZ, HLAR EST rpoB 0,50 MDR 

Gonzaguinha 165 E. faecium RIF, ERI, CIP rpoB 0,21 MDR 

Gonzaguinha 193 E. hirae VAN, RIF, ERI, TET tetM, tetL, rpoB 0,28 MDR 

Gonzaguinha 195 E. hirae RIF, ERI, CIP, NOR, CLO, TET rpoB 0,42 MDR 

      x̄ = 0,28  
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Tabela 6 – Padrões de resistência a antimicrobianos para enterococos isolados da praia do Camburi e seus respectivos índices 

MAR e MDR 

 

Dentre os genes de resistência analisados houve predomínio do gene rpoB, identificado em 

98,4% (128/130) dos isolados de Enterococcus spp. Os genes que conferem resistência às tetraciclinas 

tetM e tetL foram identificados em 14,6% (19/130) e 12,3% (16/130) dos isolados, respectivamente. 

Por sua vez, o gene ermB, responsável pela resistência à eritromicina foi detectado em 6,1% (8/130) 

dos isolados.  

Em menores frequências, os genes aph(3’)-llla, acc6’-aph2”e ant(6)-la, que conferem 

mecanismos de resistência aos aminoglicosídeos foram detectados em 1,54% (2/130), 1,54% (2/130) 

e 3,0% (4/130) dos isolados, respectivamente (Gráfico 21). Os genes fosB, optrA, poxtA, gyrA, parC 

e Nvan não foram detectados em nenhum isolado no presente estudo. 

 

Gráfico 21. Distribuição dos genes de resistência em Enterococcus spp. aac(6’)-le, ant(6)-la e aph(2’’)-la: 

aminoglicosídeos, tetL e tetM: tetraciclina, ermB: eritromicina; rpoB: rifampicina. 
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Local ID Espécie Fenótipo de Resistência Genes de resistência MAR 
ÍNDICE 

MDR, XDR, 
PDR 

Camburi 101 E. faecium ERI, LNZ, TET tetM, tetL, rpoB 0,21 MDR 

Camburi 111 E. faecium RIF, ERI, CIP rpoB 0,21 MDR 

Camburi 131 E. faecium RIF, CIP, NOR, LNZ, TET rpoB 0,35 MDR 

Camburi 146 E. faecium ERI, LNZ, TET rpoB 0,21 MDR 

Camburi 147 E. faecium RIF, ERI, LNZ rpoB 0,21 MDR 

Camburi 148 E. faecium RIF, ERI, NOR, LNZ rpoB 0,28 MDR 

Camburi 149 E. hirae ERI, NOR, LNZ, TET tetM, rpoB 0,28 MDR 

Camburi 150 E. faecium RIF, ERI, CIP, LNZ, TET rpoB 0,35 MDR 

Camburi 200 E. hirae RIF, CIP, NOR, LNZ rpoB 0,28 MDR 

     x̄ = 0,26  



74 

No que diz respeito a espécie E. faecalis, o gene rpoB foi detectado em todos os isolados, e 

os genes ermB e tetM foram detectados em 18,8% (6/32) dos isolados da espécie. O gene tetL foi 

detectado em 15,6% (5/32), em menores frequências foram detectados genes que conferem resistência 

aos aminoglicosídeos, aph(3’)-llla (9,38% 3/32), acc6’-aph2” (6,25% 2/32) e ant(6)-la, (6,25% 2/32) 

(Gráfico 22). 

 
Gráfico 22. Distribuição dos genes de resistência em Enterococcus faecalis 

 

Em todos os isolados de E. faecium o gene rpoB foi detectado, e os genes tetM e tetL foram 

detectados em 8,0% (5/62) dos isolados da espécie, e por fim, o gene ermB foi identificado em 1,6% 

(1/62) (Gráfico 23). 

 
Gráfico 23. Distribuição dos genes de resistência em Enterococcus faecium 
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Dentre os isolados da espécie E. hirae o gene rpoB foi identificado em 94,4% (34/36), seguido 

pelos genes tetM e tetL que foram detectados em 22,2% (8/36) e 18,8% (6/36) dos isolados, 

respectivamente. Por fim, os genes aph(3’)-llla e ermB foram ambos detectados em 2,77% (1/36) dos 

isolados (Gráfico 24). 

 
Gráfico 24. Distribuição dos genes de resistência em Enterococcus hirae 
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4.4. Perfil genotípico de virulência 

Na distribuição de marcadores de virulência para enterococos foram utilizados os 

oligonucleotídeos asa1 (substância de agregação), gelE (gelatinase), cylA (citolisina), esp (proteína de 

superfície) e hyl (hialuronidase). Dos 130 isolados, 56 (43,0%) apresentaram positividade para genes 

de virulência, com exceção ao gene hyl, esse que não foi detectado em nenhum isolado. O gene gelE 

foi detectado em 39,4% (51/130) dos isolados, o gene asa1 em 11,5% (15/130), o gene esp em 5,4% 

(7/130) e o gene cylA em 3,8% (5/130) (Gráfico 25). 

 

Gráfico 25. Distribuição dos genes de virulência em Enterococcus spp. cylA: citolisina; esp: 

proteína de superfície; asa1: substância de agregação; gelE: gelatinase. 

 

A amplificação dos produtos de PCR nos diferentes locais revelou distintas porcentagens em 

relação à distribuição dos genes para fatores de virulência entre as espécies analisadas (Gráfico 26). O 

gene gelE para gelatinase foi o mais detectado entre as três espécies, em E. faecalis esse gene foi 

detectado em 93,75% (30/32) dos isolados, em E. faecium 25,8% (16/62) dos isolados foram positivos 

para o gene, e por fim, em E. hirae o gene gelE foi detectado em 13,9% (5/36) dos isolados.  

O gene asa1 foi detectado em 28,1% (9/32) dos isolados de E. faecalis, 8,33% (3/36) nos 

isolados de E. hirae e 3,2% (2/62) nos isolados de E. faecium. Por sua vez, o gene esp foi detectado 

em 15,6% (5/32) dos isolados de E. faecalis, 2,7% (1/36) nos isolados de E. hirae e 1,6% (1/662) nos 

isolados de E. faecium. Por fim, o gene cylA foi detectado em 12,5% (4/32) dos isolados de E. faecalis, 

2,7% (1/36) dos isolados de E. hirae e não foi detectado em nenhum isolado da espécie E. faecium. 
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Foi detectado apenas um gene de virulência em 41 isolados (31,5%), dois genes em 10 isolados 

(7,7%), três genes em 4 isolados (3,07%), e apenas 1 isolado (0,76%) foi positivo para quatro genes de 

virulência. 

