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Resumo 
 

Infecções relacionadas à assistência à saúde estão entre os principais eventos 

adversos em contexto hospitalar, com alta morbidade e mortalidade. Os agentes mais 

relevantes são Escherichia coli, Acinetobacter spp., Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas spp. e Staphylococcus aureus, pela alta prevalência e gravidade dos 

quadros. As taxas de resistência a antibióticos cresceram de forma desenfreada nos 

últimos anos, especialmente as ESBL e as carbapenemases. Existe clara relação entre 

as taxas de infecção por bactérias resistentes e a colonização prévia por esses 

agentes. O objetivo principal deste estudo foi conhecer, na população do Estado de São 

Paulo, a frequência de indivíduos hígidos, na faixa etária pediátrica, portadores de 

bactérias Gram-negativas produtoras das beta-lactamases de amplo espectro de ação: 

ESBL, AmpC e carbapenemases. De 100 crianças saudáveis entre zero e 18 anos de 

idade, 81 apresentaram em suas fezes pelo menos uma espécie bacteriana resistente 

ou intermediariamente resistente aos antibióticos utilizados na seleção: cefotaxima, 

ceftazidima e imipenem. Foram identificadas 96 espécies da Ordem Enterobacterales, 

em sua maioria E. coli (11 cepas) e Enterobacter spp. (15 cepas). Também estavam 

presentes 81 bacilos Gram-negativos não fermentadores (BGNNF), predominando 

Pseudomonas aeruginosa (26 cepas), Pseudomonas spp. (18 cepas), e Acinetobacter 

spp. (10 cepas). Cerca de 24% das enterobactérias e 24,7% dos BGNNF apresentaram 

fenótipo resistente ou intermediário (R/I) para as três drogas. Com relação aos 

mecanismos responsáveis por essa resistência, 17,7% das R/I produziram ESBL 

sensível ao clavulanato, 42,5% carbapenemases e 30,5% AmpC. De nota, 19,1% 

apresentaram dois mecanismos simultaneamente, 9,9% de carbapenemase/AmpC, 

7,8% de ESBL/carbapenemase e, apenas uma cepa ESBL/AmpC ou 

ESBL/carbapenemase/AmpC. A distribuição desses mecanismos na população 

estudada foi de 24,7% dos indivíduos com AmpC, 28,4% com carbapenemases, 14,8% 

com ESBL, 14,8% com carbapenemase/AmpC, 12,3% com ESBL/carbapenemase e 

1,2% com ESBL/AmpC ou ESBL/carbapenemase/AmpC. A caracterização genética 

desses mecanismos não teve sucesso ao detectá-los, na medida em que os genótipos 

encontrados não foram, em sua maioria, compatíveis com os fenótipos observados. 
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Estes resultados mostram um panorama da epidemiologia da resistência pelos 

mecanismos estudados na população pediátrica no Estado de São Paulo. Além disso, 

são um alerta para a ocorrência da grande disseminação de mecanismos com potencial 

para conferir resistência a antimicrobianos de grande relevância na prática clínica.  
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Abstract 

 
Healthcare associated infections are some of the main adverse effects in hospital 

setting, with elevated morbidity and mortality. The most relevant causing agents are 

Escherichia coli, Acinetobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas spp. and 

Staphylococcus aureus, as a consequence of their prevalence and severity of the 

clinical conditions.  The antibiotic resistance rates have grown out of control in the last 

years, especially with ESBL and carbapenemase production. There is a clear 

association between resistant bacterial infection rates and previous colonization with 

these strains. The goal of this research was to have knowledge, in healthy children in 

the State of São Paulo, the carriage rates of ESBL, AmpC and carbapenemase 

producing Gram-negative bacteria.  One hundred feces samples were obtained from 

healthy children aged zero to 18 years old, and from 81 it was possible to obtain 

between 1 and 3 colonies in each plate containing antibiotic-enriched agar (cefotaxime, 

ceftazidime, imipenem). It was possible to identify 96 strains of Enterobacterale Order, 

most of them E. coli (11 strains) and Enterobacter (15 strains). There were also 81 non-

fermentative Gram-negative bacilli (BGNNF), predominantly Pseudomonas aeruginosa 

(26 strains), Pseudomonas spp. (18 strains), and Acinetobacter spp. (10 strains). 

Around 24% of enterobacteria and 24,7% of BGNNF presented resistant or intermediate 

phenotype (R/I) for the three tested drugs. Regarding the mechanisms causing this 

resistance, 17,7% of the R/I produced ESBL clavulanate sensitive, 42,5% 

carbapenemase, and 30,5% AmpC. To note, 19,1% presented two mechanisms 

simultaneously, being 9,9% carbapanemase/AmpC, 7,8% ESBL/carbapenemase, and 

only one strain ESBL/AmpC or ESBL/carbapenemase/AmpC. The distribution these 

mechanisms in the studied population was 24,7% of individuals with AmpC, 28,4% with 

carbapenemase, 14,8% with ESBL, 14,8% with carbapenemase/AmpC, 12,3% with 

ESBL/carbapenemase and 1,2% with ESBL/AmpC or ESBL/carbapenemase/AmpC. 

The genotypic characterization of the mechanisms failed on detecting them, once that 

many genotypes could not be found, and most of the found ones were not compatible 

with the phenotype. In summary, the described data estimate the epidemiological 
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situation of the pediatric population in the State of São Paulo. Furthermore, these results 

represent alarming numbers of dissemination of mechanisms that can potentially confer 

resistance to antibiotics with high clinical relevance.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Epidemiologia das infecções nosocomiais 
 

Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) estão entre os principais 

agravos infecciosos em contexto de ambiente hospitalar em todo o mundo. Dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2020 indicam que a prevalência pode variar 

de 3,5% a 12% em países desenvolvidos, e 5,7% a 19,1% em países em 

desenvolvimento. Os índices mais críticos de IRAS ocorrem nos países em 

desenvolvimento e se devem, provavelmente, à superlotação dos serviços, más 

condições de higiene do ambiente hospitalar, falta de precauções padrão, instalações 

inadequadas e ausência de controle epidemiológico. Assim como as taxas de infecção 

são mais altas nos países em desenvolvimento, também as taxas de resistência a 

antibióticos são mais elevadas (SALZO et al., 2021; AL-TAWFIQ e TAMBYAH, 2014; 

WHO, 2021). 

Essas infecções trazem graves consequências aos pacientes, como aumento do 

tempo em ventilação mecânica, estadia prolongada em unidades de terapia intensiva e 

tempo mais longo de internação, maior uso de antibióticos de amplo espectro, alto 

custo e, finalmente, maior índice de mortalidade (SERRA-BURRIEL et al., 2020). 

A mortalidade por sepse adquirida em ambiente hospitalar pode chegar a 35% 

em todos os ambientes de internação, e atinge números próximos a 50% em unidades 

de terapia intensiva (UTI). Um trabalho brasileiro demonstrou que a taxa de mortalidade 

por sepse adquirida em ambiente hospitalar é de 30,7%, versus 15,6% para sepse 

adquirida na comunidade (WESTPHAL et al., 2019; MARKWART et al., 2020). 

Da mesma forma que adultos, crianças internadas estão mais suscetíveis a 

infecções, seja em decorrência de imunossupressão (devido a doenças de base, uso de 

medicações, ou secundária a certas patologias), seja pela presença de dispositivos 

invasivos, prescrição de antibióticos, colonização prévia e exposição a procedimentos 

cirúrgicos (OISHI et al., 2021; EL-NAWAWY et al., 2018). Igualmente, a população 

neonatal e pediátrica em ambiente de terapia intensiva corre risco adicional de 

desenvolver infecções graves por agentes resistentes a antibióticos e, 
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consequentemente, evoluir para desfechos desfavoráveis, isto é, maior morbidade e 

mortalidade, como demonstrou o estudo de Choe (2019), com mortalidade até cinco 

vezes maior por bacteremia por Acinetobacter baumanii em crianças com mais de 7 

dias de internação em UTI. 

As taxas de IRAS em UTI pediátrica figura em torno de 7 a 12% (FOLGORI et al., 

2016). No Egito, em 2016, a incidência foi de 13,6%, e quase todos os agentes isolados 

eram multirresistentes (EL-NAWAWY et al., 2018). 

Das IRAS, as mais frequentes são: infecção respiratória, infecção do trato 

urinário, infecção de sítio cirúrgico, infecção de corrente sanguínea e infecção do trato 

gastrointestinal (SUETENS et al., 2018). 

Os agentes etiológicos mais frequentes são Escherichia coli, Acinetobacter spp., 

Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus aureus, além de Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella spp. e Shigella spp., com proporções e implicações diferentes de acordo 

com complexidade do serviço, população exposta, tipo de infecção, perfil de resistência 

antimicrobiana e localização geográfica. Enterobactérias (especialmente E. coli e 

Klebsiella spp.), e os bacilos Gram-negativos não fermentadores, Pseudomonas 

aeruginosa e Acinetobacter spp., possuem papel de destaque, seja pela alta 

prevalência, seja pela gravidade dos quadros clínicos envolvidos (WIELAND et al., 

2018; MOTBAINOR et al., 2020; WHO, 2021). 

Escherichia coli é o principal agente de infecção de corrente sanguínea no 

mundo. Na Inglaterra, encontrou-se uma incidência de infecção de corrente sanguínea 

por E. coli de 50 a 60 casos por 100.000 pessoas, semelhante à Austrália, e 

mortalidade estimada de 10 a 15%. Infecções de corrente sanguínea por Klebsiella 

pneumoniae, embora um pouco menos frequentes, podem ser ainda mais graves, 

levando a mais admissões em UTI e maior mortalidade (KERN e RIEG, 2018; 

SUETENS et al., 2018). 

As infecções mais habitualmente causadas por Pseudomonas aeruginosa são as 

pneumonias hospitalares, sendo este agente responsável por 10 a 20% das 

pneumonias associadas à ventilação mecânica, com aumento da prevalência 

observado nas últimas décadas. Infecções do trato urinário nosocomiais têm a 

Pseudomonas aeruginosa como agente etiológico em 10 a 16% dos casos, acarretando 
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alta morbidade e mortalidade (REYNOLDS e KOLLEF, 2021). 

Em estudo realizado no Egito com população pediátrica em UTI, Gram-negativos 

foram responsáveis por 83% das infecções, e desses 30% eram Klebsiella pneumoniae, 

22% Acinetobacter baumanii, 16% Pseudomonas aeruginosa e 11% Escherichia coli, 

sendo que mais de 50% dos agentes resistentes foram isolados de infecções adquiridas 

na comunidade (El-NAWAWY et al., 2018).  

 

1.2 Infecções comunitárias e nosocomiais por bactérias resistentes aos 
antimicrobianos 

 
As taxas de resistência a antibióticos cresceram de forma desenfreada nos 

últimos anos. No caso de Escherichia coli e Klebsiella spp., além de resistência a 

quinolonas e produção de enzimas AmpC, é significativo o aumento das taxas de 

resistência às cefalosporinas de terceira geração pela produção de ESBL (KERN e 

RIEG, 2018). Um estudo em pacientes onco-hematológicos (PUERTA-ALCALDE et al., 

2020) analisou o perfil das infecções de corrente sanguínea ao longo de 25 anos, e 

identificou uma elevação no número de infecções por germes Gram-negativos, sendo 

os maiores responsáveis: E. coli, Pseudomonas aeruginosa e Klebsiella pneumoniae. 

Outro dado descrito neste estudo (PUERTA-ALCALDE et al., 2020) foi que, entre 1993 

e 1997, essas bactérias não tinham o caráter multirresistente, mas isso mudou 

drasticamente no período de 2008 a 2017, com frequências de 28,2% de 

enterobactérias produtoras de ESBL ou Pseudomonas spp. multirresistentes. Também 

houve incremento na mortalidade resultante da infecção por essas bactérias. 

No Brasil, uma pesquisa realizada no Piauí entre 2012 e 2016 mostrou que 4,9% 

das infecções do trato urinário em indivíduos da comunidade, de todas as faixas etárias, 

eram causadas por enterobactérias produtoras de ESBL, sendo as mais prevalentes 

Escherichia coli (62,6%) e Klebsiella spp. (15,8%). Algumas dessas bactérias, cerca de 

10 a 15%, mostravam também eram resistentes a carbapenêmicos (NETO et al., 2017).  

Pseudomonas spp. e Acinetobacter spp. são, por sua vez, importantes agentes 

de infecção do trato urinário, infecção de sítio cirúrgico e infecção de corrente 

sanguínea em ambiente hospitalar, e sua alta taxa de resistência a antimicrobianos, 
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aliada à alta transmissibilidade e gravidade das infecções, tem gerado enorme 

preocupação. Na Etiópia, um estudo mostrou que 8,4% das IRAS foram causadas por 

esses agentes, os quais foram todos considerados multirresistentes (MOTBAINOR et 

al., 2020).   

Uma revisão sistemática analisou a prevalência de infecções por Pseudomonas 

aeruginosa e Acinetobacter baumanii na América Latina. Já no início dos anos 2000, 

pouco mais de 50% dos isolados de Pseudomonas spp. eram sensíveis aos 

carbapenêmicos, com valores inferiores aos encontrados nos EUA e na Europa. Para 

Acinetobacter spp., a prevalência foi maior, com até 70% de resistência na América 

Latina, sobretudo em países como Brasil, Colômbia e México. Ao longo dos anos, esses 

indicadores pioraram, chegando a 66% de resistência para Pseudomonas spp., e até 

90% para Acinetobacter spp., de acordo com os estudos analisados por Labarca et al. 

(2017). 

Semelhante à população adulta, sabe-se que as infecções por germes 

resistentes também ocorrem em crianças, com maior frequência nos países em 

desenvolvimento, especialmente na Ásia e África (LE DOARE et al., 2014). De forma 

geral, Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. e Escherichia coli são as 

bactérias resistentes a antibióticos mais comumente identificadas como agentes 

etiológicos dessas infecções (OISHI et al., 2021; EL-NAWAWY et al., 2018; OZENEM et 

al., 2021).   

Em um estudo de revisão sistemática, foi estimado que em todo o mundo a 

prevalência de infecções de corrente sanguínea por enterobactérias produtoras ESBL 

foi de 9%. Valores ainda maiores foram registrados em áreas endêmicas, como África, 

América do Sul e Índia. Ademais, estimou-se um aumento nessa taxa de 3,2% ao ano, 

durante o período de 1996 a 2013 (FLOKAS et al., 2017). 

Entre neonatos, os principais Gram-negativos multirresistentes encontrados em 

infecções são Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, sendo esta última 

notavelmente relevante devido às crescentes taxas de resistência a carbapenêmicos. 

Da mesma forma que Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanii também é 

responsável por cada vez mais surtos de infecção em UTIs neonatais ao redor do 

mundo (FLANNERY et al., 2021). Nesse grupo de pacientes, há ainda maior incidência 
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de infecções, e a mortalidade é igualmente mais elevada que em adultos, chegando a 

36% em infecção de corrente sanguínea por enterobactérias produtoras de ESBL 

(FLOKAS et al., 2017). 

As infecções por agentes resistentes a carbapenêmicos em crianças também 

aumentaram notavelmente nos últimos anos e, de maneira similar aos outros grupos, 

foram mais expressivas em ambientes de UTI. Atualmente, na Turquia, 47,9% das 

infecções por Klebsiella spp. são por isolados resistentes a carbapenêmicos, e 34,7% 

entre os isolados de E. coli. Essas infecções por enterobactérias resistentes a 

carbapenêmicos resultaram em uma taxa de mortalidade intra-hospitalar de 45,2%, 

entre os anos de 2013 e 2017 (HAYTOĞLU et al., 2020). 

Pseudomonas spp. e Acinetobacter spp., embora menos frequentemente 

isolados em relação às enterobactérias, são importantes causadores de infecções 

nosocomiais também em crianças. Um trabalho realizado em um hospital pediátrico na 

Turquia mostrou resistência a carbapenêmicos em 38,2% dos isolados de Acinetobacter 

spp. isoladas, e 26,6% de Pseudomonas spp. (OZENEN et al., 2021). 

É interessante mencionar que, similarmente à população adulta, na faixa etária 

pediátrica as infecções com origem na comunidade são, cada vez mais, ocasionadas 

por germes resistentes, com estudos encontrando cepas produtoras de ESBL em 

21,5% das colônias de Escherichia coli e 10,8% de Klebsiella spp., embora estas em 

baixo número absoluto (SETHAPHANICH et al., 2016).  

 

1.3 Manejo das infecções por bactérias resistentes 
 

O tratamento das infecções por agentes resistentes é desafiador e envolve 

análise da epidemiologia local, estratificação de riscos e individualização de estratégias, 

de acordo com as condições de cada unidade de saúde e cada paciente. 

Frequentemente, é necessária a associação de dois ou mais antibióticos, 

especialmente em casos críticos, além do uso de doses mais elevadas de drogas. 

Novos antimicrobianos associados com inibidores de beta-lactamases 

(meropenem/vaborbactam, ceftazidima/avibactam), são empregados no tratamento de 

infecções por alguns agentes, como, por exemplo, Klebsiella pneumoniae produtora de 
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carbapenemase ou Pseudomonas aeruginosa (BASSETTI e PEGHIN, 2020). 

O atraso na escolha do esquema antimicrobiano adequado pode elevar a 

mortalidade em até cinco vezes e, por este motivo, as recomendações atuais cada vez 

mais indicam início da terapia com drogas de amplo espectro e combinação de drogas, 

com posterior descalonamento, de acordo com o resultado de culturas e antibiograma 

(REYNOLDS e KOLLEF, 2021). Por outro lado, a escolha empírica desse esquema de 

tratamento falha com frequência considerável, e pode levar à ocorrência de surtos de 

infecções causadas por bactérias resistentes (CERCEO et al., 2016). 

Ademais, antibióticos usualmente indicados nesses casos possuem efeitos 

colaterais graves, como é o caso da nefrotoxicidade e neurotoxicidade da colistina, 

alterações gastrointestinais pela tigeciclina, e outros (BASSETTI e PEGHIN, 2020). 

Em crianças, a escolha do plano terapêutico é mais desafiadora, em vista de 

dados limitados sobre a segurança de algumas drogas e sua dosagem, bem como a 

ocorrência de maior toxicidade medicamentosa nessa faixa etária (LUTSAR et al., 

2014). 