Gráfico 26. Distribuição dos genes de virulência por espécie. cylA: citolisina; esp: proteína de superfície; asa1: 

substância de agregação; gelE: gelatinase.  
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Dos 54 isolados classificados como multirresistentes, em 24 (44,4%) foram detectados tanto 

genes que conferem mecanismos de resistência, quanto genes de virulência (Quadro 10), merecendo 

destaque os isolados 34, 69 e 74 e 153, que apresentaram concomitantemente  mais dois mecanismos 

de resistência e virulência. 

Quadro 10 – Perfil de resistência e virulência nos isolados multirresistentes de Enterococcus  

Local ID Espécie Fenótipo de Resistência Genes de resistência 
Genes de 
virulência 

Itaguá 26 E. hirae AMP, PEN, VAN, RIF, CIP, LO, LNZ, TET rpoB asa1, esp 

Itaguá 61 E. faecium AMP, PEN, VAN, RIF, ERI, CIP, CLO, LNZ, TET rpoB gelE 

Itaguá 64 E. faecium RIF, ERI, CIP, NOR, FOS ermB, rpoB gelE 

Itaguá 65 E. faecalis RIF, CIP NOR, FOS rpoB gelE 

Itaguá 102 E. faecalis RIF, ERI, CIP, NOR, TET ermB, tetM, tetL, rpoB gelE 

Itaguá 114 E. faecium RIF, ERI, CIP, CLO rpoB gelE 

Itaguá 133 E. faecium RIF, ERI, CIP, TET rpoB gelE 

Itaguá 153 E. faecalis RIF, ERI, TET ermB, tetM, rpoB 
asa1, gelE, esp, 
cylA 

Itaguá 189 E. faecalis RIF, ERI, CIP, TET rpoB gelE 

Tombo 11 E. hirae VAN, ERI, TET tetM, rpoB asa1 

Tombo 15 E. faecalis RIF, ERI, CIP rpoB gelE 

Tombo 34 E. faecalis ERI, CIP, LNZ, TET, HLAR GEN, HLAR EST acc(6')-le, aph(3')-lla, ermB, tetM, tetL, rpoB asa1, gelE, cylA 

Tombo 66 E. faecium RIF, ERI, TET rpoB gelE 

Tombo 69 E. faecalis ERI, CIP, NOR, CLO, TET ermB, tetM, tetL, rpoB asa1, esp, cylA 

Tombo 76 E. hirae ERI, CLO, LNZ, TET ermB, tetL, rpoB gelE 

Tombo 95 E. faecium TEC, ERI, NOR, LNZ, TET rpoB gelE 

Tombo 178 E. faecium RIF, ERI, CIP rpoB gelE 

Gonzaguinha 18 E. faecium RIF, ERI, CIP rpoB asa1 

Gonzaguinha 19 E. faecalis ERI, TET, HLAR EST acc(6')-le, aph(3')-lla, ant(6)-la, ermB, rpoB esp 

Gonzaguinha 74 E. faecalis ERI, TET, HLAR EST aph(3')-lla, ant(6)-la, ermB, tetM, rpoB gelE, esp 

Gonzaguinha 82 E. faecalis RIF, CIP, NOR rpoB gelE 

Gonzaguinha 125 E. faecalis RIF, ERI, TET, HLAR EST tetL, rpoB gelE 

Gonzaguinha 193 E. hirae VAN, RIF, ERI, TET tetM, tetL, rpoB gelE 

Camburi 131 E. faecium RIF, CIP, NOR, LNZ, TET rpoB gelE 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO 
 

 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil fenotípico e genotípico de resistência 

antimicrobiana e virulência em Enterococcus spp. isolados de águas recreacionais costeiras de praias 

do litoral do Estado de São Paulo.  

Um total de 265 isolados típicos para o gênero Enterococcus foram submetidos à identificação 

preliminar pela técnica de MALDI-TOF MS, que identificou a nível gênero e/ou espécie 96,6% 

(256/265) dos isolados. Comparado a outros métodos de identificação de micro-organismos, como por 

exemplo os testes convencionais, o MALDI-TOF apresenta vantagens que justificam sua utilização. 

Koubek et al. (2012) utilizaram a técnica para análise de amostras ambientais e confirmaram o seu 

potencial como um método de triagem rápida e de fácil execução para a classificação e identificação 

de isolados bacterianos, especialmente em uma área diversa como a microbiologia ambiental.  

Foram identificadas sete espécies distintas, sendo Enterococcus faecium, Enterococcus 

faecalis, Enterococcus hirae, Enterococcus casseliflavus, Enterococcus durans, Enterococcus 

gallinarum e Enterococcus mundtii. Essa diversidade pode ser resultado de influências exercidas por 

fatores ambientais, bem como de fontes de sistema de esgoto, uma vez que esses micro-organismos 

são componentes da microbiota natural intestinal de animais homeotermos (GRAVES; WEAVER et 

al., 2010). Ainda, quando comparado ao presente estudo, outros autores, analisando amostras de águas 

recreacionais costeiras e águas residuais, verificaram a presença de quantidades diversas das espécies 

supracitadas (OLIVEIRA; PINHATA, 2008; MOLALE-TOM; BEZUIDENHOUT, 2020)., além 

disso outros estudos demostraram um predomínio de E. faecalis e E. faecium em amostras de água 

recreacionais e superficiais (FERGUSON et al., 2013; YAMANAKA, 2011). 