Sabe-se também que a associação de fatores, como a necessidade de terapias 

múltiplas, novas drogas e tempo prolongado de tratamento, acarreta custos elevados 

para o sistema de saúde, embora esses valores sejam difíceis de serem quantificados 

(GANDRA et al., 2014).   

  

1.4 O impacto da colonização por bactérias resistentes a antimicrobianos 
 
Existe clara relação entre as taxas de infecção nosocomial, sobretudo por 

germes resistentes, e a colonização prévia por esses agentes, devido a diversos 

mecanismos, como a translocação bacteriana intestinal e, consequente, bacteremia. 

Sendo assim, a colonização implica também em pior prognóstico, aumentando a 

morbidade e a mortalidade (POURIK et al., 2021; TAUR et al., 2012; MARTINEZ et al., 

2019). Por sua vez, o uso de antibióticos promove a diminuição da diversidade da 

microbiota que, por si só, também está relacionada à maior mortalidade (TAUR et al., 

2014; FOLGORI et al., 2018). 

No momento da admissão hospitalar, muitos pacientes já estão colonizados por 
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bactérias com diferentes fenótipos de resistência, provavelmente em razão de 

internações ou procedimentos cirúrgicos prévios, mas também devido à aquisição de 

tais agentes na comunidade (TFIFHA et al., 2018; HAMPRECHT et al., 2016). Contudo, 

a colonização aumenta de forma expressiva durante a internação, com taxas de 

colonização por enterobactérias produtoras de ESBL que variam de 8% na admissão, a 

até 25% ao final da hospitalização (FRIEDMANN et al., 2019). Inclusive, a simples 

presença de indivíduos colonizados ou superfícies ambientais contaminadas podem ser 

fontes para a ocorrência de surtos de infecção por esses agentes (WIELAND et al., 

2018). 

No Brasil, uma pesquisa com pacientes adultos que procuraram atendimento 

médico rastreou a presença de Escherichia coli resistente a antibióticos isoladas nas 

fezes. De 623 voluntários com E. coli identificada, 34% eram portadores de bactéria 

resistente a algum dos antibióticos testados, das quais 10% eram produtoras de ESBL 

e 13% foram classificadas como multirresistentes (RODRIGUES et al., 2022). 

Trabalhos recentes observaram a colonização por enterobactérias ESBL em 

indivíduos saudáveis de comunidades rurais, bem como em seus animais (gado, frango, 

cabra), e no ambiente. Grandes criações de gado parecem ser importantes 

reservatórios de enterobactérias ESBL, contribuindo para a disseminação dessas 

bactérias e seus genes de resistência (SUBRAMANYA et al., 2021; PALMEIRA e 

FERREIRA, 2020). Embora ainda não existam muitos dados específicos sobre a 

população pediátrica, alguns estudos sugerem um perfil semelhante à população 

adulta. No Zimbábue, observou-se que 52% das crianças internadas em duas Unidades 

de Terapia Intensiva já estavam colonizadas com agentes produtores de ESBL no 

momento da admissão, e esse indicador apresentou correlação positiva com 

mortalidade (MAGWENZI et al., 2017).  

Em crianças hospitalizadas, as taxas de colonização e infecção por 

enterobactérias resistentes a carbapenêmicos aumentou drasticamente nos últimos 

anos. Em 2019, um estudo em Shangai analisou as fezes de mais de 1600 crianças 

internadas, e encontrou enterobactérias resistentes a carbapenêmicos em 8,6% das 

amostras (inferior à média das taxas reportadas no mundo). Mais de 50% dos 

indivíduos colonizados haviam sido submetidos a procedimentos invasivos ou uso de 
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antibióticos. Os agentes mais encontrados foram Enterobacter aerogenes, Klebsiella 

pneumoniae e Escherichia coli (XU et al., 2020). No Brasil, um trabalho realizado no Rio 

de Janeiro mostrou taxa de colonização por Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli 

produtoras de ESBL de 38,5% em UTI Pediátrica e 36,9% em UTI Neonatal (OLIVEIRA 

et al., 2019).  

As taxas de colonização intestinal em crianças na comunidade são menos 

conhecidas. Uma pesquisa com lactentes de cinco a sete meses, no Paquistão, 

identificou enterobactérias produtoras de ESBL em 45% das amostras de fezes, e em 

25% identificou-se alguma bactéria com gene para codificação de carbapenemase 

(SALEEM et al., 2020). Em outro contexto socioeconômico, na Suécia em 2010, foram 

encontradas enterobactérias produtoras de ESBL em 2,6% das amostras de fezes de 

crianças saudáveis em idade pré-escolar. Posteriormente, em 2016, um novo estudo na 

Suécia observou aumento dessa taxa para 13% na mesma faixa etária (KAARME et al., 

2018). No Brasil, não encontramos estudos específicos com a população pediátrica.  

Com certeza a colonização da população comunitária ou de animais com 

bactérias resistentes é uma fonte de sua disseminação para o meio ambiente. Mais 

ainda, os esgotos e o lixo de unidades de cuidado com a saúde, quando não 

descartados adequadamente, contribuem para a disseminação ambiental da resistência 

a antimicrobianos. Na Nigéria foram detectadas bactérias ESBL em água não tratada, 

despejada no meio ambiente, advinda de hospitais, residências e indústrias 

(ADELOWO et al., 2017). 

Bactérias resistentes a carbapenêmicos também têm sido encontradas em 

diversos contextos no ambiente, desde água descartada por hospitais, até superfícies 

em metrôs e, até mesmo, em contexto de agropecuária, como animais e rações (CAO 

et al., 2020; KIZNY et al., 2017; MILLS e LEE, 2019). 

Como um multiplicador da disseminação da resistência, a presença ambiental de 

bactérias que têm seus genes alocados em elementos de DNA móveis, como os 

plasmídeos, podem transferi-los a outras bactérias do meio ambiente. Neste sentido, a 

presença de genes codificadores de carbapenemases em plasmídeos, semelhantes 

àqueles de enterobactérias patogênicas, encontrados em amostras de água de rios na 

China corroboram com a teoria de disseminação desses genes por meio de 
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transferência genética horizontal, e ressalta a necessidade de vigilância ambiental 

constante (POTTER et al., 2016). 

 

1.5 Enzimas promotoras de resistência a antimicrobianos 
 

1.5.1 Beta-lactamases 
 
A produção de beta-lactamases é o mecanismo de resistência mais comum das 

bactérias Gram-negativas contra os antibióticos beta-lactâmicos. Como esses 

antibióticos contemplam os principais grupos de drogas escolhidas na prática clínica 

para tratar infecções por Gram-negativos, o conhecimento sobre sua atuação e 

identificação é de extrema importância. 

A classificação das beta-lactamases pode ser estrutural, mais intuitiva e menos 

controversa, ou funcional, mais comumente usada (GHAFOURIAN et al., 2015).  

A classificação estrutural, também chamada molecular, inicialmente proposta por 

Ambler em 1980, baseia-se na constituição molecular, dividindo as enzimas em quatro 

grupos (A, B, C e D) de acordo com a sequência de aminoácidos (AMBLER, 1980).  

Embora menos objetiva, a classificação funcional permite correlação com a 

aplicabilidade clínica, sendo descrita de acordo com o alvo e a ação inibitória dos 

grupos e subgrupos de enzimas, originando a divisão em grupos 1, 2, 3 e 4. A primeira 

classificação funcional foi proposta por Bush em 1989, e sofreu algumas atualizações 

desde então, até 2010 por Bush & Jacoby, com a inclusão de novas enzimas 

identificadas (GHAFOURIAN et al., 2015).  

O Grupo 1 pertence à classe molecular C, inclui em sua maioria enzimas 

codificadas em cromossomos, e as principais representantes são as AmpC. Essas 

enzimas são induzíveis, ou seja, a exposição aos beta-lactâmicos aumenta sua 

produção. Seus genes codificadores são encontrados no cromossoma de 

enterobactérias e em Pseudomonas aeruginosa (GHAFOURAN et al., 2015). São beta-

lactamases que tornam as bactérias resistentes a combinações de beta-lactâmicos com 

inibidores de beta-lactamases, penicilinas, cefamicinas e cefalosporinas de primeira, 
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segunda e terceira geração. Quando em concentração muito elevada, podem promover 

a resistência também a carbapenêmicos (GHAFOURIAN et al., 2015).  

Infelizmente, genes cromossomais ampC se estabeleceram em plasmídeos 

promovendo sua ampla disseminação entre os diversos gêneros bacterianos. As AmpC 

plasmidiais têm expressão constitutiva e, atualmente, são classificadas em cinco grupos 

filogenéticos. São designadas por: MIR, ACT (grupo de Enterobacter), CMY-2-like, LAT, 

CFE (grupo de Citrobacter freundii), DHA (grupo Morganella morganii), ACC (grupo de 

Hafnia alvei) e CMY-1like, FOX, MOX (grupo de Aeromonas) (KOGA et al., 2019).  

O Grupo 2, com maior número de representantes, engloba as enzimas da Classe 

A e D de Ambler, e geralmente estão localizadas em plasmídeos, facilitando sua 

transmissão entre diferentes bactérias. O subgrupo 2be é o que contém as ESBL, e o 

subgrupo 2f inclui as carbapenemases, notoriamente a carbapenemase de Klebsiella 

pneumoniae, KPC (BUSH e JACOBY, 2010; GHAFOURIAN et al., 2015).  

O Grupo 3, ou metalobetalactamases, composto pelas enzimas da Classe B de 

Ambler, destaca-se pela capacidade de hidrolisar carbapenêmicos e é mais 

frequentemente encontrado em bactérias não fermentadoras, como Stenotrophomonas 

maltophilia (BUSH e JACOBY, 2010).  

Por fim, o Grupo 4 reúne as enzimas que, por comportamento ou caracterização 

ainda não bem definidos, não se encaixam em outros grupos.  

A tabela abaixo, com base na publicação de Bush & Jacoby de 2010, resume e 

correlaciona as classificações estrutural e funcional. 

 
Tabela 1. Correlação entre classificação molecular e funcional das beta-lactamases 
Classe funcional 

Bush&Jacoby 
(2010) 

Classe 
molecular 

Ambler (1980) 

Espectro de ação 
(hidrólise) 

Enzimas 
representantes 

1 C Cefalosporinas e cefamicinas E. coli AmpC, P99, 

ACT-1, CMY-2, FOX-

1, MIR-1 

1e C Ceftazidima, cefalosporinas 

de amplo espectro 

GC1, CMY-37 

2a A Penicilinas PC1 

2b A Penicilinas e cefalosporinas TEM-1, TEM-2, SHV-
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1 

2be A Cefalosporinas de amplo 

espectro e monobactâmicos 

TEM-3, SHV-2, CTX-

M-15, PER-1, VEB-1 

2br A Penicilinas, resistentes a 

ácido clavulânico, sulbactam 

e tazobactam 

TEM-30, SHV-10 

2ber A Cefalosporinas de amplo 

espectro, monobactâmicos 

TEM-50 

2c A Carbenicilinas PSE-1, CARB-3 

2ce A Carbenicilinas, cefepime  RTG-4 

2d D cloxacilina OXA-1, OXA-10 

2de D Cefalosporinas de amplo 

espectro 

OXA-11, OXA-15 

2df D Carbapenêmicos OXA-23, OXA-48 

2e A Cefalosporinas de amplo 

espectro 

CepA 

2f A Carbapenêmicos KPC-2, IMI-1, SME-1 

3a B (B1) Carbapenêmicos IMP-1, VIM-1, CcrA, 

IND-1 

 B (B3)  L1, CAU-1, GOB-1, 

FEZ-1 

3b B (B2) Carbapenêmicos CphA, Sfh-1 

4 Desconhecido   

 

1.5.1.1 Beta-lactamases de espectro estendido 
 

As beta-lactamases de espectro estendido são enzimas produzidas por algumas 

bactérias Gram-negativas, especialmente enterobactérias e Pseudomonas aeruginosa, 

e são capazes de hidrolisar cefalosporinas de amplo espectro. Já os carbapenêmicos 

em geral costumam ser efetivos contra as bactérias produtoras de ESBL. No entanto, o 

uso crescente dos carbapenêmicos para o tratamento de bactérias produtoras de ESBL 

têm propiciado resistência. Em geral, as enzimas ESBL são inibidas pelo ácido 

clavulânico e pelo tazobactam, além de outros inibidores, como sulbactam 

(GHAFOURIAN et al., 2015). 
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As ESBL são de extrema relevância na prática clínica, uma vez que 

cefalosporinas muitas vezes são a primeira escolha de antimicrobianos para tratamento 

de infecções, e a falha ou atraso na detecção de uma bactéria ESBL pode ter efeitos 

trágicos no resultado do tratamento (GHAFOURIAN et al., 2015). 

As ESBL derivaram inicialmente de TEM-1, TEM-2 e SHV-1 por substituições de 

aminoácidos, que permitiram a formação de novas enzimas TEM e SHV com a 

capacidade de hidrolisar antibióticos de maior espectro (GHAFOURIAN et al., 2015). 

As ESBL tipo TEM são mais comumente encontradas em Klebsiella pneumoniae 

e Escherichia coli, embora possam estar presentes em outros Gram-negativos, 

principalmente outras enterobactérias e Pseudomonas spp. (BUSH e JACOBY, 2010). 

As beta-lactamases do tipo SHV são muito prevalentes no mundo, sendo 

encontradas em grande número de enterobactérias, Pseudomonas aeruginosa e 

Acinetobacter baumanii (BUSH e JACOBY, 2010). 

Já as beta-lactamases do tipo CTX-M foram descritas mais recentemente, no 

ano 2000, e atualmente são as mais prevalentes. As enzimas CTX-M derivam de ESBL 

codificadas por genes cromossômicos em espécies de Kluyvera que, posteriormente, 

alocaram-se em plasmídeos. A maioria dessas enzimas hidrolisa cefotaxima, e muitas 

hidrolisam cefepime. CTX-M-15 é a mais encontrada atualmente em muitos países da 

Europa, Ásia, África e nos EUA (GHAFOURIAN et al., 2015; BUSH e JACOBY, 2010). 

A detecção de bactérias produtoras de ESBL pode ser realizada por meio de 

métodos fenotípicos ou genotípicos preconizados pelo EUCAST (2017) e CLSI (2003). 

 

1.5.2 As beta-lactamases do tipo carbapenemase 
 
Um dos principais mecanismos de resistência aos carbapenêmicos é a hidrólise 

pelas enzimas carbapenemases, em sua maioria plasmidiais e altamente transmissíveis 

(NORDMANN e POIREL, 2019). As carbapenemases são beta-lactamases que 

hidrolisam penicilinas, especialmente cefalosporinas, e também carbapenêmicos, mas 

não monobactâmicos (EUCAST, 2017).  

As carbapenemases estão incluídas nos grupos A, B e D de Ambler. A maioria 

das enzimas de classe A não possuem atividade intrínseca contra carbapenêmicos. Há 
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uma variedade carbapenemases da classe A que são cromossomais (NmcA, SME, IMI-

1, SFC-1), e outras que são plasmidiais (KPC, IMI-2, GES) o que explica sua maior 

prevalência, particularmente a KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) de grande 

importância na clínica. 

Todas as enzimas do grupo B, metalobetalactamases, são dependentes da 

presença de íons Zn2+ como cofator, e por isso são inibidas por agentes quelantes de 

íons como o EDTA. Também são enzimas com genes presentes em cromossoma ou 

em plasmídeos. As principais metalobetalactamases codificadas em plasmídeos são: 

VIM, IMP e NDM.  

A classe D é um grupo heterogêneo de enzimas beta-lactamases com 

significativa ação carbapenemase, especialmente OXA-48 em enterobactérias e OXA-

23 em Acinetobacter baumanii (NORDMANN e POIREL, 2019). 

Existem outros mecanismos não enzimáticos para resistência aos 

carbapenêmicos, como perda da expressão dos genes para porinas, mutações em 

genes cromossômicos para porinas ou hiperexpressão de genes que codificam bombas 

de efluxo. Esses mecanismos podem estar relacionados à resistência cruzada com 

outros beta-lactâmicos ou outras classes de antibióticos (NORDMANN e POIREL, 

2019). 

Os níveis de expressão e as propriedades das carbapenemases são variáveis, e 

frequentemente se associam a outros mecanismos de resistência, produzindo fenótipos 

muito diversos entre os isolados produtores de carbapenemases (EUCAST, 2017). 

Os valores de concentração inibitória mínima (CIM) para enterobactérias 

produtoras de carbapenemases podem ser inferiores aos pontos de corte clínicos, no 

entanto os números definidos pelo EUCAST são adequados para detecção desses 

agentes. Meropenem possui a melhor relação entre sensibilidade e especificidade para 

a detecção de bactérias produtoras de carbapenemases (NORDMANN et al., 2012). 

Para essa droga, em teste de disco difusão é recomendável investigar a presença de 

carbapenemase sempre que o diâmetro do halo ao redor do disco for inferior a 28 mm 

(com discos de 10 µg), e obrigatoriamente se for inferior a 25 mm. Já o valor de corte 

recomendado para a triagem com MIC é >0,125 mg/ ml (NORDMANN e POIREL, 

2019). A versão anterior da EUCAST, de 2013, recomendava também o uso de 
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imipenem para a triagem, com valor de corte para o halo em disco difusão inferior a 23 

mm, e MIC > 1 mg/ml (EUCAST, 2013).  

Após detecção de isolados com suscetibilidade reduzida aos carbapenêmicos de 

acordo com os testes de triagem, deve-se prosseguir a investigação com a realização 

de métodos fenotípicos, sendo os principais: teste de combinação de discos, ensaios 

colorimétricos baseados na hidrólise de carbapenêmicos, outros métodos que detectam 

hidrólise de carbapenêmicos, e finalmente imunocromatografia de fluxo lateral 

(EUCAST, 2017).  
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1.6 Justificativa 
 

As taxas de infecções causadas por bactérias multirresistentes, em particular as 

produtoras de ESBL, carbapenemases e outras beta-lactamases de amplo espectro de 

ação, têm tido um importante crescimento nos últimos anos e se tornado causa de 

preocupação com relação ao manejo das infecções devido à alta morbidade e 

mortalidade envolvidas. Deve-se ressaltar que, na maioria das vezes, a multirresistência 

é codificada em elementos de DNA móveis que podem se disseminar, por transferência 

horizontal de genes, para outras bactérias, tanto no ambiente intestinal, como no meio 

ambiente, propiciando à ubiquidade da multirresistência.  

Outro fator que impacta esta disseminação é a presença das bactérias 

multirresistentes nas fezes de indivíduos sadios. Ainda que importante, há poucos 

relatos sobre a epidemiologia e características das bactérias multirresistentes na 

microbiota intestinal de crianças sadias.  

Dessa forma, este trabalho pretendeu avaliar a extensão da presença de 

bactérias Gram-negativas produtoras de beta-lactamases de espectro estendido em 

indivíduos hígidos, de ambos os sexos, da faixa etária pediátrica.  

Esse conhecimento poderá ter reflexo tanto no manejo das infecções nesta faixa 

etária, como em medidas de prevenção da disseminação de resistência, principalmente 

no ambiente hospitalar. 

 

 

 

 



 
 

 

2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 

 

Detectar a frequência de bactérias Gram-negativas produtoras de beta-

lactamases de espectro estendido (ESBL), beta-lactamases do tipo carbapenemase e 

AmpC isoladas nas fezes.de indivíduos hígidos, na faixa etária pediátrica, em diversas 

regiões do Estado de São Paulo. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

a) Detectar a presença de bactérias resistentes a cefotaxima, ceftazidima e 

imipenem. 

b) Identificar bioquimicamente os principais gêneros e espécies das bactérias 

resistentes isoladas de relevância clínica (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Enterobacter spp., Acinetobacter spp., Pseudomonas spp.). 

c) Identificar, segundo os critérios do EUCAST, os possíveis portadores de 

bactérias produtoras de ESBL, bactérias produtoras de AmpC, e bactérias produtoras 

de carbapenemase.  

d) Confirmar a presença de isolados produtores de ESBL por métodos 

fenotípicos. 

e) Confirmar a presença de isolados produtores de carbapenemases por teste 

bioquímico de hidrólise do imipenem. 

f) Caracterizar molecularmente os genes responsáveis pela atividade da beta-

lactamase detectada (ESBL ou carbapenemase) em parte das cepas estudadas, no 

sentido de corroborar e melhor caracterizar os achados fenotípicos. 

 



 
 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS  
 
3.1 Recrutamento de voluntários e coleta de amostras fecais  

 
No período de setembro de 2019 a março de 2020, foram recrutados, de forma 

aleatória, 102 voluntários entre zero e 18 anos incompletos, contemplando todas as 

zonas da cidade de São Paulo (70 voluntários), outras cidades da região metropolitana 

de São Paulo (cinco voluntários), e cidades do interior (23 voluntários) e litoral (quatro 

voluntários) do Estado de São Paulo.  

Os critérios de exclusão foram: internação hospitalar ou uso de antibióticos nos 

30 dias anteriores à coleta.  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 1) foi preenchido 

e assinado pelo responsável de cada voluntário, e os voluntários a partir de 10 anos 

concordaram com a participação no estudo através do preenchimento do Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Anexo 2). 

O projeto foi submetido via Plataforma Brasil à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, e foi aprovado em 22 de setembro de 2019 (parecer número 3.525.114 – 

Anexo 3).  

Uma amostra de fezes de cada voluntário foi coletada em domicílio, por seu 

responsável, e armazenada em frasco esterilizado fornecido pelos pesquisadores. As 

amostras fecais coletadas foram mantidas sob refrigeração e processadas, em período 

inferior a 24 h, no Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de São Paulo. 

 

3.2 Pré-seleção de isolados com sensibilidade reduzida a ceftazidima, 
cefotaxima e imipenem 

 

Dois gramas de cada amostra fecal foram diluídos em 10 mL de solução salina 

tamponada (PBS) esterilizada. O material foi homogeneizado em vortex e 100 µL foram 

distribuídos homogeneamente em placas de Petri contendo meio de ágar MacConkey 

(MC) acrescido dos antimicrobianos: ceftazidima (CAZ), cefotaxima (CTX) e imipenem 

(IMP), separadamente e em concentração de 2 µg/mL. Após incubação por 24 h em 
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estufa a 37°C, até seis colônias de morfologia diversa, desenvolvidas em cada placa 

seletora, foram purificadas nos mesmos meios seletivos e, novamente incubadas por 24 

h a 37°C.  

As colônias que apresentaram crescimento após a purificação foram 

caracterizadas como Gram-negativas e resistentes à droga utilizada na pré-seleção. 

De cada placa com meio seletivo, até duas colônias com características 

morfológicas semelhantes foram armazenadas em ágar estoque semissólido à 

temperatura ambiente para posterior biotipagem e caracterização fenotípica e 

genotípica da resistência a antimicrobianos. 

 

3.3 Identificação bioquímica preliminar das colônias obtidas nos meios 
seletivos 

 
Todas as colônias armazenadas (item 3.2) foram submetidas à identificação 

bioquímica utilizando-se o kit de identificação Enterokit B® (Probac do Brasil). Para 

tanto, as colônias foram inoculadas em 3 mL de Caldo de Soja Tripticase (TSB - Difco 

Laboratories, Detroit, USA). Após incubação a 37 °C por 18-24 h, as culturas foram 

semeadas pela técnica de esgotamento em placas de MC sem droga e incubas a 37 °C 

para obtenção de colônias isoladas. De cada caso, uma única colônia isolada foi 

inoculada, segundo as instruções do fabricante, nos meios de identificação (EPM, MILI, 

Citrato) que compõem o Enterokit B®. 

Após incubação a 37 °C por 18-24 h procedeu-se à leitura, interpretação e 

codificação dos resultados, segundo as orientações do fabricante. A identificação 

presuntiva do gênero bacteriano foi realizada de acordo com os códigos fornecidos pelo 

fabricante.  

As colônias selecionadas nas placas com drogas que não apresentaram 

crescimento em anaerobiose (região inferior dos meios de EPM e MILI) foram 

presuntivamente identificadas como pertencentes a gêneros Gram-negativos não 

fermentadores.  

Para confirmação do caráter fermentador ou não fermentador, os isolados foram 

submetidos ao teste de oxidação/fermentação segundo recomendado pela Anvisa 
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(Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos – Módulo IV, 

2004) com algumas alterações do meio base OF glicose: ao invés de caldo BHI utilizou-

se caldo TSB (Difco), e o indicador foi o vermelho de fenol. Ao meio base, já 

autoclavado, foi adicionado 1% de glicose (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha). O 

teste foi realizado segundo as orientações do Manual da Anvisa referenciado acima. 

Brevemente: 10 µL de cultura em caldo TSB foram semeados em dois frascos com 

meio OF glicose, e em um deles foi adicionado 1 mL de óleo mineral esterilizado, a fim 

de promover atmosfera de anaerobiose. Os dois tubos foram incubados por 24 h em 

estufa a 37 ºC, e após esse período foi realizada leitura dos testes. Considerando-se 

que o meio de cultura é originalmente avermelhado, a interpretação dos resultados 

baseou-se no seguinte critério: 

a) metabolismo fermentador = acidificação do meio (cor amarela) tanto em 

aerobiose quanto em anaerobiose 

b) metabolismo oxidativo = acidificação do meio apenas em aerobiose, meio 

inalterado em anaerobiose 

c) metabolismo inerte (não sacarolítico) = meio inalterado tanto em aerobiose 

quanto em anaerobiose. 

A identificação presuntiva dos isolados de Enterobactérias e bacilos Gram-

negativos não fermentadores (BGNNF) baseou-se no teste de produção da enzima 

citocromo oxidase onde as enterobactérias revelam-se oxidase negativas e os BGNNF 

são oxidase positivos. Para realização do teste foram utilizadas tiras comerciais 

(Laborclin Produtos para Laboratórios Ltda., Paraná, Brasil) conforme instruções do 

fabricante. Realização e interpretação do teste: com o auxílio de um palito de madeira 

esterilizado, uma colônia crescida em ágar Mueller-Hinton foi transferida para a fita de 

oxidase (até então protegida da ação luz). A leitura foi realizada após 15 a 30 s. A 

mudança de cor do esfregaço para azul escuro indica reação de oxidase positiva, 

enquanto a ausência de alteração de cor é indicativa de teste negativo. Como controles 

foram utilizadas a Pseudomonas aeruginosa LB 27853 (controle positivo) e Escherichia 

coli ATCC 25299 (controle negativo). 

Após realização dos testes bioquímicos do Enterokit B®, todas as colônias foram 

estocadas em ágar estoque semissólido (Anexo 4 - Soluções, item 1) e mantidas, ao 
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abrigo da luz, em temperatura ambiente, para posterior caracterização da resistência 

aos antimicrobianos.  

 

3.4 Identificação final de gênero e espécie dos isolados selecionados para 
pesquisa da produção de carbapenemases e de outras beta-lactamases 
de espectro estendido (ESBL) 

 

Foi necessário realizar a biotipagem das colônias em gênero e espécie para, em 

seguida, avaliar o perfil de sensibilidade a ceftazidima, cefotaxima e imipenem, segundo 

os critérios preconizados pelo EUCAST (2020) para posterior triagem de bactérias 

produtoras de beta-lactamases de espectro estendido. Para isso, foi utilizado o método 

semiautomatizado Bactray® (Laboratório bioMérieux/Laborclin). Os sistemas Bactray® 

1 e 2 destinam-se à identificação de enterobactérias e o Bactray® 3 à identificação de 

BGNNF. A pré-identificação realizada pelo Enterokit B® serviu de base para utilização 

dos sistemas Bactray® adequados. O Enterokit B® permite identificar, presuntivamente, 

bactérias da Ordem Enterobacterales, que inclui, entre outras, as Famílias 

Enterobacteriaceae, Yersiniaceae fam. nov., Hafniaceae fam. nov. e Morganellaceae 

fam. nov., conforme recente reclassificação taxonômica (ADEOLU et al., 2016). O 

sistema também detecta bactérias aeróbias estritas e, portanto, não fermentadoras de 

glicose. Para confirmação da identificação realizada foi utilizado o teste de citocromo 

oxidase, considerado um teste fundamental na caracterização de membros da Ordem 

Enterobacterales (oxidase negativos) e da Família Pseudomonadaceae (oxidase 

positivos). 

Para a identificação, os isolados foram cultivados em meio TSB por 18-24 h a 37 

°C. As culturas foram lavadas uma vez com solução salina esterilizada e diluídas em 1 

mL de água esterilizada fornecida pelo kit Bactray®. Após homogeneização, a 

suspensão bacteriana foi vertida sobre o cassete contendo os substratos utilizados nos 

testes bioquímicos. Em seguida, os cassetes inoculados foram incubados por 24-48 h 

em estufa a 37 °C. A leitura dos testes foi realizada e codificada por valores numéricos 

conforme orientação do fabricante. A identificação de gênero e espécie de cada isolado 
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foi obtida após submissão do respectivo código numérico ao site da Laborclin 

(www.laborclin.com.br).  

 

3.5 Caracterização do perfil de sensibilidade para ceftazidima, cefotaxima, 
imipenem e meropenem 

 
As cepas que compuseram este estudo foram previamente selecionadas, a partir 

de material fecal, em placas contendo as drogas CAZ, CTX e IMP na concentração de 2 

µg/mL (item 3.2), e bioquimicamente identificadas como enterobactérias ou BGNNF 

(item 3.4). Tornou-se importante conhecer se essas cepas apresentavam resistência 

apenas para a droga de seleção de onde foram obtidas ou se poderiam apresentar 

resistência simultânea às drogas para as quais não foram previamente selecionadas. 

Para isso, essas cepas tiveram seu perfil de sensibilidade analisado para os três 

antibióticos, pelos métodos de disco-difusão (BAUER & KIRBY, 1966) e determinação 

da concentração inibitória mínima (CIM) (ANVISA, 2020).  

As drogas ceftazidima (CAZ) e cefotaxima (CTX) são recomendadas para a 

triagem de bactérias produtoras de ESBL, enquanto o imipenem (IMP) e meropenem 

(MER) indicados para a triagem de bactérias produtoras de carbapenemases (EUCAST, 

2013). A sensibilidade ao MER foi avaliada apenas por disco-difusão e com a finalidade 

de detectar bactérias presuntivamente produtoras de carbapenemases, pois segundo 

Nordmann e Poirel, (2019), é o carbapenêmico com melhor relação entre sensibilidade 

e especificidade para esse fim.  
 

3.5.1 Determinação pelo método de disco-difusão 
 

Todas as colônias obtidas após seleção no MC adicionado de CAZ, CTX ou IMP, 

e inicialmente identificadas por testes bioquímicos (item 3.4) foram submetidas aos 

testes de sensibilidade pelo método de disco-difusão. 
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3.5.1.1 Preparo do inóculo para o teste de disco-difusão 
 
As colônias a serem testadas foram cultivadas em TSB a 37 ºC por 18-24 h. Em 

seguida, 100 uL de cada cultivo foram diluídos a 1:10 em solução salina a 0,9% 

esterilizada, para obtenção de uma suspensão com turvação equivalente à 0,5 na 

escala visual de McFarland, correspondente a cerca de 108 células/mL. Quando 

necessário, as suspensões foram ajustadas para alcançar a proporção desejada. 

 

3.5.1.2 Teste de sensibilidade por de disco-difusão 
 

Placas de Müeller-Hinton (Merck) preparadas como preconizado (ANVISA, 2004) 

foram semeadas com as suspensões bacterianas e com o auxílio de um suabe 

esterilizado (CRAL Artigos para laboratório, Cotia, São Paulo), com o objetivo de se 

obter um crescimento uniforme e confluente. Após alguns minutos de repouso em 

ambiente, para secagem da superfície inoculada, os discos contendo os antibióticos 

(Laborclin) foram aplicados sobre a superfície semeada, com o auxílio de uma pinça 

esterilizada. Em cada placa, foram aplicados os três discos (Laborclin): CAZ (30 µg), 

CTX (30 µg) e IMP (10 µg) separados entre si por, no mínimo, 20 mm. Após incubação 

a 37 ºC por 18-24 h, foram realizadas as leituras dos halos de inibição de crescimento. 

As leituras foram realizadas sempre pelo mesmo indivíduo, com o auxílio de uma lupa e 

de uma régua milimetrada, para otimizar a interpretação dos resultados.  

Para definição do perfil de sensibilidade foram utilizados os parâmetros definidos 

pelo EUCAST (2020) que estão apresentados na Tabela 2. Como controles foram 

utilizadas: Escherichia coli ATCC 25299 (Sensível), Enterococcus faecalis ATCC 29212 

ESBL+ (resistente a CAZ e CTX), e Klebsiella pneumoniae ATCC 1705 KPC+ (resistente 

às três drogas).  
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Tabela 2. Valores de referência para determinação da sensibilidade aos 
antimicrobianos pelo método de Disco-difusão (EUCAST, 2020) 
 Diâmetro da Zona ao Redor do Disco (mm) 

 CAZa CTXb IMPc 

 Rd Se R S R S 

Enterobactérias <19 ≥22 <17 ≥20 <17 ≥22 

Pseudomonas spp. <17 ≥50 NDf ND <20 ≥50 

Acinetobacter spp. ND ND ND ND <21 ≥24 

a CAZ = ceftazidima 
b CTX = cefotaxima 
c IMP = imipenem 
d R = resistente 
e S = sensível 
f ND= não determinado (sem valor de referência pelo EUCAST, 2020) 
 
 

As colônias assim confirmadas como resistentes a pelo menos uma das três 

drogas foram armazenadas em ágar estoque à temperatura ambiente, e em caldo TSB 

acrescido de 15 % de glicerol mantido a –20 °C. Os inóculos para preparo destes 

estoques foram retirados do próprio crescimento da placa usada para os testes de 

disco-difusão. Estes estoques foram utilizados para as etapas subsequentes deste 

trabalho. 

O crescimento na placa de Müeller-Hinton utilizada para os testes de 

sensibilidade por disco-difusão também foi utilizado para preparo dos moldes de DNA 

posteriormente utilizados para a caracterização molecular da resistência. 

 

3.5.1.3 Determinação da concentração inibitória mínima (CIM) 
 

Foi determinada CIM para todas as colônias que tiveram sua resistência 

confirmada por teste de disco-difusão para CAZ, CTX e IMP. O método ágar-diluição 

utilizado está de acordo com o preconizado no documento do CLSI M7-A6, de 2003. 
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3.5.1.3.1 Preparo das placas contendo concentrações crescentes de 
antibióticos 

 
Para cada antimicrobiano foram preparadas placas de Petri com meio Mueller-

Hinton, com espessura de 3-4 mm, com as seguintes concentrações de antibióticos: 2 

µg/mL, 4 µg/mL, 8 µg/mL, 16 µg/mL, 32 µg/mL, 64 µg/mL e 128 µg/mL. Para o preparo 

das soluções de antibióticos utilizou-se drogas de procedência Sigma-Aldrich® (Merck). 

Foram utilizados os antibióticos ceftazidima, cefotaxima e imipenem. Placas sem droga 

foram também preparadas para controle da viabilidade das culturas durante o teste. As 

placas ficaram armazenadas em geladeira, em temperatura entre 4 e 8 ºC, por não 

mais de 48 h antes da realização dos testes. As placas foram mantidas em temperatura 

ambiente por cerca de 30 min antes do uso.  

 

3.5.1.3.2 Preparo dos inóculos bacterianos para o teste de CIM  
 

Os inóculos foram preparados na concentração de 107 cel./mL, em solução 

salina esterilizada (Anexo 4 - Soluções, item 2) como descrito no item 5.4.1.1. 

 

3.5.1.3.3 Realização do teste e interpretação 
 

Com o auxílio de um molde mestre, em cada placa foram aplicados 4 µL de cada 

suspensão bacteriana (cerca de 4x104 células). Após incubação a 37 ºC por, 

aproximadamente, 18 h foi realizada a leitura colocando-se as placas sobre uma 

superfície escura e não refletiva. Foi anotada a menor concentração de antibiótico 

(concentração inibitória mínima = CIM) na qual não foi observado visualmente qualquer 

crescimento bacteriano.  

Os critérios para definição de sensibilidade foram os preconizados pelo EUCAST 

(2020) e estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Caracterização da sensibilidade pelo método de concentração inibitória 
mínima (CIM) – (EUCAST, 2020) 

Bactéria testada 

CAZ 

µg/mL  

CTX 

µg/mL 

IMP 

µg/mL 

R  S  R  S  R  S  

Enterobactérias >4 ≤1 >2 ≤1 >4 ≤2 

Pseudomonas spp. >8 ≤0,001* ND ND >4 ≤0,001* 

Acinetobacter spp. ND ND ND ND >4 ≤2 

ND: não determinado; R: Resistente; S: Sensível; *CIM: S≤0,0001 é um valor arbitrário, limite 
“fora de escala” que corresponderia a um halo >50 mm no teste de disco- difusão.  