No entanto, apesar do MALDI-TOF ser considerado uma metodologia inovadora de fácil e 

rápida execução, alguns autores relatam fatores relacionados à técnica que podem causar dificuldades 

na identificação das amostras, como por exemplo a dificuldade de análise de micro-organismos com 

parede espessa como no caso de bactérias gram-positivas, e a dificuldade que a técnica pode apresentar 

em distinguir espécies que são muito relacionadas (SMOLE et al., 2002; KOUBEK et al., 2012). Tais 

fatores podem explicar o porquê de 165 isolados identificados pelo MALDI-TOF como E. faecium, E. 

faecalis e E. hirae, 30 não foram identificados como pertencentes ao gênero. Dessa forma, a técnica 

foi selecionada como método de triagem inicial e o PCR convencional como metodologia padrão para 

identificação final, em uma combinação para garantir uma identificação mais precisa das espécies de 

Enterococcus. No entanto, possíveis isolados de E. faecalis, E faecium e E. hirae podem ter sido 

‘perdidos’. 
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As três espécies mais frequentes foram E. faecium (47,7%), E. hirae (27,7%) e E. faecalis 

(24,6%). O fato dessas três espécies terem sido as de maior ocorrência no presente estudo está em 

concordância com trabalhos realizados em amostras de água recreacionais e superficiais 

(FERGUNSON et al., 2005; OLIVEIRA; PINHATA, 2008; BONILLA et al., 2016). Além disso, 

Łuczkiewicz et al. (2010) e Molale-Tom; Bezuidenhout (2020) verificaram o predomínio das três 

espécies em águas residuais urbanas, e Peeters et al. (2013) relataram maior prevalência de E. hirae 

em fezes animais. Dessa forma, a ocorrência dessas três espécies em todos os locais de coleta indica 

que a possível fonte de contaminação dessas águas tem origem de lançamentos de esgoto ou despejo 

direto de dejetos humanos e/ou animais. A caracterização dessas espécies se mostra importante na 

identificação de fontes de poluição de águas recreacionais, podendo indicar se de origem fecal ou não-

fecal, sendo útil também para melhor compreender a ecologia e epidemiologia dos enterococos 

(MOLALE-TOM; BEZUIDENHOUT, 2020). 

A presença de E. faecalis e E. faecium em águas recreacionais costeiras gera preocupação no 

que diz respeito à saúde dos banhistas, uma vez que são responsáveis pela maioria das infecções 

causadas por Enterococcus spp. Apesar de relatos envolvendo infecções humanas causadas por E. 

hirae, esses casos são raros e considerados oportunistas e, segundo Bourafa et al (2015) foram 

reportados 10 casos de infecções graves causadas por E. hirae. 

No entanto, além da presença das bactérias desse gênero, é fundamental estudar mecanismos 

de resistência e fatores de virulência. Assim, todos os isolados de enterococos das espécies E. hirae, 

E. faecium e E. faecalis foram submetidos ao teste de suscetibilidade pelo método de disco-difusão, e 

sendo também submetidos à detecção de genes de resistência. 

Na praia do Camburi, em São Sebastião, 33,3% (9/27) dos isolados foram classificados como 

multirresistentes, com uma média de índice de MAR de 0,26, além disso, foi o local com o menor 

percentual de antimicrobianos aos quais os isolados se mostraram resistentes, com 7 antimicrobianos 

de 14 testados (50%).  A contagem de enterococos dos últimos três anos nesse local esteve abaixo de 

20 UFC/100mL. Esse resultado pode ser um reflexo da localização dessa praia, que recebe menores 

contribuições de lançamentos de esgotos e resíduos sendo, portanto, menos impactada o que reflete a 

menor frequência de genes de resistência e micro-organismos resistentes circulantes nas águas desse 

local. Resultados similares foram encontrados na praia do Tombo possui o melhor índice de 

balneabilidade das praias selecionadas nesse estudo, com média geométrica de enterococos abaixo de 

20 UFC/100 mL nos últimos três anos. Mesmo com bons índices de balneabilidade, 45,4% (15/33) 

das espécies isoladas foram classificadas como multirresistentes, com uma média de índice MAR de 

0,30 e um percentual de 78,5% (11/14) de positividade para resistência a antimicrobianos. Segundo 
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a CETESB (2022) a infraestrutura de coleta de efluentes na região é considerada de regular a boa, 

uma vez que ainda existem áreas de ocupação irregular e o percentual de coleta de esgoto está em 

torno de 70%. Aparentemente, apesar das baixas contagens de enterococos na praia do Tombo, é 

possível notar que um padrão de multirresistência entre os enterococos circulantes nesse local. 

Na praia do Gonzaguinha, em São Vicente, 36,3% (12/33) dos isolados foram classificados 

como multirresistentes, com uma média de índice de MAR de 0,28. Interessante notar que, segundo 

relatório da CETESB, o percentual de coleta de esgoto no município está em torno de 80%, no entanto, 

nos últimos três anos a média geométrica de enterococos esteve acima de 80 UFC/100 mL e a praia 

permaneceu como imprópria mais de 80% do tempo ao longo do ano, pois apesar da alta cobertura de 

coleta de esgoto, os cursos d’água que afluem às praias de São Vicente são bastante comprometidos 

com efluentes originados de áreas de ocupação irregular e de locais onde não foram feitas ligações à 

rede de coletora de esgotos, e essa carga aumenta durante altas temporadas (CETESB, 2022). Esse 

cenário é similar na praia do Itaguá (Ubatuba), também com classificação de balneabilidade Péssima 

nos últimos 3 anos e com cobertura de coleta de esgoto em torno de 21 a 40% e localizada em centro 

urbano (CETESB, 2022). Nessa praia 51,3% (19/37) dos isolados foram classificados como 

multirresistentes, com uma média de índice MAR de 0,32 e um percentual de 85,7% (12/14) de 

resistência a antimicrobianos. 

De todos os isolados analisados, 90,7% (118/130) apresentaram resistência a diferentes classes 

de antimicrobianos e 41,5% (54/130) apresentaram resistência a pelo menos três antimicrobianos de 

classes diferentes e índice MAR superior a 0,2 sendo, portanto, classificados como multirresistentes 

(MDR). Esses dados corroboram com estudos que afirmam que nas últimas décadas têm surgido cada 

vez mais cepas de enterococos resistentes à diversos antibióticos (JONES, 2001; BAQUERO, 2001; 

ZAHEER et al., 2020).  

Krumperman (1983) definiu arbitrariamente em 0,2 o índice MAR como potencial 

reservatório de determinantes de resistência para E. coli. O enterococos são considerados 

contaminantes de origem fecal, e se aplicarmos o mesmo padrão, teremos que todos os pontos estão 

na faixa de risco, implicando em possível risco à saúde humana. Dessa forma, a presença de isolados 

multirresistentes a antibacterianos em águas recreacionais é alarmante pelo fato de as infecções 

causadas por estas estirpes conduzirem a uma maior taxa de mortalidade do que aquelas provocadas 

pelas estirpes sensíveis a antimicrobianos (CHOPRA; ROBERTS, 2001).  

Segundo Zaheer et al., (2020) o surgimento cada vez maior de E. faecium e E. faecalis como 

patógenos multirresistentes pode ser explicado pela plasticidade de seus genomas e o uso 

generalizado de antibióticos. A exposição sequencial a diferentes antibióticos ou a aquisição de 



82 

elementos genéticos móveis, isto é, transferência de genes via plasmídeos, pode resultar em 

consequências importantes, com efeitos diretos na problemática das infecções por enterococos 

resistentes. Dessa forma, o potencial de disseminação de resistência é uma questão importante, uma 

vez que os genes de resistência podem ser transferidos entre os enterococos e destes para bactérias de 

outras espécies (MARTINEZ, 2009).  

Na literatura já há relatos sobre a pressão seletiva imposta aos micro-organismos comensais 

do trato gastrointestinal, de animais e de seres humanos, causada pela ampla e desenfreada 

disseminação do uso de antimicrobianos, implicando nos futuros padrões de multirresistência a estes 

fármacos (BAQUERO et al., 2001; CHOI et al., 2003; ZAHEER et al., 2020). 

Os maiores percentuais de resistência observados nesse trabalho foram para a rifampicina, com 

39,2% (51/130) dos isolados de enterococos resistentes a esse antimicrobiano. Ademais, todos os 

isolados de enterococos que apresentaram fenótipo de resistência à rifampicina foram positivos para o 

gene de resistência rpoB, o gene mais frequentemente detectado neste estudo (98,4%). Tal frequência 

de isolados positivos para rpoB não é surpreendente, e está de acordo com a literatura (ENNE at al., 

2004; URUSOVA et al., 2022), uma vez que  este gene codifica uma RNA polimerase essencial para 

o micro-organismo. 

O mecanismo de resistência nesses isolados que expressaram resistência a rifampicina pode ser 

explicado por possíveis mutações na região do rpoB que resulta na diminuição da afinidade da RNA 

polimerase pela rifampicina (DU et al., 2014; XUN-CHAO et al., 2017). Kobayashi et al., (2011) 

verificaram um percentual de 91,7% de resistência simultânea a rifampicina e vancomicina em cepas 

clínicas. Da Costa et al., (2006) evidenciou em seu estudo uma alta frequência de enterococos 

resistentes à rifampicina em efluentes e lodos de estações de tratamento em Portugal. Neste estudo, o 

percentual de resistência a rifampicina foi menor do que nos estudos supracitados, além de se tratarem 

de matrizes diferentes, o que pode explicar a menor frequência. Ainda são escassos os estudos que 

visam a análise de resistência a rifampicina em amostras de águas recreacionais costeiras.  

O percentual de resistência a rifampicina se mostrou maior em isolados da espécie 

Enterococcus faecium (56,6%) em comparação aos isolados de Enterococcus hirae (30,5%) e 

Enterococcus faecalis (15,6%). Resultado semelhante a um estudo realizado por Kim et al., (2019), no 

qual foi observado uma prevalência significativamente maior (p<0,05) de resistência a rifampicina em 

isolados de E. faecium. Dois isolados (1,5%) de E. hirae foram os únicos a não apresentaram o gene 

rpoB, porém expressaram resistência a rifampicina no antibiograma. Em um estudo realizado por 

Miller et al. (2015) foi observado isolados enterococos que expressaram resistência a rifampicina sem 

evidências de mutações no gene rpoB. Esse resultado pode indicar que a resistência à rifampicina já 
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está presente no ambiente, independentemente da presença ou ausência do gene rpoB (KIM et al., 

2019). 

A rifampicina é utilizada em combinação com outros, como linezolida e ciprofloxacina para o 

tratamento de infecções causadas por enterococos resistentes à vancomicina (KOBAYASHI et al., 

2011). Dessa forma, esses dados são preocupantes e reforçam a ação ineficaz que este fármaco 

assumirá futuramente, tendo em vista que esse perfil é possivelmente resultado de pressão seletiva 

favorecida principalmente pelo despejo de águas residuais contendo não apenas resíduos de 

antimicrobianos, mas também outras potenciais bactérias resistentes (MARTINEZ, 2009; 

HENDRIKSEN et al., 2019). 

Ademais, os isolados de enterococos apresentaram resistência à tetraciclina 28,4% (37/130), 

20,0% (26/130) à eritromicina, e 37%,6 (49/130) apresentaram resistência intermediária à 

eritromicina. A resistência a tetraciclinas e macrolídeos esteve presente em todas as três espécies 

analisadas em todos os locais, refletindo o uso generalizado desses antimicrobianos na medicina 

humana e veterinária (CHOPRA; ROBERTS, 2001).  As tetraciclinas são amplamente empregadas 

no cultivo de produtos vegetais e nas rações utilizadas nas criações de animais como suínos e frangos, 

e no cultivo de organismos aquáticos (CHOPRA; ROBERTS, 2001). 

Vale destacar que o maior percentual de resistência à tetraciclina foi observado em isolados 

da espécie Enterococcus hirae (41,6%). Essa espécie tem como habitat natural o trato intestinal de 

animais (BINO et al., 2018), apesar de, já ter sido verificada ocasionalmente como causadoras de 

infecções em humanos (BOURAFA et al., 2015). Dessa forma, esse maior percentual de resistência 

a tetraciclinas em isolados de E. hirae pode ser justificada pela presença de dejetos de animais 

lançados juntamente com esgotos domésticos nas águas recreacionais costeiras. Oliveira; Pinhata, 

(2008) e Henkes (2010) ao analisarem amostras de águas litorâneas no Sudeste e Sul do Brasil 

também observaram valores elevados de resistência à tetraciclina.  

Os genes tetM e tetL foram identificados em 14,6% (19/130) e 12,3% (16/130) dos isolados 

de enterococos, respectivamente. Curiosamente, todos os isolados que foram positivos para os genes 

tetM ou/e tetL expressaram resistência no antibiograma. O gene tetL está associado à síntese de 

proteínas responsáveis pelo efluxo do antimicrobiano, de maneira que a resistência exibida pelos 

isolados pode ser explicada por esse mecanismo. Por sua vez, o gene tetM é mais associado a 

transposons conjugativos da família Tn916-Tn1545 ou Tn5397. Em muitas espécies gram-positivas, 

o gene tetM é encontrado no cromossomo, na maioria das vezes em elementos conjugativos, isso 

possibilita sua fácil movimentação entre espécies, resultando em ampla distribuição (ASLAM et al., 

2010; CHOI; WOO, 2015). Esse resultado pode ser devido a exposição a diferentes antibióticos ou a 
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aquisição de elementos genéticos móveis, isto é, transferência de genes via plasmídeos, nas águas 

recreacionais, principalmente tendo em vista a plasticidade do genoma dos enterococos 

(NACHTIGALL et al., 2013). 