 

 3.6 Pesquisa de isolados produtores de beta-lactamases de espectro 
estendido (ESBL) 

 
A triagem para produção de beta-lactamases de espectro estendido foi realizada 

semeando-se as bactérias resistentes em placas contendo meio Chromagar® ESBL 

(BioMérieux – Laborclin).  

 Posteriormente, os isolados presuntivamente ESBL+ pelo Chromagar® foram 

submetidos aos testes clássicos confirmatórios: teste de combinação de discos e teste 

de sinergismo de discos, seguindo-se a orientação do EUCAST (2017). 

 

3.6.1 Triagem de isolados produtores de beta-lactamases de espectro 
estendido (ESBL) em ágar cromogênico 

 

Os isolados bacterianos foram cultivados em caldo TSB a partir do estoque (item 

5.5.1.2) por 18-24 h a 37 °C. Em seguida, com o auxílio de um palito esterilizado, os 

cultivos foram semeados em meio cromogênico específico para crescimento de 

bactérias presuntivamente ESBL+. Após incubação a 37 °C por 18-24 h, os isolados que 

apresentaram crescimento foram primariamente classificados como ESBL+. Além disso, 

a presença de substratos no meio de cultura permitiu inferir a espécie bacteriana 

segundo a coloração apresentada, de acordo com as instruções do fabricante (Tabela 
4).  
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Tabela 4. Leituras das placas de ágar cromogênico Chromagar® ESBL 

Cor da colônia Microrganismo 

Róseo, magenta, avermelhado Escherichia coli 

Verde escuro a azul metálico Klebsiella spp., Enterobacter, Serratia spp. 

ou Citrobacter 

Cinza a creme Pseudomonas spp. 

Amarelo a marrom ou verde  

com halo marrom 

Proteus ssp., Morganella, Providencia spp. 

 

Os isolados que tiveram seu crescimento inibido no meio Chromagar® foram 

considerados não produtores de ESBL por esse método. 

Os controles negativo e positivo, respectivamente, foram as cepas E. coli ATCC 

25299 e Enterococos faecalis ATCC 29212 ESBL + e Klebsiella pneumoniae ATCC 

1705 KPC+. 

 

3.6.2 Testes fenotípicos confirmatórios para a produção de ESBL  
 
3.6.2.1 Teste de inibição de ESBL pelo ácido clavulânico utilizando-se o 

método de combinação de discos (combination disk test - CDT) 
 

Este teste foi utilizado para os isolados resistentes a cefotaxima. A metodologia 

empregada seguiu o protocolo do EUCAST (2017). Os isolados armazenados em ágar 

estoque foram cultivados em meio TSB com o auxílio de um palito de madeira 

esterilizado. Após incubação por 18-24 h em estufa a 37 ºC os cultivos foram diluídos 

em solução salina esterilizada para se obter uma suspensão correspondente à escala 

visual 0,5 de McFarland (aproximadamente 108 cels/mL).  

Com o auxílio de um suabe esterilizado, cada suspensão foi semeada em placa 

contendo ágar Müeller-Hinton, para obtenção de crescimento confluente. Após breve 

secagem da superfície em temperatura ambiente procedeu-se à aplicação de dois 
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discos à distância não menor que 20 mm entre si: um de cefotaxima (30 µg) e outro de 

cefotaxima (30 µg) + ácido clavulânico (10 µg) (Laborclin).  

As placas foram incubadas por 16-18 h em estufa a 37 ºC, e então realizada a 

leitura. Considerou-se produtora de ESBL a colônia cujo halo de inibição ao redor do 

disco contendo ácido clavulânico foi maior ou igual a 5 mm em relação ao disco sem o 

ácido clavulânico (EUCAST, 2017).  

 

3.6.2.2 Teste de sinergismo entre ceftazidima e ácido clavulânico pelo 
método de sinergia de disco duplo (doble-disk synergy test - DDST) 

 
Para colônias com resistência apenas à ceftazidima foi realizado o teste 

confirmatório para ESBL utilizando-se o método de sinergismo de discos duplos (DDST) 

recomendado pelo EUCAST (2017).  

As suspensões bacterianas foram preparadas e semeadas em placas de meio 

Müeller-Hinton exatamente como descrito no item 3.6.2.1. Em seguida, em sua 

superfície foram aplicados dois discos (Laborclin), com distância exata de 20 mm entre 

si: um disco de ceftazidima (CTX 30 µg) e o outro de amoxicilina (30 µg) + ácido 

clavulânico (10 µg) (AMC). 

As placas foram incubadas por 16-18 h a 37 ºC, e então realizada a leitura. A 

expansão do halo ao redor do disco de ceftazidima em direção ao disco contendo ácido 

clavulânico demonstra a inibição da beta-lactamase produzida pelo isolado naquela 

região expandida. O esquema abaixo (Figura 1) ilustra os resultados de um teste de 

DDST positivo para ESBL. 
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3.7 Testes fenotípicos para detecção de isolados produtores de 

carbapenemases 

 

Todos os isolados que apresentarem perfil resistente ou sensível aumentando 

exposição (doravante denominado “intermediário”) para imipenem pelo teste de disco-

difusão foram avaliados quanto ao seu comportamento frente ao meropenem 

(metodologia descrita no item 3.5.1), por ser este antimicrobiano considerado a droga 

com desempenho de maior sensibilidade e maior especificidade na detecção de 

bactérias produtoras de carbapenemases (NORDAMNN e POIREL, 2019). Os pontos 

de corte para definição de Sensibilidade ou Resistência para o meropenem foram os 

preconizados pelo EUCAST (2020) e estão apresentados na Tabela 5.  

Tabela 5. Valores de referência para resistência ao meropenem no teste de disco-
difusão – (EUCAST, 2020)  

Diâmetro da Zona ao Redor do Disco (mm) 

Bactérias Meropenem 
 

Ra S 

Enterobactérias <16 ≥28b 

Pseudomonas spp. <18 ≥24 

Acinetobacter spp. <15 ≥21 
a R: resistente; S: sensível  
b De acordo com EUCAST (2020) o ponto de corte para sensibilidade das  
Enterobactérias é 22mm, porém recomenda-se ponto de corte de 28mm para rastrear 
produção de carbapenemase. 
 

AMC CAZ 

expansão da área de inibição do crescimento 

crescimento bacteriano 

Figura 1. Esquema representativo de um teste de DDST positivo. CAZ, disco 
contendo CAZ; AMC, disco contendo amoxicilina + ácido clavulânico. A inibição da 
beta-lactamase pelo ácido clavulânico promove a distorção do halo de inibição 
produzido por CAZ. 
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Todas as colônias que se mostraram resistentes ao imipenem e/ou meropenem 

foram testadas quanto à produção de carbapenemases por meio do teste fenotípico 

Carba NP descrito por Nordmann et al. (2012). 

Para realização do teste foram preparadas uma solução-base e uma solução-

teste contendo o substrato imipenem.  

 
 3.7.1 Realização do teste de Carba NP  

 

 O teste para detecção de hidrólise de imipenem por ação enzimática, 

recomendado para confirmar a ação de carbapenemases sobre antibióticos 

carbapenêmicos, foi realizado segundo descrito por Pires et al. (2013). 

Em uma placa esterilizada, de 96 poços, foram distribuídos 100 µL de solução- 

base (Anexo 4 - Soluções, item 3). Nos poços teste foram adicionados 300 µg de 

Imipenem (40 µL de solução de imipenem a 7,5 mg/mL). Em seguida, com auxílio de 

uma alça descartável calibrada de 10 µL, os poços controle e teste foram inoculados 

com uma alçada de células bacterianas obtidas de crescimento confluente em placa de 

Mueller-Hinton. Após homogeneização, a placa foi incubada por duas horas a 37 °C. 

Após incubação, o poço controle contendo apenas a solução base não deve ter a 

cor vermelha do indicador alterada. Um teste positivo mostra o poço contendo 

imipenem na cor amarela, pois a produção de carbapenemase hidrolisa o anel beta-

lactâmico do imipenem acidificando o meio e virando o indicador para amarelo. Isolados 

não produtores de carbapenemases não hidrolisam a droga e, portanto, não alteram a 

cor do indicador. 
 

3.8 Teste fenotípico para detecção de isolados produtores de AmpC 
 

A identificação de isolados produtores de enzimas do tipo AmpC induzíveis foi 

feita pela observação de distorção do halo de inibição da cepa frente à ceftazidima e/ou 

cefotaxima por indução da AmpC pelo imipenem (JACOBY, 2009). Essa observação foi 

feita quando da confirmação de resistência pelo método de disco-difusão (item 4.3).  
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3.9 Pesquisa de genes codificadores de beta-lactamases  
 

Foram pesquisados alguns dos genes epidemiologicamente representativos de 

ESBL com atividade inibida pelo ácido clavulânico: TEM, SHV, CTX-M, PER, VEB, 

GES, OXA (CASTANHEIRA et al., 2021). Também foram pesquisados genes de AmpC 

plasmidial e variantes: ACC, FOX, MOX, CMY, DHA, MIR (TAMMA et al., 2019). E os 

genes para carbapenemases IMP, VIM, KPC, SPM-1, NDM, GIM (YOON e JEONG, 

2021). 

A caracterização molecular das beta-lactamases eventualmente produzidas 

pelos isolados que se mostraram resistentes aos antimicrobianos utilizados neste 

estudo foi realizada por meio de reações em cadeia da polimerase (PCR). As PCR 

seguiram o protocolo empregado por Dallenne et al. (2010) e que utilizam reações 

multiplex para detecção dos genes de beta-lactamases mais frequentes e largamente 

disseminadas, entre as quais: as OXA-1-like, as beta-lactamases de amplo espectro 

(ESBL), as beta-lactamases AmpC plasmidiais e as carbapenemases das classes de 

Ambler: A, B e D. As enzimas NDM, SPM-1 e GIM foram pesquisadas por reações 

monoplex (MENDES et al., 2007).  

A Tabela 6 mostra a composição das reações multiplex e monoplex, seus genes-

alvo, as sequências de DNA (5´- 3´) dos oligonucleotídeo iniciadores específicos para 

cada gene, o tamanho dos respectivos amplicons e a concentração de iniciadores 

utilizada. 
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Tabela 6. Relação de iniciadores e condições de amplificação das reações de PCR utilizadas na pesquisa de genes de beta-lactamases 

Nome da PCR 
β-lactamase(s) 

alvo 
Nome do iniciador           Sequência (5´-3´) 

Amplicon 
    (pb) 

Concentraçã
o do iniciador 

(pmol/µL 

Temperatura 
de 

anelamento 

Multiplex I  
(TEM, SHV e 
OXA-1-like) 

TEM variantes 
inclusive TEM-1 
e TEM-2  

MultiTSO-T_for  CATTTCCGTGTCGCCCTTATTC  
800 

0.4  
60 °C 

MultiTSO-T_rev  CGTTCATCCATAGTTGCCTGAC  0.4 

SHV variantes 
inclusive SHV-1  

MultiTSO-S_for  AGCCGCTTGAGCAAATTAAAC  
713 

0.4  
60 °C 

MultiTSO-S_rev  ATCCCGCAGATAAATCACCAC  0.4 

OXA-1, OXA-4 e 
OXA-30  

MultiTSO-O_for  GGCACCAGATTCAACTTTCAAG  
564 

0.4  
60 °C 

MultiTSO-O_rev  GACCCCAAGTTTCCTGTAAGTG  0.4 

Multiplex II  
CTX-M grupo 1, 
grupo 2 e grupo 
9  

variantes de  
CTX-M grupo 1 
inclusive CTX-M-
1, CTX-M-3 e 
CTX-M-15  

MultiCTXM 
Gp1_for  

TTAGGAARTGTGCCGCTGYAa  

688 

0.4  
 

60 °C 
MultiCTXM 
Gp1-2_rev  

CGATATCGTTGGTGGTRCCATa  0.2 

variantes de 
CTX-M grupo 2   
inclusive CTX-M2 

MultiCTXM 
Gp2_for  

CGTTAACGGCACGATGAC  

404 

0.2  
 

60 °C 
MultiCTXM CGATATCGTTGGTGGTRCCATa  0.2 
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Gp1-2_rev  

variantes de 
CTX-M grupo 9 
inclusive CTX-M-
9 e CTX-M-14  

MultiCTXM 
Gp9_for  

TCAAGCCTGCCGATCTGGT  

561 

0.4  
 

60 °C 
MultiCTXM Gp9_rev  TGATTCTCGCCGCTGAAG  0.4 

CTX-M grupo 
8/25  

CTX-M-8, CTX-
M-25, CTX-M-26 
e CTX-M-39 a 
CTX-M-41  

CTX-Mg8/25_for  AACRCRCAGACGCTCTACa  

326 

0.4  
60 °C 

CTX-Mg8/25_rev  TCGAGCCGGAASGTGTYATa  0.4 

Multiplex III 
ACC, FOX, 
MOX, DHA, CIT 
e EBC  

ACC-1 e ACC-2  MultiCase ACC_for  CACCTCCAGCGACTTGTTAC  
346 

0.2  
60 °C 

MultiCase ACC_rev  GTTAGCCAGCATCACGATCC  0.2 

FOX-1 a FOX-5  MultiCase FOX_for  CTACAGTGCGGGTGGTTT  
162 

0.5  
60 °C 

MultiCase FOX_rev  CTATTTGCGGCCAGGTGA  0.5 

MOX-1, MOX-2, 
CMY-1, CMY-8 a 
CMY-11 e CMY-
19  

MultiCase MOX_for  GCAACAACGACAATCCATCCT  

895 

0.2  
60 °C 

MultiCase MOX_rev  GGGATAGGCGTAACTCTCCCAA  0.2 

DHA-1 e DHA-2  MultiCase DHA_for  TGATGGCACAGCAGGATATTC  
997 

0.5  
60 °C 

MultiCase DHA_rev  GCTTTGACTCTTTCGGTATTCG  0.5 
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LAT-1 a LAT-3, 
BIL-1, CMY-2 a 
CMY-7, CMY-12 
a CMY-18 e 
CMY-21 a CMY-
23  

MultiCase CIT_for  CGAAGAGGCAATGACCAGAC  

538 

0.2  
 

60 °C  
MultiCase CIT_rev  

 
ACGGACAGGGTTAGGATAGYa  

 
0.2 

ACT-1 e MIR-1  MultiCase EBC_for  CGGTAAAGCCGATGTTGCG  
683 

0.2  
60 °C 

MultiCase EBC_rev  AGCCTAACCCCTGATACA  0.2 

Multiplex IV 
VEB, PER e 
GES  

GES-1 a GES-9 
e GES-11  

Multi GES_for  AGTCGGCTAGACCGGAAAG  
399 

0.3  
60 °C 

Multi GES_rev  TTTGTCCGTGCTCAGGAT  0.3 

PER-1 e PER-3  Multi PER_for  GCTCCGATAATGAAAGCGT  
520 

0.3  
60 °C 

Multi PER_rev  TTCGGCTTGACTCGGCTGA  0.3 

VEB-1 a VEB-6  Multi VEB_for  CATTTCCCGATGCAAAGCGT  
648 

0.3 
60 °C 

Multi VEB_rev  CGAAGTTTCTTTGGACTCTG  0.3 

Multiplex V  
GES e OXA-48-
like  

GES-1 a GES-9 
e GES-11  

Multi GES_for  AGTCGGCTAGACCGGAAAG  
399 

0.4  
57 °C 

Multi GES_rev  TTTGTCCGTGCTCAGGAT  0.4 

OXA-48-like  Multi OXA-48_for  GCTTGATCGCCCTCGATT  281 0.4  
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Multi OXA-48_rev  GATTTGCTCCGTGGCCGAAA  0.4 57 °C 

Multiplex VI  
IMP, VIM e 
KPC  

IMP variantes 
exceto IMP-9, 
IMP-16, IMP-18, 
IMP-22 e IMP-25  

Multi IMP_for  TTGACACTCCATTTACDGa  

139 

0.5  
55 °C 

Multi IMP_rev GATYGAGAATTAAGCCACYCTa 0.5 

VIM variantes 
inclusive VIM-1 e 
VIM-2  

Multi VIM_forb  GATGGTGTTTGGTCGCATA  
390 

0.5  
55 °C 

Multi VIM_revb  CGAATGCGCAGCACCAG  0.5 

KPC-1 a KPC-5  Multi KPC_for  CATTCAAGGGCTTTCTTGCTGC  
538 

0.2  
55 °C 

Multi KPC_rev  ACGACGGCATAGTCATTTGC  0.2 

Reações 
Monoplexc 

NDM NDM_for  CATTAGCCGCTGCATTGAT 
640 

0.4 
60 °C 

NDM_rev  TAGTGCTCAGTGTCGGCATC  0.4 

SPM-1 SPM-1_for  CTAAATCGAGAGCCCTGCTTG 
798 

0.4 
53 °C 

SPM-1_rev  CCTTTTCCGCGACCTTGATC  0.4 

GIM GIM_for  TCAATTAGCTCTTGGGCTGAC 72 0.4 53 °C 

     a Y = T or C; R = A or G; S = G or C; D = A or G or T. 
       b Par de iniciadores (for=forward, ver=reverse), previamente descrito por Ellington et al. (2007) 
     c Reações monoplex segundo Mendes et al. (2007) 
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3.9.1 Preparo dos DNAs-molde  
 
Os moldes de DNA foram preparados coletando-se, com um palito de madeira 

esterilizado, uma massa bacteriana crescida em meio de Mueller-Hinton (mesmo 

crescimento das placas utilizadas para realização do antibiograma por disco-difusão - 

item 3.5.1.2) correspondente a, aproximadamente, cinco colônias, que foi suspendida 

em um microtubo de 1,5 mL (Axigen® Life Sciences), previamente autoclavado, 

contendo 400 µL de água ultrapura autoclavada (Invitrogen™ - Thermo Fisher 

Scientific). Após perfeita homogeneização, a suspensão bacteriana foi submetida a 95 

°C, em bloco de aquecimento a seco por 10 min para que houvesse lise celular e 

desnaturação do DNA. Após resfriamento imediato em banho de gelo, os tubos foram 

centrifugados durante 1 min a 12.000 rpm e os moldes de DNA foram mantidos 

congelados a -20 °C até o momento do uso. 

 

3.9.2 Preparo das misturas de reação 

 

A mistura de cada reação multiplex consistiu em: 10 µL de Go Taq® polimerase 

(Promega Corporation, Madison, USA), volumes variáveis de cada oligonucleotídeo 

iniciador (Integrated DNA Technologies – IDT, USA) (segundo a Tabela 6), 1 µL de 

DNA molde (item 5.8.1) e quantidade suficiente de água ultrapura autoclavada para 

completar um volume final de 20 µL. 

 

3.9.3 Ciclo de amplificação das reações de PCR multiplex 
 

O ciclo de amplificação das reações foi realizado em termo-ciclador (Eppendorf 

5331 Gradient Mastercycler®), como descrito a seguir: desnaturação inicial por 5 min a 

94 °C, seguida de 30 ciclos de 40 s a 94 °C, 40 s em temperatura variável de 

anelamento conforme a Tabela 6, e 1 min a 72 °C. Ao final dos 30 ciclos seguiu-se uma 

etapa final de 10 min de elongação a 72 °C. Os produtos das reações de PCR foram 

armazenados a -20 ºC até momento do uso. 
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3.9.4 Eletroforese e visualização dos produtos das reações de amplificação 
 

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 

(Bio America – USA) a 1,5 ou 2%, dependendo dos tamanhos esperados dos 

amplicons. A agarose foi preparada, na concentração desejada, em tampão Tris Borato 

EDTA (TBE) concentrado 0,5x (Anexo 4 - Soluções, item 4). Após dissolução por 

fervura, a agarose foi vertida em placa de vidro com pente plástico acoplado para 

moldagem de poços. Após solidificação da agarose, e retirada do pente, o gel moldado 

foi transferido para uma cuba de eletroforese, acoplada a uma fonte de voltagem (Bio-

Rad Laboratories, Inc., USA), e submerso em tampão de eletroforese (TBE 0,5x). Uma 

vez montado o sistema, alíquotas de 10 µL dos produtos de reação de PCR (item 

3.9.3), adicionadas de 4 uL de solução corante (Anexo 4 - Soluções, item 5), foram 

aplicadas aos poços. O mesmo volume de padrão de massa molecular (1 Kb DNA 

lader, Invitrogen™) foi aplicado nos poços das extremidades do gel de agarose. A 

corrida eletroforética ocorreu por cerca de 90 min a 100-140 V, 40-45 mA.  

Ao término da corrida eletroforética, o gel de agarose foi corado com solução de 

brometo de Etídeo (Anexo 4 - Soluções, item 6) durante 15 min. Após retirada do 

excesso de corante por sucessivas lavagens em água corrente, o gel foi visualizado sob 

luz ultravioleta, no sistema de visualização e captação de imagem digital Universal 

Hood II (Gel Doc XR – Bio-Rad). A visualização de bandas de DNA compatíveis com o 

tamanho esperado dos amplicons específicos de cada gene (vide Tabela 6) foi 

registrada como sugestiva da presença do gene pesquisado. 

 

 

 



 
 

 

4 RESULTADOS  
 
4.1 Características demográficas dos voluntários doadores de material 

fecal 
 

No período de julho de 2019 a março de 2020 foi coletada uma única amostra de 

fezes de cada um dos 102 voluntários recrutados. Desses, dois voluntários foram 

excluídos do estudo, um por ter usado antibiótico nos 30 dias que antecederam a coleta 

(critério de exclusão) e um por não ter fornecido os dados sociodemográficos.   

Dos 100 voluntários incluídos no estudo, 55% foram do sexo feminino e 45% do 

sexo masculino (Tabela 7).  

 
Tabela 7. Distribuição dos doadores de material fecal por sexo e faixa etária 

Faixa etária n (%) 
Masculino 
n (%) 

Feminino  
n (%) 

Idade* 

I 38 (38) 14 (36,8) 24 (63,2) 0 a 1 

II 38 (38) 21(56,7) 17(43,2) 2 a 3 

III 16 (16) 6 (30,8) 10 (69,2) 4 a 6 

IV 8 (8) 4 (50) 4 (50) 7 a 15 

Total (%) 100 (100) 45 (45) 55 (55) 0 a 15 

* Idade em anos completos 
 

A idade variou entre um mês e 15 anos de vida completos no momento da 

coleta, com mediana de 29 meses. Setenta e seis porcento dos voluntários tinham até 3 

anos de idade.  

 De todos os 100 voluntários, 81 apresentaram pelo menos uma colônia isolada 

nas placas de pré-seleção contendo 2 µg/mL de cefotaxima, ceftazidima ou imipenem. 

Até duas colônias de cada placa foram purificadas no mesmo meio, totalizando 331 

colônias. Desse total, 258 colônias mantiveram-se viáveis após estocagem e foram 

submetidas à identificação bioquímica. 
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4.2. Caracterização bioquímica das bactérias pré-selecionadas em meio de 
Müeller-Hinton acrescido dos antimicrobianos ceftazidima, cefotaxima e 
imipenem 

 

A identificação bioquímica preliminar das 258 colônias foi realizada utilizando-se 

o sistema Enterokit B®. O teste de citocromo oxidase permitiu definir que as 115 

colônias fermentadoras de glicose eram Famílias da Ordem Enterobacterales, 

doravante denominadas simplesmente de enterobactérias, enquanto as 143 não 

fermentadoras eram bacilos Gram-negativos não fermentadores (BGNNF) (Tabela 8).  

A distribuição das 258 colônias de acordo com sexo e idade mostrou que, para o 

sexo masculino, a frequência de enterobactérias na Faixa etária I foi significantemente 

maior que na Faixa etária II (p=0,008) (Teste exato de Fisher bicaudal). A distribuição 

de enterobactérias e de não fermentadores nas demais faixas não apresentou diferença 

estatística. 

  



 
39 

 

Tabela 8. Número e porcentagem de doadores que apresentaram bactérias 
possivelmente resistentes a um ou mais antimicrobianos após cultivo em meio 
seletivo. Distribuição por sexo, idade e capacidade de fermentar a glicose 

Faixa 
etáriaa Sexob Idadec Nº (%) de 

doadoresd 
Nº (%) 

Enterobactérias
Nº (%) 

BGNNFe 

I F 
0 13 22 22 
1 9 9 21 

Subtotal 22 (50) 31 (47,7) 43 (53,7) 

II F 
2 8 7 17 

3 4 9 5 
Subtotal 12 (27,3) 16 (24,6) 22 (27,5) 

III F 
4 3 6 4 
5 1 0 4 

6 2 0 4 
Subtotal 6 (13,6) 6 (9,2) 12 (15,0) 

IV F 
7 3 7 0 
15 1 5 3 

Subtotal   4 (9,1) 12 (18,5) 3 (3,7) 
Total      44 (54,3) 65 (56,5) 80 (55,9) 

I M 
0 5 11 7 
1 7 17 11 

Subtotal 12 (32,4) 28 (56,0) 18 (28,6) 

II M 
2 13 11 28 
3 7 3 12 

Subtotal 20 (54,1) 14 (28,0) 40 (63,5) 

III M 
5 1 0 4 
6 1 1 1 

Subtotal 2 (5,4) 1 (2,0) 5 (7,9) 

IV M 
9 1 1 0 
11 1 4 0 

  14 1 2 0 
Subtotal 3 (8,1) 7 (14,0) 0 
Total 37 (45,7) 50 (43,5) 63 (44,1) 
Total Geral 81 (100) 115 (100) 143 (100) 
a Faixa etária = I (0 a 1 ano), II (2 a 3 anos), III (4 a 6 anos), IV (7 a 15 anos). 
b Sexo = F (feminino), M (masculino). 
c Idade = em anos completos. 
d Número de doadores que apresentaram isolados crescidos na presença de pelo menos 

uma das drogas: ceftazidima, cefotaxima, imipenem. 
e BGNNF = bacilos Gram-negativos não fermentadores. 
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 Os resultados de biotipagem obtidos, utilizando-se o sistema semiautomático 

Bactray®, estão apresentados nas Tabelas 9a e 9b.     

De acordo com a biotipagem dos isolados foram identificadas cepas dos gêneros 

relevantes clinicamente, que são Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 

cloacae, Enterobacter spp., além de outros gêneros (Tabela 9a). Esses outros gêneros 

incluíram: Morganella morganii, Salmonella spp., Hafnia alvei, Providência spp., Proteus 

spp., Shigella spp., Citrobacter spp., Serratia liquefaciens, Yersinia spp. Com relação à 

frequência, foram isoladas: 19 Escherichia coli, 11 Enterobacter spp., quatro 

Enterobacter cloacae, e duas Klebsiella pneumoniae. Quarenta e oito colônias 

pertenciam a outros gêneros, e 12 não puderam ser identificadas com segurança 

(resultado inconclusivo) (Tabela 9a).  

Da mesma forma, os BGNNF foram agrupados em: Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., e outros gêneros (Tabela 9b). Dezesseis 

isolados que não resultaram em identificação segura pelo sistema Bactray® foram 

reunidos no grupo “Sem identificação” e 11 dos BGNNF foram de outros gêneros, 

incluindo Cupriavidus spp., Stenotrophomonas spp. e Flavobacterium onoratum. Os 

BGNNF identificados mais frequentemente isolados foram: 26 Pseudomonas 

aeruginosa, 18 Pseudomonas spp. e 10 Acinetobacter spp. (Tabela 9b).  

 Após biotipagem, as 258 cepas foram analisadas quanto ao seu perfil de 

sensibilidade para ceftazidima, cefotaxima e imipenem. 

 

4.3 A sensibilidade dos isolados a ceftazidima, cefotaxima e imipenem, 
avaliada pelo método de disco-difusão em ágar 
 
O teste de sensibilidade pelo método de disco-difusão em ágar mostrou que 

cerca de 80% das 258 cepas testadas apresentaram algum grau de resistência a algum 

dos três antimicrobianos testados. As cepas que se apresentavam duplicadas em cada 

doador, baseado no seu biotipo e perfil de resistência não foram incluídas nas etapas 

subsequentes deste trabalho, restando um total de 177 cepas para a continuidade 

deste estudo, sendo 96 enterobactérias e 81 BGNNF. 
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Na Tabela 9a observa-se que a porcentagem de enterobactérias resistentes e 

intermediárias (R/I) a ceftazidima (CAZ) e cefotaxima (CTX) foi relativamente 

semelhante (53,1% x 59,4%), diferente do imipenem, onde se observa alta 

porcentagem de R/I (79,2%). Analisando-se a distribuição de resistência por sexo, 

verifica-se que a porcentagem de R/I para CAZ foi maior no sexo feminino (62,3% x 

41,9%), enquanto para CTX (60,4% x 58,1%) e IMP (79,2% x 79,2%) não se observou 

diferença. Estas porcentagens foram extraídas dos valores absolutos apresentados na 

Tabela 9a.  
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Tabela 9a. Identificação bioquímica das enterobactérias isoladas de material fecal e perfil de sensibilidade determinado pelo método fenotípico de 
difusão em ágar 

Faixa 
etáriaa Sexob Idadec Nº de  

doadoresd 
Nº de 

 isolados 
Identificação 
Bioquímicae 

Ceftazidima Cefotaxima Imipenem 

Sg Ig Rh S I R S I R 

I F 

0  2 2 Enterobacter cloacae 1 1 0 2 0 0 0 2 0 
 3 3 Enterobacter spp. 0 1 2 1 0 2 1 2 0 
 1 1 Escherichia coli 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
 7 13 Outros gêneros 6 2 5 7 1 5 3 5 5 
 4 4 Sem identificação 2 2 0 3 1 0 1 3 0 
             
1 1 1 Escherichia coli 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

   6 7 Outros gêneros 4 1 2 5 0 2 1 5 1 
   1 1 Sem identificação 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

               
Subtotal  32  15 7 10 20 2 10 7 19 6 

II F 

2 1 1 Escherichia coli 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
 3 3 Outros gêneros 2 0 1 2 0 1 1 1 1 
             
3 1 1 Escherichia coli 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

   2 3 Outros gêneros 0 0 3 0 1 2 2 1 0 
               

Subtotal  8  4 0 4 3 1 4 4 3 1 

III F 

4 1 1 Enterobacter cloacae 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

 1 1 Enterobacter spp. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

 1 2 Escherichia coli 1 1 0 0 0 2 2 0 0 
             

Subtotal  4  1 1 2 0 0 4 3 1 0 
               

IV F 
7 1 1 Enterobacter spp. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
 3 4 Outros gêneros 2 1 1 2 0 2 1 2 1 
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15 1 1 Enterobacter spp. 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
   1 1 Outros gêneros 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
   1 2 Sem identificação 1 0 1 2 0 0 0 0 2 
               

Subtotal  9  4 1 4 5 1 3 2 3 4 

TOTAL NO GRUPO FEMININO 53  24 9 20 28 4 21 16 26 11 

I M 

0 1 1 Enterobacter spp. 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
 4 4 Outros gêneros 2 0 2 1 1 2 1 1 2 
 2 2 Sem identificação 2 0 0 2 0 0 0 1 1 
             

  1 2 2 Enterobacter spp. 1 0 1 1 0 1 0 2 0 
   3 6 Escherichia coli 1 0 5 2 2 2 4 2 0 

    1 2 Klebsiella pneumoniae 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
   4 6 Outros gêneros 2 1 3 3 0 3 0 3 3 
   1 1 Sem identificação 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

               
Subtotal  24  8 2 14 9 5 10 7 11 6 

               

II M 

2 2 2 Enterobacter spp. 0 0 2 0 0 2 1 1 0 
 4 4 Escherichia coli 2 0 2 1 1 2 3 1 0 
 5 5 Outros gêneros 3 0 2 3 2 0 1 3 1 
             
3 1 1 Enterobacter cloacae 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

   1 1 Outros gêneros 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
   1 1 Sem identificação 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

Subtotal  14  5 1 8 4 3 7 6 4 2 
               

III M 
6 1 1 Sem identificação 1 0 0 1 0 0 0 1 0 
             

Subtotal  1  1 0 0 1 0 0 0 1 0 
               
  9 1 1 Outros gêneros 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
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   IV M 11 1 2 Escherichia coli 0 0 2 1 1 0 2 0 0 
  14 1 1 Escherichia coli 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
               
     Subtotal  4  1 0 3 1 2 1 3 2 1 

TOTAL NO GRUPO MASCULINO  43   15 3 25 15 10 18 16 18 9 

TOTAL GERAL   96  39 12 45 43 14 39 32 44 20 

Obs.: A análise incluiu um único isolado de mesmo gênero/espécie e perfil de sensibilidade por amostra fecal coletada (Vide Tabela 7). 
Os pontos de corte para a definição da sensibilidade seguiram os critérios do EUCAST 2020. 
a I= 0 a 1 ano, II= 2 a 3 anos, III=4 a 6 anos, IV=7 a 15., II= 2 a 3 anos, III=4 a 6 anos, IV=7 a 15. 
b F=feminino, M=masculino. 
c Em anos completos. 
d O número de doadores, quando menor que o número de isolados correspondente, significa que houve um ou mais doadores apresentando mais de um 

isolado. 
e Enterobacter spp.= Sem identificação segura da espécie. 
   Outros gêneros = pode significar um ou vários dentre os seguintes gêneros: Morganella morganii, Salmonella spp., Hafnia alvei, Providência spp., Proteus 

spp., Shigella   spp., Citrobacter spp., Serratia liquefaciens, Yersinia spp. 
f S=sensível. 
g I=intermediário. 
h R=resistente. 
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Para os BGNNF, os pontos de corte para o gênero Pseudomonas são definidos 

pelo EUCAST (2020) apenas para a ceftazidima e o imipenem. Para o gênero 

Acinetobacter, somente para o imipenem. Como apresentado na Tabela 9b, e de 

acordo com estes critérios, a maioria das cepas teve o perfil de sensibilidade não 

definido (ND) para CAZ e CTX, exceto aquelas cepas que foram qualificadas como 

resistentes por apresentarem total ausência de halo de inibição.  

Com relação ao imipenem, as cepas de outros gêneros e as não identificadas 

também não puderam ter seu perfil qualificado, exceto quando da ausência total de halo 

de inibição. Isto explica a impossibilidade de se estabelecer números e frequências de 

R/I para o grupo dos BGNNF (Tabela 9b).  
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Tabela 9b. Identificação bioquímica de 81 bacilos Gram-negativos não fermentadores e perfil de sensibilidade determinado pelo 
método fenotípico de difusão em ágar 
Faixa 

etáriaa 
Sexob Idadec 

Nº de 

doadoresd 

Nº de 

isolados 

Identificação 
Bioquímicae 

Ceftazidima Cefotaxima     Imipenem 

Sf Ig Rh S I R S I R 

  0 2 2 Acinetobacter spp. ND ND ND ND ND 1 1 1 0 

I F  4 4 P. aeruginosa 0 4 0 0 0 2 0 4 0 

   1 1 Pseudomonas spp. 0 1 0 ND ND ND 0 1 0 

 
 

 1 1 Outros gêneros ND ND ND 0 0 1 0 0 1 
   4 5 Sem identificação 0 0 2 0 0 5 0 0 3 
               
  1 4 4 P. aeruginosa 0 4 0 ND ND ND 0 3 1 
   1 1 Pseudomonas spp. 0 1 0 ND ND ND 0 1 0 
   1 1 Outros gêneros 0 0 1 0 0 1 ND ND ND 
   1 1 Sem identificação 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
               

Subtotal    20           

  2 1 1 Acinetobacter spp. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
   6 6 P. aeruginosa 0 6 0 ND ND 2 0 6 0 

II F  1 1 Pseudomonas spp. 0 1 0 0 0 1 0 1 0 
   1 2 Outros gêneros ND ND 1 0 0 2 0 0 2 
   1 2 Sem identificação ND ND 1 0 0 2 0 0 1 
               
  3 1 1 Outros gêneros ND ND ND ND ND ND 0 0 1 
               
Subtotal    13           

  4 1 1 Acinetobacter spp. 0 0 1 0 0 1 0 1 0 
   1 1 P. aeruginosa 0 1 0 ND ND ND 0 1 0 

III F  1 1 Outros gêneros 0 0 1 0 0 1 ND ND ND 
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   1 1 Sem identificação 0 0 1 0 0 1 ND ND ND 
               
  5 1 2 Pseudomonas spp. 0 2 0 ND ND 1 0 2 0 
   1 1 Sem identificação  nr  0 0 1 0 0 1 
               
  6 1 1 P. aeruginosa 0 1 0 ND ND ND 0 1 0 
   1 2 Pseudomonas spp. 0 2 0 ND ND 1 0 2 0 
   1 1 Sem identificação ND ND ND 0 0 1 ND ND ND 
               
Subtotal    11           

IV F 15 1 1 Pseudomonas spp. 0 0 1 ND ND ND 0 1 0 
               

Subtotal    1           

TOTAL NO GRUPO FEMININO 45           

  0 2 2 Acinetobacter spp. ND ND ND ND ND ND 0 1 1 
   2 2 P. aeruginosa 0 2 0 ND ND ND 0 2 0 
   1 1 Pseudomonas spp. 0 1 0 ND ND ND 0 1 0 
I M  2 2 Sem identificação ND ND ND 0 0 2 0 0 2 
               
  1 2 2 Acinetobacter spp. 0 0 2 ND ND 1 1 0 1 
   1 1 Pseudomonas spp. 