Ainda no que diz respeito à resistência a tetraciclina, essa ocorreu em maior frequência (34,4% 

11/12) em isolados da espécie Enterococcus faecalis, bem como os genes tetM e ermB. Esse resultado 

é similar ao relatado por Mikalsen et al., (2015), no qual foi observado que transposons conjugativos 

da família Tn916-Tn1545 ou Tn5397 foram mais frequentes em isolados de E. faecalis do que nos de 

E. faecium. Dessa forma, a disseminação desses genes pode limitar significativamente as opções de 

tratamento para enterococos multirresistentes (MIKALSEN et al., 2015). 

É importante destacar que nem todos os isolados de enterococos que expressaram resistência 

à tetraciclina no antibiograma apresentaram os genes tetM ou/e tetL. Provavelmente estes dados de 

expressão fenotípica sugerem que outros determinantes de resistência para tetraciclina estejam 

envolvidos, uma vez que em Enterococcus spp. a resistência à tetraciclina é conferida por um ou mais 

genes tet (CHOPRA; ROBERTS, 2001). 

Como citado anteriormente, 20,0% (26/130) dos isolados apresentaram resistência à 

eritromicina e 37%,6 (49/130) apresentaram resistência intermediária a este antimicrobiano. A 

ocorrência de enterococos resistentes a eritromicina em águas residuais e em outras amostras 

ambientais tem sido amplamente divulgada na literatura, com taxas de resistência cerca de 80% 

(NACHTIGALL et al., 2013; LUCZKIEWICZ et al., 2010), o que não se assemelha a este estudo. 

No entanto, o padrão de resistência à eritromicina é preocupante, principalmente se tratando de 

amostras ambientais, uma vez que esta droga é a principal alternativa para o tratamento de infecções 

por enterococos em pacientes alérgicos à penicilina (NACHTIGALL et al., 2013).  

Por sua vez, o gene ermB, responsável por mecanismos de resistência à eritromicina foi 

detectado em 6,1% (8/130) dos isolados. Todos os isolados que apresentaram o gene ermB 

expressaram resistência no antibiograma, de maneira que, nesses isolados, o provável mecanismo de 

resistência a eritromicina se dá pela redução da afinidade de ligação entre o ribossomo e o 

antimicrobiano, mediado pelo gene ermB (KRISTICH et al., 2014; MILLER et al., 2014).  

É interessante destacar que esse gene se encontra usualmente ligado ao gene tet(M) no 

transposon conjungativo Tn1545 (KIM et al., 2019). No presente estudo, um total de 5 isolados 

(3,8%) apresentaram tanto o gene ermB quanto o gene tetM concomitantemente, e expressaram 

resistência à eritromicina e tetraciclina no antibiograma. Resultado este semelhante ao relatado por 

Kim et al., 2019, no qual foi observado um alto percentual de isolados de enterococos expressando 
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os genes tetM, tetL e ermB simultaneamente (KIM et al., 2019). Dessa forma, é possível que esteja 

ocorrendo uma disseminação de elementos genéticos e troca de genes de resistência nas comunidades 

bacterianas dessas águas (BAQUERO et al., 2008; TREMBLEY et al., 2011). 

Além disso, a frequência do gene ermB se mostrou maior na espécie E. faecalis (18,8%). 

Resultado semelhante ao estudo de Kim et al. (2019), no qual o gene ermB foi detectado em 95% dos 

isolados de E. faecalis, e foi significativamente (p<0,05) do que em E. faecium. 

Uma pequena parte dos isolados de enterococos se mostraram resistentes para a linezolida 

(15,3%, 20/130). Além disso, 4 isolados (19%) apresentou resistência a linezolida concomitante com 

vancomicina, penicilina ou/e alta concentrações de aminoglicosídeos. Esse antimicrobiano faz parte 

da nova geração de antibióticos sintéticos e vem sendo amplamente utilizado como opção terapêutica 

para o tratamento de infecções causadas por enterococos multirresistentes (FLAMM et al., 2016). 

Dessa forma, é um dado preocupante que isolados resistentes a linezolida estejam circulando em águas 

recreacionais costeiras. Diversos fatores, principalmente o lançamento de águas residuais contendo 

antimicrobianos e bactérias resistentes a antimicrobianos, podem influenciar a ecologia microbiana 

desse ecossistema por meio de mutações genéticas, seleções e por fluxos de informações genéticas 

(transferência intra, interespecífica e horizontal de genes) (MARTINEZ, 2009). 

O número de isolados resistentes a norfloxacina (10/130; 7,7%) e a ciprofloxacina (9/130; 

6,9%) se mostra de acordo com um estudo realizado por Santestevan et al. (2015), no qual o número 

de isolados de enterococos que apresentaram sensibilidade a norfloxacina foi semelhante ao número 

de isolados resistentes a ciprofloxacina. Se considerarmos os 33,3% (43/130) e 10,0% (13/130) dos 

isolados de enterococos que apresentaram resistência intermediária à ciprofloxacina e norfloxacina, 

respectivamente, o dado se torna mais relevante, principalmente por se tratar de amostras de águas 

recreacionais, uma vez que esses dois antimicrobianos constituem uma importante opção terapêutica 

e são considerados como “criticamente importantes” tanto para a medicina humana quanto para a 

veterinária pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização Mundial de Sanidade Animal 

(OIE, 2015; WHO, 2011; KIM et al., 2019). 

Os genes optrA, poxtA (linezolida) e gyrA e parC (fluoroquinolonas) não foram detectados no 

presente estudo, o que não está de acordo com a literatura (CHOPRA; ROBERTS, 2001; KWAK et 

al., 2013), uma vez que são genes estruturais e deveriam estar presentes em todos os isolados. No 

entanto, houve expressão de resistência a esses antimicrobianos no antibiograma. Provavelmente 

esses resultados sugerem que outro determinante de resistência esteja envolvido, possíveis mutações 

em gyrA e parC, ou até mesmo problemas na especificidade nas sequências dos primers utilizados 

(CHOPRA; ROBERTS, 2001; KWAK et al., 2013). 
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Um importante problema no tratamento de infeções causadas por enterococos é a resistência 

natural intrínseca desses micro-organismos aos β-lactâmicos, ampicilina e penicilina (KAK; CHOW, 

2002). No entanto, dentre os antimicrobianos da classe dos β-lactâmicos testados no presente trabalho, 

foram observadas apenas 2 isolados (1,5%) resistentes concomitantemente à ampicilina e penicilina. 