 
0 1 0 ND ND ND 0 1 0 

   1 2 Outros gêneros ND ND 1 0 0 2 ND ND ND 
   1 1 Sem identificação 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
               
Subtotal    13           
  2 1 1 Acinetobacter spp. 0 0 1 ND ND ND 1 0 0 
   4 4 P. aeruginosa 0 4 0 ND ND 1 0 4 0 
   3 4 Pseudomonas spp. 0 4 0 ND ND 2 0 3 0 

II M  1 1 Outros gêneros ND ND ND ND ND ND ND ND ND 
   1 1 Sem identificação ND ND ND 0 0 1 ND ND ND 
  3 1 1 Acinetobacter spp. ND ND ND ND ND ND 0 1 0 
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   2 3 P. aeruginosa 0 3 0 ND ND 1 0 3 0 
   1 2 Pseudomonas spp. 0 2 0 0 0 2 1 1 0 
   2 2 Outros gêneros ND ND 1 0 0 2 ND ND ND 
   1 1 Sem identificação 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Subtotal    20           
               
III M 5 1 1 Pseudomonas spp. 0 1 0 ND ND ND 0 1 0 
  6 1 1 P. aeruginosa 0 1 0 ND ND ND 0 1 0 
   1 1 Pseudomonas spp. 0 1 0 ND ND ND 0 1 0 

Subtotal    3  0 3 0 ND ND ND 0 3 0 

TOTAL NO GRUPO MASCULINO 36           

TOTAL GERAL 81           

Obs.: Os pontos de corte para a definição da sensibilidade seguiram os critérios do EUCAST 2020. ND significa sem critério definido pelo 
EUCAST. Não houve isolados não fermentadores na faixa etária IV masculina. 
a I= 0 a 1 ano, II= 2 a 3 anos, III=4 a 6 anos, IV=7 a 15. 
b F=feminino, M=masculino. 
c Em anos completos. 
d O número de doadores quando menor que o número de isolados correspondente, significa que houve um ou mais doadores 
apresentando mais de um isolado. 

e Pseudomonas spp.= várias espécies (P. mendocina, P. putida, P. luteola, P. alcaligenes, P. peseudoalcaligenes, ou espécie não 
identificada). 

  Outros gêneros= Curpiavidus spp., Stenotrophomonas spp., Flavobacterium onoratum. 
  Sem identificação= não foi possível identificar com segurança nem gênero e nem espécie. 
f S=sensível. 
g I=intermediário. 
h R=resistente. 
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4.3.1 Relação entre o perfil de sensibilidade determinado por disco-difusão 
e por concentração inibitória mínima 
 
A Tabela 10 mostra a faixa de CIM para CAZ, CTX e IMP, para os mesmos 

grupos de bactérias apresentados nas Tabelas 9a e 9b.  

O valor de CIM foi determinado com o intuito de corroborar os perfis de 

sensibilidade R ou I aferidos pelo método de disco-difusão.  

Entre as enterobactérias somente duas cepas não biotipadas deixaram de ser 

testadas. E entre os BGNNF, não foram testadas as cepas que não tinham ponto de 

corte definido pelo EUCAST (2020).  

Note-se que os valores de CIM estão apresentados na Tabela 10 em intervalos 

entre o menor e maior valor encontrado, e não individualmente para cada cepa.  

As poucas discrepâncias observadas entre os dois métodos estão evidenciadas 

na Tabela 10 onde os resultados aparecem sombreados. Embora seja impossível uma 

análise individualizada, pode-se afirmar que estas discrepâncias foram, em sua quase 

totalidade, na discriminação entre resistentes e intermediários. Portanto, considerou-se 

confirmado o perfil de sensibilidade detectado pelo método de disco-difusão, o qual 

será utilizado para a sequência de análises deste trabalho. 
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Tabela 10. Faixa de concentração inibitória mínima dos isolados Resistentes e Intermediários determinados pelo método fenotípico de difusão em 
ágar 

Gênero/espéciea Nº de 
isolados 

CEFTAZIDIMA CEFOTAXIMA IMIPENEM 

N° 
de R 

CIMb 

(µg/µL) 
N° 

de I 
CIM 

(µg/µL) 
N° 

de R 
CIM 

(µg/µL) 
N° 

de I 
CIM 

(µg/µL) 
N° 
de R 

CIM 
(µg/µL) 

N° 
de I 

CIM 
(µg/µL) 

Enterobacter cloacae 4 2 ≥128 1 ≤2 2 >128 0 - 0 - 4 4 a 16 

Enterobacter spp. 11 9 ≤2 a ≥128 1 ≤2 8 ≤2 a ≥128 1 64 1 8 6 ≤2 a 16 

Escherichia coli 19 10 8 a >128 1 ≤2 8 16 a >128 5 4 a 32 0 - 5 4 a 8 

Klebsiella pneumoniae 2 1 32 1 32 1 ≤2 1 32 0 - 1 4 

Outros gêneros 48 22 ≤2 a >128 5 ≤2 a 8 19 ≤2 a >128 5 4 a 64 16 ≤2 a ≥128 22 ≤2 a >128 

Sem identificação 12 2 16 3 8 1 >128 2 nr 3 ≤2 a 8 6 ≤2 a 8 

Subtotal 96 46  12  39  14  20  44  

Acinetobacter spp. 10 5 NDc 0 - 4 ND 1 - 2 ≥128 4 4 

P. aeruginosa 26 0 - 26 ≤2 a 16 6 ND 0 - 1 32 
 25 ≤2 a >128 

Pseudomonas spp. 18 1 16 15 ≤2 a >128 7 ND 0 - 0 - 16 ≤2 a 128 

Outros gêneros 11 5 ND 0 - 9 ND 0 - 4 ND 0 - 

Sem identificação 16 7 ND 0 - 16 ND 0 - 10 ND 0 - 

Subtotal 81 18 16 41  42  1  17  45  

TOTAL GERAL  177 64  53  81  15  37  89  
Obs.: As faixas de valores de CIM sombreados podem incluir isolados Resistentes e não Intermediários como determinado pelo método de diluição em ágar. 
Por critério, este trabalho utilizou o método diluição em ágar como padrão para determinação do perfil de sensibilidade dos isolados estudados. 
a  Enterobacter spp.= Sem identificação segura da espécie. 
   Acinetobacter spp. = A. baumannii ou espécie não identificada. 
   Outros gêneros= Gêneros de Fermentadores (Citrobacter, Hafnia, Morganella, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia).  
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   Gêneros de não fermentadores (Cupriavidus, Stenotrophomonas, Flavobacterium).   
    Sem identificação= não foi possível identificar com segurança nem gênero e nem espécie. 
b CIM= Concentração Inibitória Mínima. 
   N° de R = número de cepas resistentes; N° de I = número de isolados intermediários. 
c ND= Não determinado. O EUCAST define pontos de corte para ceftazidima somente para Enterobacterales (fermentadores) e para Pseudomonas (não  

fermentador). Cefotaxima tem pontos de corte definidos somente para Enterobacterales. Imipenem tem pontos de corte para Enterobacterales 
(fermentador), Acinetobacter e Pseudomonas (não fermentadores). 
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4.3.2 Perfil de sensibilidade a ceftazidima, cefotaxima e imipenem  
 

O perfil de sensibilidade das cepas para as três drogas testadas (CAZ, CTZ, 

IMP) é descrito pelas Tabelas 11a e 11b, que foram compiladas a partir dos resultados 

apresentados nas Tabelas 9a e 9b, respectivamente.  

Pode-se observar que, entre as enterobactérias, 23 (24%) das 96 cepas foram 

R/I para as três drogas, sendo sete do gênero Enterobacter, uma E. coli, uma Klebsiella 

pneumoniae, e 14 de outros gêneros (Tabela 11a). É relevante ressaltar que 27 

(28,1%) também foram R/I somente para CAZ e CTX, das quais quatro Enterobacter, 

nove E. coli, duas K. pneumoniae, nove de outros gêneros, e três sem identificação 

bioquímica. 

Entre os BGNNF com parâmetros de sensibilidade definidos pelo EUCAST 

(2020), ou resistentes por ausência de halo de inibição, pode-se observar que 20 das 

81 cepas (24,7%) apresentaram fenótipo R/I para os três antimicrobianos. Destas, 11 

foram do gênero Pseudomonas, duas de Acinetobacter, uma de outro gênero não 

fermentador e seis sem identificação. O mesmo critério acima definiu o fenótipo R/I para 

CAZ e CTX para apenas 8 (9,9%) dos BGNNF. 

Comparativamente, nota-se que a frequência simultânea de R/I para CAZ, CTX e 

IMP foi a mesma (aproximadamente 24%) para enterobactérias e BGNNF. Mas, a 

frequência simultânea de R/I para CAZ e CTX foi muito mais alta para as 

enterobactérias em comparação com os não fermentadores (28,1% x 9,9%, 

respectivamente).  
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Tabela 11a. Variedade de perfis de sensibilidade de 96 cepas pertencentes à Ordem Enterobacterales 

Gêneros/espéciesa Nº de 
isolados CAZb CTX IMP Gêneros/espécies Nº de 

isolados CAZ CTX IMP 

Enterobacter cloacae 
2 R R I 

Enterobacterales 
 outros gêneros 

8 R R R 
1 I S I 6 R R S 
1 S S I 4 S S R 

Enterobacter spp. 

4 R R I 2 R R I 
4 R R S 2 I S I 
1 R I R 2 I R R 
1 I S I 2 R I S 
1 S S I 1 S S I 

Escherichia coli 

5 R R S 1 R I I 
3 S S I 1 R S I 
2 R S S 1 R I R 
2 S R S 1 S R R 
2 S I S 1 I I S 
2 R I S 1 R S S 
1 S S I 

Enterobacterales 
 sem identificação 

5 S S I 
1 I R S 2 S S R 
1 R I I 1 R I S 

Klebsiella pneumoniae 1 R R I 1 I R S 
1 I I S 1 I I S 

Enterobacterales  
outros gêneros 

    
 

1 R S R 
15 S S I 1 I S I 

Obs.: Os perfis foram determinados pelo método de disco-difusão em ágar segundo os pontos de corte preconizados pelo EUCAST 2020. 
ND significa sem critério definido pelo EUCAST 

a Enterobacter spp.= Sem identificação segura da espécie. 
  Outros gêneros = pode significar um ou vários dentre os seguintes gêneros: Morganella morganii, Salmonella spp., Hafnia alvei,    
  Providência spp., Proteus spp., Shigella   spp., Citrobacter spp., Serratia liquefaciens, Yersinia spp. 
b CAZ=Ceftazidima; CTX=Cefotaxima; IMP=Imipenem. 
   S=sensível; I=intermediário; R=resistente 
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Tabela 11b. Variedade de perfis de sensibilidade dos gêneros/espécies de isolados pertencentes ao grupo dos bacilos Gram-
negativos não fermentadores 

Gêneros/espéciesa Nº de 
isolados CAZb CTX IMP Gêneros/espécies Nº de 

isolados CAZ CTX IMP 

Acinetobacter spp. 

1 R R R 
Pseudomonas spp. 

1 ND R ND 
1 R R S 1 R ND I 
1 ND R S 1 ND R S 
1 ND ND R 

BGNNFc 

outros gêneros 

1 R R R 
1 R R I 4 R R ND 
1 S I I 2 ND R R 
2 R ND S 2 ND R ND 
2 ND ND I 1 ND ND R 

Pseudomonas aeruginosa 

6 I R I  1 ND ND ND 

19 I ND I 
 

BGNNF  
sem identificação 

6 R R R 
1 I ND R 4 ND R R 

Pseudomonas spp. 
5 I R I 1 R R ND 
10 I ND I 5 ND R ND 

Obs.: Os perfis foram determinados pelo método de disco-difusão em ágar segundo os pontos de corte preconizados pelo EUCAST 2020. ND 
significa sem critério definido pelo EUCAST. 

a Pseudomonas spp.= várias espécies (P. mendocina, P. putida, P. luteola, P. alcaligenes, P. pseudoalcaligenes, ou espécie não identificada). 
  Acinetobacter spp. = A. baumannii ou espécie não identificada. 
  Outros gêneros= Cupriavidus spp., Stenotrophomonas spp., Flavobacterium onoratum.  
   Sem identificação= não foi possível identificar com segurança nem gênero e nem espécie. 
b CAZ=Ceftazidima; CTX=Cefotaxima; IMP=Imipenem. 
   S=Sensível; I=Intermediário; R=Resistente; ND= não determinado, sem ponto de corte pelo EUCAST (2020) 
c  BGNNF= bacilos Gram-negativos não fermentadores 
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4.4 Mecanismos de resistência das cepas isoladas de material fecal, 
caracterizados por métodos fenotípicos 
  

4.4.1 Crescimento em ágar cromogênico ESBL 
 

O meio Chromagar® ESBL contém em sua composição 2 µg/mL de cefotaxima, 

além de substratos cromogênicos que permitem a triagem de gêneros bacterianos 

importantes na clínica. A concentração de 2 µg/mL de CTX é considerada adequada 

para a detecção de espécies produtoras de ESBL. O meio permite o desenvolvimento 

de espécies clinicamente relevantes da Ordem Enterobacterales, entre elas: E. coli, 

Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Proteus spp., 

Morganella spp., Providência spp.  E espécies de crescimento aeróbio estrito como a 

Pseudomonas spp. (Bula do Ágar ESBL Cromogênico, LB 172249 Ver. 07, disponível 

em www.laborclin.com.br).  

Das 177 cepas avaliadas até aqui como resistentes ou intermediariamente 

resistentes para uma ou mais das três drogas (CAZ, CTX e IMP), 141 foram analisadas 

quanto à sua capacidade de se desenvolver no meio cromogênico Chromagar® ESBL 

(Laborclin). As demais 36 cepas não puderam ser testadas por terem perdido a 

viabilidade durante a estocagem, sendo 18 Fermentadores (18%) e 18 BGGNF (22%). 

Das 141 cepas testadas, apenas 108 cresceram em Chromagar®. Houve 

algumas discrepâncias entre a resistência a CTX determinada por disco-difusão e o 

crescimento no Chromagar®, que contém 2 µg/mL desse antimicrobiano. Foram três 

cepas de enterobactérias CTX sensíveis que cresceram no meio e três resistentes 

(duas enterobactérias e uma Acinetobacter) que não cresceram, significando 4,2% de 

resultados discrepantes. Por outro lado, algumas cepas sensíveis a CTX e produtoras 

de ESBL não cresceram em Chromagar®. Nas três tabelas anteriores (Tabelas 12a, 
12b e 13) apenas seis (4,2%) das 141 cepas testadas mostraram resultado 

incongruente entre a resistência a CTX, pelo método de disco-difusão, e o crescimento 

em Chromagar® ESBL; foram quatro sensíveis que cresceram e duas resistentes que 

não cresceram no meio cromogênico que, como já foi mencionado anteriormente, 
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contém 2 µg/mL de cefotaxima. Para facilitar a visualização essas cepas estão com o 

teste em CTX assinalado em vermelho nas Tabelas 12a, 12b e 13. 
 

4.4.2 Os prováveis mecanismos de resistência determinados por testes 
fenotípicos 

 
Conforme descrito em Métodos (itens 3.6, 3.7 e 3.8), para comprovação da 

produção de beta-lactamases do tipo ESBL foi utilizado o método de inibição pelo ácido 

clavulânico conforme preconizado pelo EUCAST (2017). A caracterização das 

carbapenemases foi realizada pela evidenciação de resistência ao meropenem, 

conforme sugerido por Nordmann et al. (2012) e pelo teste colorimétrico Carba NP que 

demonstra a ação hidrolítica da beta-lactamase sobre o substrato imipenem (Pires et 

al., 2013). Finalmente, a caracterização de enzimas do tipo AmpC induzíveis foi feita 

pela observação de distorção do halo de inibição da cepa frente à ceftazidima e/ou 

cefotaxima por indução da AmpC pelo imipenem (JACOBY, 2009). Essa observação foi 

feita quando da confirmação de resistência pelo método de disco-difusão (item 4.3).  

Os resultados da caracterização dos mecanismos de resistência detectados 

estão apresentados nas Tabelas 12a, 12b e 13. A Tabela 12a refere-se a mecanismos 

de 75 cepas crescidas em Chromagar® ESBL, na Tabela 12b estão os mecanismos de 

21 cepas inibidas nesse meio. Finalmente, completando as 141 cepas analisadas, na 

Tabela 13 estão as cepas crescidas (31 cepas) ou não (14 cepas) no meio 

cromogênico, nas quais não foi possível detectar o mecanismo de resistência por 

nenhum dos testes fenotípicos confirmatórios testados. 

Como mostra a Tabela 12a, de um total de 75 cepas que apresentaram 

crescimento em ágar cromogênico, 20 (12 enterobactérias e 8 BGNNF), totalizando 

26,7%, foram positivas no teste de inibição pelo clavulanato e, portanto, confirmadas 

como produtoras de ESBL. Dois resultados foram incongruentes, isto é, duas cepas de 

enterobactérias sensíveis a CTX cresceram em Chromagar® (Tabela 12a). 

A Tabela 12b mostrou uma incongruência digna de comentário. As cinco cepas 

detectadas como ESBL por terem teste positivo na inibição pelo clavulanato, não 

cresceram em Chromagar® porque eram sensíveis a CTX.  
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Tabela 12a. Provável mecanismo de resistência de 75 cepas CRESCIDAS em Chromagar® ESBL segundo a positividade em testes fenotípicos 
confirmatórios 

Gênero/espéciea Nº de 
isolados 

Perfil de sensibilidadeb Inibição 
pelo 

clavulanatoc 

Inibição 
pelo EDTAd 

Teste de 
Carba NPe 

Presença de 
AmpC 

cromossomalf 
Mecanismo Provávelg 

CAZ CTX IMP MER 
Enterobacterales           

Enterobacter cloacae 1 R R I R - + nr - Carbapenemase 

Enterobacter spp. 

1 R I R R - - nr - Carbapenemase 
1 R R I R - - nr - Carbapenemase 
1 R R I S - + nr - Carbapenemase 
1 R R S R + - nr - ESBL, Carbapenemase 

Escherichia coli 

1 R I I R - - + - Carbapenemase 
1 R R S R - - nr - Carbapenemase 
1 R I S nr - - + - Carbapenemase 
1 S I S R + - - - ESBL, Carbapenemase 
1 S I S nr + - - - ESBL 
1 R R S nr + - + - ESBL, Carbapenemase 
1 S R S S + - nr - ESBL 
1 S R S R + - - - ESBL, Carbapenemase 

Klebsiella pneumoniae 1 I I S R + - - - ESBL 
 1 S S I S - nr nr + AmpCcrm 

Outros gêneros 

1 R R R nr + - nr - ESBL 
1 R I I nr + - nr - ESBL 
1 R R R S + - nr - ESBL 
1 R R R R - - nr - Carbapenemase 
1 I R R R + + nr - ESBL, Carbapenemase 

 1 S S I nr - + nr - Carbapenemase 
 2 R R R R - + nr - Carbapenemase 
 1 S R R R - + nr - Carbapenemase 
 1 R R R R nr nr nr - Carbapenemase 
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 1 R S I nr - + nr + Carbapenemase, AmpCcrm 
Sem identificação 1 I R S R + - nr - ESBL, Carbapenemase 

Subtotal 27 17 R 17 R 9 R 14 R 12 8 3 2  

Não Fermentadores           

 1 R  R I nr + + nr - ESBL, Carbapenemase 

Acinetobacter spp. 
1 ND ND R S - + + - Carbapenemase 
1 R R R S + - + - ESBL, Carbapenemase 

 1 S I I S - - nr + AmpCcrm 
 1 R ND S S - - nr + AmpCcrm 

P. aeruginosa 

3 I ND I S - - + + Carbapenemase, AmpCcrm 
1 I R I R - - + - Carbapenemase 
3 I ND I R - - - - Carbapenemase 
2 I ND I S + - - - ESBL 
1 I ND I S + - + - ESBL, Carbapenemase 
1 I ND I S - + - - Carbapenemase 
1 I ND I R - - nr + Carbapenemase, AmpCcrm 

 1 I ND R R - - - + Carbapenemase, AmpCcrm 
 3 I ND I S - - - + AmpCcrm 
 1 I R I R - - nr + Carbapenemase, AmpCcrm 

 2 I R I R - - - + Carbapenemase, AmpCcrm 

 1 I R I R - - - + Carbapenemase, AmpCcrm 

 1 I ND I R - + - + Carbapenemase, AmpCcrm 

 1 I ND I R + - - + ESBL, Carbapenemase, 
AmpC 

Pseudomonas spp. 
1 I R I S - - + - Carbapenemase 
1 I ND I nr - - nr + AmpCcrm 
1 I ND I R - + + - Carbapenemase 

 1 R ND I R - - - - Carbapenemase 
 1 I ND I R - - nr - Carbapenemase 
 1 I R I R - - nr - Carbapenemase 
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 1 I ND I R - - nr + Carbapenemase, AmpCcrm 
 1 ND R S R - - - + Carbapenemase, AmpCcrm 
 2 I R I nr - - - + AmpCcrm 
 2 I ND I S - - - + AmpCcrm 
 1 I ND I S - + - + Carbapenemase, AmpCcrm 

Outros gêneros 

1 ND R ND R - - - + Carbapenemase, AmpCcrm 
1 R R R R + + - - ESBL, Carbapenemase 
1 ND R R R + + nr - ESBL, Carbapenemase 
1 R R ND S - + nr - Carbapenemase 
1 ND R ND R - + nr - Carbapenemase 

 1 R R ND R - + nr + Carbapenemase, AmpCcrm 
 1 ND R R S nr + - - Carbapenemase 

Sem Identificação 1 ND R ND S - nr nr + AmpCcrm 

Subtotal 48 7 R 20 R 6 R 23 R 8 12 9 27  

TOTAL GERAL 75 24 R 37 R 15 R 37 R 20 20 12 29  

Obs.: No corpo da tabela nr = não realizado; o traço (-) significa teste negativo. ND=não determinado pelo EUCAST. 
a Enterobacter spp.= Sem identificação segura da espécie. 

Outros gêneros= pode significar um ou vários dentre os seguintes gêneros: Morganella morganii, Salmonella spp., Hafnia alvei, Providência spp., Proteus spp., 
Shigella spp., Citrobacter spp., Serratia liquefaciens, Yersinia spp. 
 Pseudomonas spp.= várias espécies (P. mendocina, P. putida, P. luteola, P. alcaligenes, P. pseudoalcaligenes, ou espécie não identificada). 
 Outros gêneros= Cupriavidus spp., Stenotrophomonas spp., Flavobacterium onoratum.  
 Sem identificação= não foi possível identificar com segurança nem gênero e nem espécie. 

b Perfil de Sensibilidade= Os perfis foram determinados pelo método de disco-difusão em ágar segundo os pontos de corte preconizados pelo EUCAST 2020. 
   CAZ= ceftazidima; CTX= cefotaxima; IMP= imipenem; MER= meropenem. 
   S=Sensível; I=Intermediário; R=Resistente; ND=não determinado pelo critério do EUCAST. 
c Inibição pelo clavulanato= Teste fenotípico confirmatório para identificação de isolados produtores de ESBL. 
d Inibição pelo EDTA= Teste fenotípico confirmatório para identificação de isolados produtores de ESBL do tipo metalobetalactamase. 
e Teste de Carba NP= Teste de hidrólise de antibiótico carbapenêmico para detecção da produção de carbapenemase. 
f Presença de AmpC cromossomal= detectada pela observação de achatamento do halo de inibição de ceftazidima ou ceftazidima quando próximo a imipenem 

(forte indutor de carbapenemase cromossomal). 
g Mecanismo Provável= deduzido pelos resultados dos testes fenotípicos confirmatórios e pela resistência ao meropenem. 
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Tabela 12b. Provável Mecanismo de Resistência de 21 cepas INIBIDAS em Chromagar® ESBL segundo a positividade em testes fenotípicos confirmatórios 

Gênero/espéciea Nº de 
isolados 

Perfil de sensibilidadeb Inibição pelo 
clavulanatoc 

Inibição 
pelo EDTAd 

Teste de 
Carba NPe 

Presença de 
AmpC 

cromossomalf 
Mecanismo Provávelg 

CAZ  CTX  IMP MER 

Enterobacterales           
Enterobacter cloacae 1 I S I S + - nr + ESBL, AmpC 

Enterobacter spp. 1 I S I nr + - nr - ESBL 
1 S S I R - nr nr - Carbapenemase 

Escherichia coli 1 S S I R - nr nr + Carbapenemase, AmpCcrm 

Outros gêneros 

1 S S I R + - nr - ESBL, Carbapenemase 
1 S S R S + - nr - ESBL 
1 R R R R - - nr - Carbapenemase 
2 S S I nr - nr nr + AmpCcrm 
1 S S R R - nr nr + Carbapenemase, AmpCcrm 
1 I S I R - nr nr + Carbapenemase, AmpCcrm 

 1 S S I R - nr nr + Carbapenemase, AmpCcrm 
 2 S S I S - nr nr + AmpCcrm 
 1 S S R S - nr nr + AmpCcrm 

Sem identificação 

2 S S I R - nr nr - Carbapenemase 

1 S S I R + - nr + ESBL, Carbapenemase, 
AmpC 

1 S S I S - nr nr + AmpCcrm 

Subtotal 19 1 R 1 R 4 R 10 R 5 0  12  

Não Fermentadores                  
Acinetobacter spp. 1 R ND S R - - nr - Carbapenemase 

P.  aeruginosa 1 I ND I Nr - - nr + AmpCcrm 

Subtotal 2 0 0 0 1 R 0 0 nr 1  

TOTAL GERAL 21 1 R 1 R 4 R 10 R 5 0  13  
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Obs: No corpo da tabela nr = não realizado; o traço (-) significa teste negativo. ND=não determinado pelo EUCAST. 
a Enterobacter spp.= Sem identificação segura da espécie. 

Outros gêneros= pode significar um ou vários dentre os seguintes gêneros: Morganella morganii, Salmonella spp., Hafnia alvei, Providência spp., Proteus spp., 
Shigella spp., Citrobacter spp., Serratia liquefaciens, Yersinia spp. 
 Pseudomonas spp.= várias espécies (P. mendocina, P. putida, P. luteola, P. alcaligenes, P. pseudoalcaligenes, ou espécie não identificada). 
 Outros gêneros= Cupriavidus spp., Stenotrophomonas spp., Flavobacterium onoratum.  
 Sem identificação= não foi possível identificar com segurança nem gênero e nem espécie. 

b Perfil de Sensibilidade= Os perfis foram determinados pelo método de disco-difusão em ágar segundo os pontos de corte preconizados pelo EUCAST 2020. 
   CAZ= ceftazidima; CTX= cefotaxima; IMP= imipenem; MER= meropenem. 
   S=Sensível; I=Intermediário; R=Resistente; ND=não determinado pelo critério do EUCAST. 
c Inibição pelo clavulanato = Teste fenotípico confirmatório para identificação de isolados produtores de ESBL. 
d Inibição pelo EDTA= Teste fenotípico confirmatório para identificação de isolados produtores de ESBL do tipo metalobetalactamase. 
e Teste de Carba NP= Teste de hidrólise de antibiótico carbapenêmico para detecção da produção de carbapenemase. 
f Presença de AmpC cromossomal= detectada pela observação de achatamento do halo de inibição de ceftazidima ou ceftazidima quando próximo a imipenem (forte 

indutor de carbapenemase cromossomal). 
g Mecanismo Provável= deduzido pelos resultados dos testes fenotípicos confirmatórios e pela resistência ao meropenem. 
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Considerando a positividade para, pelo menos, um dos três testes fenotípicos 

para detecção de carbapenemases, que são resistência ao meropenem, inibição pelo 

EDTA e teste Carba NP, denota-se que 56 cepas (20 de enterobactérias e 36 de 

BGNNF) foram prováveis produtoras de carbapenemases (Tabelas 12a e 12b). Para as 

enterobactérias os fenótipos dos três testes foram bem diversificados: nove resistentes 

a meropenem, quatro inibidas por EDTA, duas positivas em Carba NP, quatro 

resistentes ao meropenem e inibidas pelo EDTA e uma resistente e positiva no teste 

Carba NP.  Quanto aos BGNNF, também houve diversidade de fenótipos: 17 

resistentes ao MER, cinco inibidas pelo EDTA, seis positivas no Carba NP, cinco 

resistentes e inibidas pelo EDTA, uma resistente a MER e Carba NP positiva, uma 

inibida pelo EDTA e Carba NP positiva e uma única compatível nos três métodos, isto é, 

resistente, inibida pelo EDTA e Carba NP positiva. 

O teste de indução de AmpC pelo imipenem resultou positivo para duas cepas de 

enterobactérias. Deve-se ressaltar que ambas pertenciam a gêneros conhecidos por 

possuírem AmpC induzível (um Enterobacter e uma Morganella). Entre os BGNNF 27 

foram positivos para AmpC induzível, 23 deles do gênero Pseudomonas, dois 

Acinetobacter, dois de outros gêneros e um não identificado (Tabelas 12a e 12b).  

Várias cepas demonstraram a presença de mais de um mecanismo de 

resistência. Crescidas em Chromagar®, seis enterobactérias e cinco BGNNF parecem 

produzir as enzimas ESBL e carbapenemases, simultaneamente, assim como duas 

enterobactérias inibidas no Chromagar® (Tabelas 12a e 12b).  

Dezoito cepas crescidas em Chromagar® apresentaram a combinação de 

carbapenemases e AmpC induzível, sendo 17 de BGNNF, 15 das quais foram do 

gênero Pseudomonas (Tabela 12a). Entre as inibidas no Chromagar®, apenas quatro 

enterobactérias apresentaram esse fenótipo. Uma delas trata-se de uma E. coli, o que é 

um resultado a ser desafiado futuramente, pois sabe-se que E. coli não está entre as 

enterobactérias capazes de expressar AmpC induzível (Tabela 12b). 

A expressão combinada de ESBL e AmpC induzível ocorreu somente em uma 

cepa de Enterobacter cloacae (Tabela 12b). Da mesma forma, a presença dos três 

mecanismos ESBL, Carbapenemase e AmpC induzível ocorreu em uma única cepa de 

enterobactérias não identificada bioquimicamente (Tabela 12a). 
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4.4.3 Cepas que não tiveram seu mecanismo de resistência detectado nos 
testes fenotípicos 
 

A Tabela 13 mostra as 31 cepas crescidas e as 14 cepas inibidas em 

Chromagar® ESBL que, embora fossem resistentes ou intermediariamente resistentes 

a CAZ, CTX ou IMP, não tiveram o mecanismo detectado pelos métodos utilizados. 

Este resultado sugere que neste grupo de isolados, outros mecanismos podem ser 

responsáveis pelo perfil de sensibilidade observado como, por exemplo, perda de 

porinas e existência de bombas de efluxo. 

Merece atenção o fato de que 20 das 31 cepas crescidas no Chromagar® foram 

resistentes a CAZ e CTX, simultaneamente, levantando questão sobre a sensibilidade 

do Chromagar® na detecção de isolados produtores de beta-lactamases de espectro 

estendido. 
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Tabela 13. Crescimento em Chromagar® ESBL e perfil de sensibilidade de cepas sem mecanismo de resistência caracterizado 

Gênero/espéciea Nº de 
isolados 

Chromoagarb 

ESBL© 

Perfil de sensibilidadec Inibição  
pelo 

clavulanatod 

Inibição 
pelo EDTAe 

Teste de 
Carba NPf 

Presença de 
AmpC 

cromossomalg CAZ  CTX  IMP MER 

Enterobacterales           
Enterobacter cloacae 1 +  R R I nr - - nr - 

Enterobacter spp. 
2 + R R I S - - nr - 
3 + R R S S - - nr - 

Escherichia coli 
1 + R I S S - - nr - 
1 + R S S S nr nr nr - 

 1 + R R S nr - - - - 
Klebsiella pneumoniae 1 + R R I S - - - - 

Outros gêneros 
1 + R I S S - - nr - 
1 + R I R nr - - nr - 
2 + R R I S nr nr nr - 

 5 + R R S nr - - nr - 
 1 + R R R nr nr nr nr - 
 1 + I I S nr - - nr - 

Escherichia coli 1 - S S I S - nr nr - 

Outros gêneros 
1 - I R R nr - nr nr - 
4 - S S I S - nr nr - 
1 - S S R S - - nr - 

 2 - S S I nr - nr nr - 
 1 - I S I nr - - nr - 

Subtotal 32 20     0 0 nr 0 

Não Fermentadores           

Acinetobacter spp. 
1 + ND ND I S - - nr - 
1 + ND R S S nr nr - - 

P. aeruginosa 
1 + I R I S - - - - 
2 + I ND I S - - - - 
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Pseudomonas spp. 3 + I ND I S - - - - 

Outros gêneros 
1 + R R ND S - - nr - 
1 + R R ND nr - - nr - 
1 + 

 
ND ND R nr - - - - 

Acinetobacter spp. 
1 - R R S nr - nr nr - 
1 - ND ND I S - - nr - 

Subtotal 13 11     0 
0 

0 0 0 

TOTAL GERAL 45 31     0 0 0 0 

Obs: No corpo da tabela nr = não realizado; o traço (-) significa teste negativo. ND=não determinado pelo EUCAST. 
a Enterobacter spp.= Sem identificação segura da espécie. 

Outros gêneros= pode significar um ou vários dentre os seguintes gêneros: Morganella morganii, Salmonella spp., Hafnia alvei, Providência spp., 
Proteus spp., Shigella spp., Citrobacter spp., Serratia liquefaciens, Yersinia spp. 
 Pseudomonas spp.= várias espécies (P. mendocina, P. putida, P. luteola, P. alcaligenes, P. pseudoalcaligenes, ou espécie não identificada). 
 Outros gêneros= Cupriavidus spp., Stenotrophomonas spp., Flavobacterium onoratum.  
 Sem identificação= não foi possível identificar com segurança nem gênero e nem espécie. 

b Perfil de Sensibilidade= Os perfis foram determinados pelo método de disco-difusão em ágar segundo os pontos de corte preconizados pelo EUCAST 
2020. 

   CAZ= ceftazidima; CTX= cefotaxima; IMP= imipenem; MER= meropenem. 
   S=Sensível; I=Intermediário; R=Resistente; ND=não determinado pelo critério do EUCAST. 
c Inibição pelo clavulanato = Teste fenotípico confirmatório para identificação de isolados produtores de ESBL. 
d Inibição pelo EDTA= Teste fenotípico confirmatório para identificação de isolados produtores de ESBL do tipo metalobetalactamase. 
e Teste de Carba NP= Teste de hidrólise de antibiótico carbapenêmico para detecção da produção de carbapenemase. 
f Presença de AmpC cromossomal= detectada pela observação de achatamento do halo de inibição de ceftazidima ou ceftazidima quando próximo a 

imipenem (forte indutor de carbapenemase cromossomal). 
g Mecanismo Provável= deduzido pelos resultados dos testes fenotípicos confirmatórios e pela resistência ao meropenem. 
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4.5 Caracterização genotípica da resistência  
 
 Uma amostragem das bactérias resistentes, correspondente a 54 (38,3%) das 

141 cepas fenotipicamente caracterizadas, selecionadas aleatoriamente, foram 

submetidas à pesquisa de genes de resistência associados a plasmídeos.  

 A Tabela 14 resume o resultado das 54 cepas mostrando apenas os gêneros e 

os fenótipos de resistência detectados e sua correspondência com as reações de PCR. 

As siglas das enzimas estão apresentadas sombreadas quando as bandas de DNA 

amplificadas foram de tamanhos próximos, mas não idênticos, aos tamanhos dos 

amplicons esperados. Dentre quatro cepas fenotipicamente positivas para ESBL 

apenas uma foi positiva na PCR para CTX-M do grupo 1. Outra amplificou bandas de 

DNA compatíveis com AmpC (ACC) e carbapenemase (VIM), no entanto foi negativa 

para testes fenotípicos para esses dois mecanismos (Tabela 14). 