Além disso, não foi detectado o gene blaZ em nenhum isolado, sugerindo que essa resistência possa 

estar associada a outros mecanismos. Esse resultado de resistência aos β-lactâmicos se mostra 

semelhante aos resultados encontrados por outros autores que também analisaram amostras ambientais 

(FURTULA et la., 2013; CORREA et al., 2022), evidenciando  relevância da ocorrência de isolados 

resistentes a ampicilina e penicilina no ambiente marinho, devido à possibilidade de que tal resistência 

possa ser transferida por outros micro-organismos (MARTINEZ, 2009) 

Dos isolados testados, 3/130; 2,3% se mostraram positivos para resistência ao cloranfenicol, 

resultado semelhante ao relatado em um estudo realizado por Da Costa et al., (2006), que observaram 

4,6% dos enterococos isolados resistentes ao cloranfenicol. No entanto, estudos com cepas clínicas, 

principalmente isoladas de animais, relataram um alto percentual de resistência de enterococos ao 

cloranfenicol – cerca de 50% (WU et al., 2019; EMANEINI et al., 2008), o que não foi o caso deste 

estudo e pode ser justificado pelo tipo de amostra analisada. Além disso, em nenhum isolado foi 

detectado o gene cat. Apesar da toxicidade, o cloranfenicol é uma das opções de tratamento para 

infecções causadas por enterococos resistentes à vancomicina (KRISTICH et al., 2014), e sua 

utilização é indicada apenas em casos especiais, como em falhas de outras terapias ou combinações 

de antimicrobianos (GILMORE et al., 2014).  

Neste estudo um total de 2,3% (3/130) de isolados expressaram resistência à vancomicina, um 

número relativamente baixo. Percentuais baixos de resistência à vancomicina também foram 

observados em amostras ambientais por Oliveira e Pinhata (2008) e Hricova et al., (2021).  Não foi 

detectado nenhum gene van nos isolados do presente estudo, de maneira que a resistência à 

vancomicina expressada por esses dois isolados provavelmente está associada a outros mecanismos, 

uma vez que em Enterococcus spp. a resistência a esse antimicrobianos é conferida por um ou mais 

genes van (CHOPRA; ROBERTS, 2001). 

A fosfomicina é um dos antimicrobianos sintéticos da nova geração pertencente à classe dos 

derivados do ácido fosfônico, é utilizada principalmente no tratamento de infecções do trato urinário 

causadas por enterococos resistentes à vancomicina (ARIAS; MURRAY, 2012). Neste estudo apenas 

2,3% (3/130) dos isolados apresentou resistência a esse antimicrobiano, e 0,76% (1/130) expressou 

resistência intermediária. Ainda, não foi detectado em nenhum isolado o gene fosB. Esses resultados 

se mostram de acordo com estudo que relataram que, no momento atual, a resistência a fosfomicina se 
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mostra de baixa à moderada na maioria dos casos (FALAGAS et al, 2019; DIEZ-AGUILAR; 

CANTON, 2019, JIANG et al., 2021).  

Dentre as espécies do gênero Enterococcus, um dos fenótipos de resistência de maior 

importância são os relacionados aos aminoglicosídeos - estreptomicina e gentamicina (EMANEINI et 

al., 2008). De maneira geral, as espécies de enterococos são intrinsecamente resistentes a baixos níveis 

de aminoglicosídeos, que é atribuída à baixa penetração do antimicrobiano pela parede celular 

(CHOW; 2000). No presente estudo 4,6% (6/130) dos isolados de enterococos expressaram resistência 

à altas concentrações de estreptomicina e 0,7% (1/130) apresentou resistência à altas concentrações de 

gentamicina, esses isolados foram da Praia do Tombo e Praia do Gonzaguinha.  

Estudos conduzidos por Oliveira e Pinhata (2008) e Henkes (2010) relataram a ocorrência de 

enterococos isolados de águas marinhas com maior percentual de resistência para estreptomicina à 

gentamicina, os percentuais foram maiores do que os observados neste trabalho, porém em padrão 

semelhante. Said et al., (2015) também verificaram um baixo percentual de resistência à gentamicina 

(5%) e estreptomicina (8%) em isolados de enterococos de águas residuais e superficiais. 

Tem sido descrito na literatura que a resistência a altos níveis de aminoglicosídeos parece ser 

mediada por enzimas inativadoras de aminoglicosídeos (AMEs) (SHETE et al., 2017). No presente 

estudo os genes aph(3’)-llla, acc6’-aph2 e ant(6)-la, que conferem mecanismos de resistência aos 

aminoglicosídeos foram detectados em 1,54% (2/130), 1,54% (2/130) e 3,0% (4/130) dos isolados, 

respectivamente.  

Em um único isolado que expressou resistência à altos níveis de gentamicina foi detectado os 

genes acc6’-aph2 e aph(3’)-llla. Dos 6 isolados resistentes a altas concentrações estreptomicina, 4 

(66,6%) foram positivos para pelo menos um gene codificador de AMEs, com destaque para 1 isolado 

que apresentou os três genes analisados (aph(3’)-llla, acc6’-aph2 e ant(6)-la). Uma provável 

justificativa para a ocorrência de resistência a altas concentrações de aminoglicosídeos é a grande 

habilidade de disseminação de elementos genéticos, a troca de genes de resistência, que codificam 

enzimas com capacidade de modificar os aminoglicosídeos, bem como a pressão seletiva exercida pelo 

uso dos antimicrobianos em uma determinada população de micro-organismos (SHETE et al., 2017). 

A utilização da estreptomicina e gentamicina no tratamento de infecções causadas por 

enterococos tem se mostrado ineficiente devido ao surgimento de isolados resistentes a altos níveis de 

aminoglicosídeos (HLAR), dessa forma a escolha terapêutica com os antimicrobianos dessa classe tem 

se baseado na associação a um β-lactâmico ou a um glicopeptídeo (VAN HARTEN et al., 2017).  
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Além da notoriedade de que as bactérias do gênero Enterococcus têm em relação à resistência 

aos antimicrobianos, os enterococos possuem fatores de virulência que estão associados com a 

gravidade e duração de infecções causadas em humanos. A ocorrência de marcadores moleculares de 

virulência é bastante estudada entre isolados clínicos (ARIAS; MURRAY, 2012), quando comparados 

com enterococos recuperados de ambientes aquáticos (MOLALE-TOM, BEZUIDENHOUT, 2020). 

 Em nossos resultados 43,0% (56/130) dos isolados apresentaram positividade para os genes de 

virulência asa1, gelE, esp e cylA. Molale-Tom e Bezuidenhout (2020) verificaram a presença desses 

mesmos genes em enterococos isolados de águas residuais e águas receptoras. 

Com relação a E. faecalis, observou-se uma maior ocorrência de genes de virulência, quando 

comparadas com E. faecium. Todos os isolados (100%, 32/32) da espécie E. faecalis neste trabalho 

foram positivos para pelo menos um gene de virulência : asa1, gelE, esp e cylA. De acordo com 

Vankerckhoven et al., (2004), E. faecalis são considerados mais virulentos e com maior capacidade de 

adquirir fatores de virulência do que E. faecium, o que corrobora com os mesmos resultados obtidos 

por Zaheer et al., (2020). A maior prevalência de genes de virulência em E. faecalis explica a maior 

frequência de infecções nosocomiais causadas por esta espécie, quando comparado à  E. faecium. No 

Brasil, E. faecalis são responsáveis por 80-90% das infecções nosocomiais, enquanto E. faecium é 

associado a 10-20% (ANVISA, 2007, BRASIL, 2020). 

O gene gelE foi mais detectado nos isolados de E. faecalis (93,75%, 30/32) e E. faecium (25,8%, 

16/62). Esse resultado  é similar ao relatado por  Ahmad et al., (2014), no qual o gene gelE foi o mais 

prevalente dentre os genes analisados, detectado em 83% dos isolados de enterococos, principalmente 

em E. faecalis. Isolados de enterococos carreadores do gene gelE têm sido descritos frequentemente 

em isolados clínicos (EATON; GASSON, 2001). Sugere-se que esse gene media virulência por meio 

de mecanismos, tais como, a degradação de tecidos do hospedeiro, modulação da resposta imune do 

hospedeiro e formação de biofilme (TSIKRIKONIS et al., 2012). 

 A ocorrência desse gene de virulência em amostras de águas recreacionais costeiras pode ser 

um indicador de que algumas destas cepas podem ser clinicamente relevantes, uma vez que este gene 

de virulência foi relatado inicialmente como estando associado a isolados clínicos e de alimentos 

(BISWAS et al., 2016; STRATEVA et al., 2016; YILMAZ et al., 2016; KIRUTHIGA et al., 2020).  

 O gene asa1 faz parte de um conjunto de genes plasmidiais que codificam substâncias que 

promovem a formação de agregado durante a conjugação bacteriana, favorecendo o contato entre a 

célula doadora e receptora e, assim, a transferência de plasmídeos (BIN-ASIF; ALI, 2019). No presente 

estudo o gene asa1 foi detectado em 28,1% (9/32) dos isolados de E. faecalis, 8,33% (3/36) nos 
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isolados de E. hirae e 3,2% (2/62) nos isolados de E. faecium. No estudo de Molale-Tom e 

Bezuidenhout (2020) analisando amostras de águas residuais e águas receptoras, os pesquisadores 

verificaram uma frequência de 7% do gene asa1 nos isolados de enterococos, o que se assemelha aos 

resultados obtidos nesse trabalho para os isolados de E. faecium e E. hirae, mas difere em relação a 

espécie E. faecalis. No estudo de Kiruthiga (2020) o gene asa1 foi significativamente mais prevalente 

(p < 0,05) em E. faecalis, quando comparados aos isolados de E. faecium, no entanto, tal estudo foi 

realizado em isolados clínicos. 

 Em relação aos determinantes de superfície celular, as proteínas de superfície de enterococos 

são codificadas pelo gene esp, e são comumente encontradas em isolados clínicos, ancoradas na parede 

celular, sendo importantes na formação de biofilmes (LATA et al., 2009; SHANKAR et al., 2011). O 

gene esp foi detectado em 15,6% (5/32) dos isolados de E. faecalis, 2,7% (1/36) nos isolados de E. 

hirae e 1,6% (1/662) nos isolados de E. faecium. Lata et al. (2009) também constataram a presença do 

gene esp em E. faecium e E. hirae isolados de amostras de água, enquanto que Ahmed et al., (2012), 

observaram principalmente na espécie E. faecalis. A produção de biofilme por enterococos isolados 

de amostras hídricas, e até mesmo de outras matrizes ambientais, se mostra de grande utilidade para a 

sua sobrevivência em diferentes ambientes (LANTHIER et al., 2010). 

O gene cylA foi detectado em 12,5% (4/32) dos isolados de E. faecalis, 2,7% (1/36) dos isolados 

de E. hirae e não foi detectado em nenhum isolado da espécie E. faecium. As cepas de enterococos 

produtoras de citolisina demonstraram ser mais virulentas em modelos animais e em infecções 

humanas (VAN TYNE et al., 2013), além disso, a produção de citolisina tem sido constantemente 

detectada em E. faecalis quando isolados de surtos (MUNDY; SAHM; GILMORE, 2000). Um estudo 

realizado na Malásia detectou predominantemente o gene cylA em enterococos isolados de rios 

(AHMAD et al., 2014), e Lanthier et al., (2010) também detectaram a ocorrência de genes 

codificadores de hemolisina em enterococos isolados de amostras de água. Todos esses resultados 

contrastam com a percepção de que a atividade de β-hemólise é comum entre as espécies desse gênero, 

e apesar de a probabilidade de se contrair infecções em águas recreacionais costeiras por enterococos 

β-hemolítico ser baixa, novos estudos pesquisando outros genes de virulência e suas expressões se 

fazem necessários para melhor compreensão da virulência destes patógenos nesses ambientes 

(AHMAD et al., 2014; LANTHIER et al., 2010). 

O gene hyl, que codifica a hialuronidase, uma proteína capaz de degradar o ácido hialurônico, 

não foi detectado neste estudo. Esse resultado difere dos resultados obtidos por Zaheer et al., (2020) 

no qual foi observado a ocorrência do gene hylA em mais de 86% das espécies de enterococos 

analisadas de amostras diversas – clínicas, alimentos e ambientais, e diferente dos resultados obtidos 
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por Molale-Tom e Bezuidenhout (2020), que detectaram o gene hyl em diversas espécies de 

enterococos isolados de amostras de água residuais e receptoras. No entanto, Kiruthiga et al. (2020) 

verificaram um baixo percentual de ocorrência (5,9%) do gene hyl em E. faecium de origem clínica. 

 Hendriksen et al., (2019) verificaram uma grande abundância de genes codificadores de 

resistência em esgotos do Brasil, o colocando na lista de países considerados hot spot para a 

emergência de novos mecanismos de resistência. Nossos resultados sugerem que a multirresistência 

encontrada é em decorrência de  despejos de esgotos, tratados ou inadequadamente tratados, e não 

tratados nesses ambientes, impactando o meio e favorecendo a disseminação dos fatores de virulência 

nas bactérias, principalmente em locais onde há despejo de águas residuais (LATA et al., 2009; 

BYAPPANAHALLI; 2012). 
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CONCLUSÕES 
 

 

 

• Isolados de E. faecalis, E. faecium e E. hirae foram encontrados em todos os locais avaliados 

• A maioria dos isolados de enterococos apresentaram resistência a pelo menos um 

antimicrobiano testado 

• Enterococcus spp. que apresentam resistências às diversas classes de antimicrobianos estão 

presentes em águas recreacionais costeiras de praias do Estado de São Paulo 

• Enterococcus faecalis apresentam características fenotípicas e genotípicas de resistência e 

virulência que os tornam patógenos oportunistas relevantes nas águas recreacionais de praias 

do Estado de São Paulo 

• A maioria dos isolados de enterococos demonstraram resistência a rifampicina, tetraciclina e 

eritromicinas, que foram os antimicrobianos com maior percentual de resistência 

• Genes que conferem resistência à classe dos macrolídeos (ermB) e às tetraciclinas (tetM e tetL) 

foram os mais prevalentes entre os isolados  

• Genes de virulência foram identificados em todos os isolados de E. faecalis 

• Isolados de E. faecalis apresentaram um perfil de virulência mais diversificado quando 

comparados aos isolados de E. faecium e E. hirae, sendo os genes gelE, asa1, esp, cylA 

detectados em maior frequência em E. faecalis. 

• A presença de estirpes com múltipla resistência aos antimicrobianos somada a positividade 

para outros fatores de virulência pode ser indicativa de risco para a saúde pública, se essas 

estirpes chegarem a atingir as áreas de praia utilizadas por banhistas 

• Enterococos multirresistentes em amostras de águas recreacionais costeiras podem sinalizar 

uma possível disseminação dessas bactérias, reforçando a importância de estudo conduzidos 

em matrizes ambientais. 
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APÊNDICE A – PERFIL GENOTÍPICO E FENOTÍPICO DE RESISTÊNCIA À ANTIMICROBIANOS 

EM ISOLADOS DE ENTEROCOCCUS SPP. 

 

Perfil genotípico e fenotípico de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus spp. 

Aminoglicosídeos (acc6’-aph2, aph(3’)-lla, ant(6)-la), vancomicina (vanA, vanB), eritromicina (ermB), 

tetraciclinas (tetL, tetM); cloranfenicol (cat), penicilina (blaZ), fosfomicina (fosB), linezolida (optrA, poxtA), 

rifampicina (rpoB), fluoroquinolonas (gyrA, parC);  

AMP: ampicilina; PEN: penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; 

CIP: ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: 

Fosfomicina; HLAR GEN: altas concentrações de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de 

estreptomicina 

S: Sensível 

I: Intermediário 

R: Resistente 
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(continuação) 

 

Perfil genotípico e fenotípico de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus spp. 

Aminoglicosídeos (acc6’-aph2, aph(3’)-lla, ant(6)-la), vancomicina (vanA, vanB), eritromicina (ermB), 

tetraciclinas (tetL, tetM); cloranfenicol (cat), penicilina (blaZ), fosfomicina (fosB), linezolida (optrA, poxtA), 

rifampicina (rpoB), fluoroquinolonas (gyrA, parC);  

AMP: ampicilina; PEN: penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; 

CIP: ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: 

Fosfomicina; HLAR GEN: altas concentrações de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de 

estreptomicina 

S: Sensível 

I: Intermediário 

R: Resistente 
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(continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(continuação) Perfil genotípico e fenotípico de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus spp. 

Aminoglicosídeos (acc6’-aph2, aph(3’)-lla, ant(6)-la), vancomicina (vanA, vanB), eritromicina (ermB), 

tetraciclinas (tetL, tetM); cloranfenicol (cat), penicilina (blaZ), fosfomicina (fosB), linezolida (optrA, poxtA), 

rifampicina (rpoB), fluoroquinolonas (gyrA, parC);  

AMP: ampicilina; PEN: penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; 

CIP: ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: 

Fosfomicina; HLAR GEN: altas concentrações de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de 

estreptomicina 

S: Sensível 

I: Intermediário 

R: Resistente 
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(continuação) 

 

Perfil genotípico e fenotípico de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus spp. 

Aminoglicosídeos (acc6’-aph2, aph(3’)-lla, ant(6)-la), vancomicina (vanA, vanB), eritromicina (ermB), 

tetraciclinas (tetL, tetM); cloranfenicol (cat), penicilina (blaZ), fosfomicina (fosB), linezolida (optrA, poxtA), 

rifampicina (rpoB), fluoroquinolonas (gyrA, parC);  

AMP: ampicilina; PEN: penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; 

CIP: ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: 

Fosfomicina; HLAR GEN: altas concentrações de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de 

estreptomicina 

S: Sensível 

I: Intermediário 

R: Resistente 
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(continuação) 

Perfil genotípico e fenotípico de resistência a antimicrobianos em isolados de Enterococcus spp. 

Aminoglicosídeos (acc6’-aph2, aph(3’)-lla, ant(6)-la), vancomicina (vanA, vanB), eritromicina (ermB), 

tetraciclinas (tetL, tetM); cloranfenicol (cat), penicilina (blaZ), fosfomicina (fosB), linezolida (optrA, poxtA), 

rifampicina (rpoB), fluoroquinolonas (gyrA, parC);  

AMP: ampicilina; PEN: penicilina; VAN: vancomicina; TEC: teicoplanina; RIF: rifampicina; ERI: eritromicina; 

CIP: ciprofloxacina; NOR: norfloxacina; CLO: cloranfenicol; LNZ: linezolida; TET: tetraciclina; FOS: 

Fosfomicina; HLAR GEN: altas concentrações de gentamicina; HLAR EST: altas concentrações de 

estreptomicina 

S: Sensível 

I: Intermediário 

R: Resistente 
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