 Das 11 cepas positivas para carbapenemases, apenas três amplificaram um 

gene compatível (VIM). Duas outras cepas amplificaram genes para AmpC (EBC) e 

ESBL (SHV), portanto não compatíveis com o fenótipo. No entanto, embora as bandas 

não fossem de tamanho esperado, sete cepas apresentaram amplificação para o gene 

VIM (cinco cepas), IMP (uma cepa) e GES (uma cepa), embora bandas próximas aos 

tamanhos de outras carbapenemases também tenham sido amplificadas (Tabela 14) 

 De forma congruente, as cepas positivas para AmpC cromossomal não 

apresentaram bandas específicas para essa beta-lactamase. No entanto, quatro cepas 

amplificaram genes de carbapenemase, cuja expressão não foi detectada (Tabela 14). 

Finalmente, uma cepa de enterobactéria amplificou um gene de AmpC plasmidial (CIT). 
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Tabela 14. Caracterização fenotípica e genotípica de bactérias resistentes isoladas das fezes de indivíduos hígidos da faixa etária pediátrica 

Gênero/espéciea Fenótipo de resistênciab Genótipo detectadoc 

Escherichia coli ESBL CTX-M G1 IMP - - - - 
Pseudomonas aeruginosa ESBL CTX-M G1  IMP  - - - - 
Enterobacterales outros gêneros ESBL ACC VIM - - - - 
Pseudomonas aeruginosa ESBL IMP - - - - - 
        
Pseudomonas spp. Carbapenemase GES  PER  VEB  EBC  ACC    
Acinetobacter spp. Carbapenemase VIM IMP  - - - - 
Pseudomonas aeruginosa Carbapenemase VIM IMP  - - - - 
Pseudomonas spp. Carbapenemase VIM GES  PER VEB IMP CTX-M G1 
Escherichia coli Carbapenemase VIM  IMP  EBC  CTX-M G1  - - 
Fermentador Sem identificação Carbapenemase VIM  IMP  CTX-M G1   - - 
Acinetobacter spp. Carbapenemase VIM  ACC  FOX       
Acinetobacter spp. Carbapenemase VIM  IMP  CTX-M G1   - - 
Pseudomonas spp. Carbapenemase VIM  IMP    - - - 
BGNNF outros gêneros Carbapenemase IMP  - - - - - 
Enterobacterales outros gêneros Carbapenemase SHV -  - - - - 
        
Enterobacterales outros gêneros AmpCcrm IMP  - - - - - 
Enterobacterales outros gêneros AmpCcrm IMP  VIM  SPM  - - - 
Acinetobacter spp. AmpCcrm IMP - - - - - 
Acinetobacter spp. AmpCcrm IMP NDM SPM  - - - 
Pseudomonas aeruginosa AmpCcrm CIT FOX IMP SPM GIM    
Pseudomonas aeruginosa AmpCcrm FOX   - -   - 
Pseudomonas aeruginosa AmpCcrm OXA  FOX  IMP VIM  SPM GIM  
Pseudomonas aeruginosa AmpCcrm CTX-M G1    - - - - 
Pseudomonas spp. AmpCcrm GIM IMP   - - - 
Pseudomonas spp. AmpCcrm IMP - - - - - 
Enterobacterales outros gêneros Amp plasmidiald CIT - - -  - - 
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Escherichia coli ESBL, Carbapenemase VIM FOX  - -  - - 
Enterobacterales Sem identificação ESBL, Carbapenemase CTX-M G3 - - - - - 
BGNNF outros gêneros ESBL, Carbapenemase SHV CIT  - -  - - 
Acinetobacter spp. ESBL, Carbapenemase CIT ACC  - -     
Enterobacter cloacae ESBL, AmpC CTX-M G9 EBC  CTX-M G1 CTX-M G2 IMP  - 
        
BGNNF outros gêneros AmpCcrm - - - - - - 
Escherichia coli Carbapenemase, AmpCcrm - - - - - - 
Enterobacterales outros gêneros ESBL - - - - - - 
Pseudomonas aeruginosa Carbapenemase, AmpCcrm - - - - - - 

Obs: as siglas dos genes encontram-se discriminadas na Tabela 6 de Material e Métodos. As siglas apresentadas em destaque denotam reações 
de PCR que geraram fragmentos amplificados de tamanho maior que o esperado e podem revelar resultados falsos ou detecção de variantes 
genéticas do gene em estudo. 
O sinal (-) denota teste negativo. 

a  Enterobacter spp.= Sem identificação segura da espécie. 
    Outros gêneros= pode significar um ou vários dentre os seguintes gêneros: Morganella morganii, Salmonella spp., Hafnia alvei, Providência spp., 

Proteus spp., Shigella spp., Citrobacter spp., Serratia liquefaciens, Yersinia spp. 
Pseudomonas spp.= várias espécies (P. mendocina, P. putida, P. luteola, P. alcaligenes, P. pseudoalcaligenes, ou espécie não identificada). 
Outros gêneros= Cupriavidus spp., Stenotrophomonas spp., Flavobacterium onoratum.  
Sem identificação= não foi possível identificar com segurança nem gênero e nem espécie. 

b Fenótipo de resistência: ESBL, determinado por resistência a cefotaxima, crescimento em Chromagar® ESBL, confirmação por teste de duplo 
disco-difusão com ácido clavulânico; carbapenemase, determinado por resistência a meropenem e/ou teste de inibição pelo EDTA e/ou teste Carba 
NP (hidrólise do imipenem); AmpCcrm (AmpC cromossomal) determinada pelo teste de indução de imipenem sobre as cefalosporinas. 

c Genótipo detectado por reações de PCR multiplex para os principais grupos de genes de beta-lactamases de espectro estendido, carbapenemases  
d AmpC localizada em plasmídeos. 
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 Na amostragem havia cepas com combinações de beta-lactamases 

fenotipicamente detectadas. Quatro eram ESBL+carbapenemase. Dessas, duas 

apresentaram os genes CTX-M do grupo 3 ou SHV, compatíveis com ESBL, porém sem 

gene amplificado para carbapenemase, e uma cepa apresentou o gene VIM, porém 

nenhum gene para ESBL. Outros genes amplificados corretamente não tiveram 

expressão fenotípica detectada, e a cepa de Acinetobacter spp. ESBL+carbapenemase 

não amplificou nenhum gene compatível.  

 Finalmente, uma cepa ESBL+AmpC amplificou um gene compatível, o CTX-M do 

grupo 9. A AmpC desta cepa é induzível e, portanto, cromossomal, no entanto houve 

amplificação de um gene plasmidial (EBC). 

 As quatro últimas cepas descritas na Tabela 14 não amplificaram qualquer 

banda de DNA, uma delas corretamente, pois possuía apenas AmpC cromossomal. As 

outras três possuíam carbapenemase ou ESBL que não tiveram genes compatíveis 

amplificados (Tabela 14). 

   

4.6 Distribuição dos mecanismos de resistência segundo os dados 
demográficos dos doadores 

  

As Tabelas 15a e 15b descrevem a distribuição dos gêneros isolados e 

prováveis mecanismos de resistência por faixa etária e sexo. Nota-se uma grande 

heterogeneidade entre os grupos, sem nenhum padrão ou concentração relevante que 

possam ser destacados comparativamente.  

Apenas na Tabela 15b observamos que o número de cepas com crescimento 

inibido no Chromagar® foi maior no sexo feminino (23 isolados, contra 11 isolados do 

sexo masculino). Por outro lado, a distribuição de Enterobactérias e Não 

Fermentadores, bem como a distribuição de acordo com as faixas etárias parecem 

semelhantes entre os sexos, além de manterem a heterogeneidade da distribuição de 

gêneros e mecanismos de resistência.  
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Tabela 15a. Distribuição dos isolados de material fecal crescidos em Chromagar® ESBL, segundo o fenótipo de resistência, faixa etária e idade dos doadores 

Faixa 
etária Idadea Gênero/espécieb Nº de 

Isolados 
Fenótpo de 
resistênciac 

Faixa 
etária Idadea Gênero/espécieb Nº de 

Isolados Fenótpo de resistênciac 

Sexo masculino  Sexo Feminino   
I 0 Enterobacter spp. 1 NC I 0 Enterobacter spp. 1 ESBL, Carbapenemase 
  Enterobacterales 2 Carbapenemase   Enterobacter spp. 1 NC 
  Acinetobacter spp. 1 Carbapenemase   Escherichia coli 1 ESBL, Carbapenemase 
  Acinetobacter spp. 1 NC   Enterobacterales  1 NC 

  P. aeruginosa 1 Carbapenemase, 
AmpCcrm 

  Enterobacterales  1 Carbapenemase 

  P. aeruginosa 1 Carbapenemase   Enterobacterales  1 AmpC plasmidial 
  Pseudomonas spp. 1 Carbapenemase   Enterobacterales  1 AmpCcrm 

I 1 Enterobacter spp. 1 Carbapenemase   Enterobacterales  1 NC 
  K. pneumoniae 1 Carbapenemase   Acinetobacter spp. 1 Carbapenemase 
  K. pneumoniae 1 ESBL, Carbapenemase   P.  aeruginosa 2 Carbapenemase 
  Escherichia coli 2 NC   P.  aeruginosa 2 NC 
  Escherichia coli 2 Carbapenemase   Pseudomonas spp. 1 NC 
  Enterobacterales  1 NC   BGNNF outros gêneros 1 Carbapenemase 

  Enterobacterales  3 Carbapenemase I 1 Enterobacterales  2 NC 

  Acinetobacter spp. 1 ESBL, Carbapenemase   P.  aeruginosa 2 Carbapenemase, 
AmpCcrm 

  Acinetobacter spp. 1 AmpCcrm   P.  aeruginosa 1 Carbapenemase 
  Pseudomonas spp. 1 NC   Pseudomonas spp. 1 AmpCcrm 
  BGNNF outros gêneros 1 Carbapenemase   BGNNF outros gêneros 1 Carbapenemase 

  BGNNF outros gêneros 1 Carbapenemase, 
AmpCcrm 

II 2 Enterobacterales  1 NC 

II 2 Enterobacter spp. 1 NC   P.  aeruginosa 3 AmpCcrm 

  Enterobacter spp. 1 Carbapenemase   P.  aeruginosa 1 Carbapenemase, 
AmpCcrm 

  Escherichia coli 1 ESBL   P.  aeruginosa 1 NC 
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  Escherichia coli 1 Carbapenemase II 2 P.  aeruginosa 1 ESBL 
  Enterobacterales  2 NC   Pseudomonas spp. 1 Carbapenemase 
  P.  aeruginosa 1 ESBL   BGNNF outros gêneros 2 ESBL, Carbapenemase 

  P. aeruginosa 1 AmpCcrm II 3 Escherichia coli 1 ESBL 
  P. aeruginosa 1 ESBL, Carbapenemase   Enterobacterales  1 ESBL 

  P. aeruginosa 1 Carbapenemase, 
AmpCcrm 

  Enterobacterales  1 outro 

  Pseudomonas spp. 2 Carbapenemase   BGNNF outros gêneros 1 NC 

  Pseudomonas spp. 1 Carbapenemase, 
AmpCcrm 

III 4 Enterobacter cloacae 1 NC 

II 3 Enterobacter cloacae 1 Carbapenemase   Enterobacter spp. 1 Outro 
  Enterobacterales  1 NC   Escherichia coli 1 ESBL 
  BGNNF Sem identificação 1 ESBL, Carbapenemase   Acinetobacter spp. 1 ESBL, Carbapenemase 
  Acinetobacter spp. 1 AmpCcrm   P. aeruginosa 1 ESBL 
  P.  aeruginosa 2 AmpCcrm   BGNNF outros gêneros 1 NC 

  P.  aeruginosa 1 Carbapenemase, 
AmpCcrm 

III 5 Pseudomonas spp. 1 Carbapenemase, 
AmpCcrm 

  Pseudomonas spp. 1 AmpCcrm   Pseudomonas spp. 1 AmpCcrm 

  BGNNF outros gêneros 1 AmpCcrm III 6 P.  aeruginosa 1 NC 
  BGNNF outros gêneros 1 NC   Pseudomonas spp. 1 AmpCcrm 

III 5 Pseudomonas spp. 1 AmpCcrm   Pseudomonas spp. 1 NC 
III 6 P. aeruginosa 1 AmpCcrm   BGNNF sem identificação 1 AmpCcrm 

  Pseudomonas spp. 1 AmpCcrm IV 7 Enterobacter spp. 1 NC 
IV 9 Enterobacterales  1 ESBL   Enterobacterales  1 ESBL, Carbapenemase 
IV 11 Escherichia coli 1 Carbapenemase   Enterobacterales  1 NC 

IV 14 Escherichia coli 1 ESBL   Enterobacterales  1 Carbapenemase, 
AmpCcrm 

     IV 15 Enterobacter spp. 1 Carbapenemase 
       Pseudomonas spp. 1 Carbapenemase 
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a Idade = em anos  
b Enterobacter spp.= Sem identificação segura da espécie. 
   P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 

Enterobacterales= pode significar um ou vários dentre os seguintes gêneros: Morganella morganii, Salmonella spp., Hafnia alvei, Providência spp., Proteus spp., 
Shigella   spp., Citrobacter spp., Serratia liquefaciens, Yersinia spp. 
 Pseudomonas spp.= várias espécies (P. mendocina, P. putida, P. luteola, P. alcaligenes, P. pseudoalcaligenes, ou espécie não identificada). 
 BGNNF outros gêneros= Bacilos Gram-negativos não fermentadores de outros gêneros (Cupriavidus spp., Stenotrophomonas spp., Flavobacterium onoratum).  
 Sem identificação= não foi possível identificar com segurança nem gênero e nem espécie. 

c Fenótipo de resistência: ESBL, determinado por resistência a cefotaxima, crescimento em Chromagar® ESBL, confirmação por teste de duplo disco-difusão 
   com ácido clavulânico; carbapenemase, determinado por resistência a meropenem e/ou teste de inibição pelo EDTA e/ou teste Carba NP (hidrólise do 
   imipenem); AmpCcrm (AmpC cromossomal) determinada pelo teste de indução de imipenem sobre as cefalosporinas; NC= mecanismo não caraterizado. 
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Tabela 15b. Distribuição das cepas inibidas em Chromagar® ESBL, segundo o fenótipo de resistência, 
faixa etária e idade dos doadores 

Faixa 
etária Idadea Gênero/espécieb Nº de 

Isolados Fenótpo de resistênciac 

Sexo masculino  

I 
0 

Enterobacterales  1 ESBL, Carbapenemase  
Enterobacterales 1 ESBL, Carbapenemase, AmpCcrm 

1 
Enterobacter spp. 1 Carbapenemase 
Escherichia coli 1 Carbapenemase, AmpCcrm 

  Enterobacterales 2 outro 

II 2 
Enterobacterales 3 outro 

Acinetobacter spp. 1 Carbapenemase 

III 6 Enterobacterales 1 AmpCcrm 
Sexo Feminino 

I 0 

Enterobacter cloacae 1 ESBL, AmpCcrm 
Enterobacter cloacae 1 outro 

Enterobacter spp. 1 ESBL 
Enterobacterales 3 outro 
Enterobacterales 1 AmpCcrm 

  Enterobacterales 1 ESBL 
  Enterobacterales 1 Carbapenemase, AmpCcrm 
  Enterobacterales 1 Carbapenemase 
  Acinetobacter spp. 1 outro 

I 1 

Enterobacterales 1 Carbapenemase 
Enterobacterales 2 Carbapenemase, AmpCcrm 
Enterobacterales 2 AmpCcrm 

  Enterobacterales 1 Carbapenemase 
  P. aeruginosa 1 AmpCcrm 

II 2 
Escherichia coli 1 outro 

Enterobacterales 1 AmpCcrm 
  Acinetobacter spp. 1 outro 

IV 7 Enterobacterales 1 outro 
IV 15 Enterobacterales 1 AmpCcrm 
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a Idade = em anos  
b Enterobacter spp.= Sem identificação segura da espécie. 
   P. aeruginosa = Pseudomonas aeruginosa 
Enterobacterales= pode significar um ou vários dentre os seguintes gêneros: Morganella morganii, 
Salmonella spp., Hafnia alvei, Providência spp., Proteus spp., Shigella   spp., Citrobacter spp., Serratia 
liquefaciens, Yersinia spp. 
 Pseudomonas spp.= várias espécies (P. mendocina, P. putida, P. luteola, P. alcaligenes, P. 
pseudoalcaligenes, ou espécie não identificada). 
 BGNNF outros gêneros= Bacilos Gram-negativos não fermentadores de outros gêneros (Cupriavidus spp., 
Stenotrophomonas spp., Flavobacterium onoratum).  

 Sem identificação= não foi possível identificar com segurança nem gênero e nem espécie. 
c Fenótipo de resistência: ESBL, determinado por resistência a cefotaxima, crescimento em Chromagar® 
ESBL, confirmação por teste de duplo disco-difusão com ácido clavulânico; carbapenemase, determinado 
por resistência a meropenem e/ou teste de inibição pelo EDTA e/ou teste Carba NP (hidrólise do    
imipenem); AmpCcrm (AmpC cromossomal) determinada pelo teste de indução de imipenem sobre as 
cefalosporinas; NC= mecanismo não caraterizado. 

    



 
75 

 

4.7 A multiplicidade de bactérias resistentes presentes nas fezes dos 
indivíduos hígidos de faixa etária pediátrica 

 

Dos 100 doadores incluídos neste estudo, 81 tiveram alguma colônia 

resistente isolada, e em 73 foi viável pesquisar os mecanismos de resistência. A 

Tabela 16 descreve o número de isolados por doador de acordo com sexo e faixa 

etária. Nota-se que a maior parte dos doadores teve 1 ou 2 colônias resistentes 

isoladas, em ambos os sexos, e apenas 1 indivíduo do sexo masculino e 1 indivíduo 

do sexo feminino tiveram 5 colônias resistentes isoladas. Esse padrão se manteve 

em todas as faixas etárias. A Figura 2 ilustra a distribuição dos doadores de acordo 

com o número de isolados resistentes por indivíduo.  

A maioria dos doadores concentrou-se na faixa etária de 0 a 3 anos (faixas I e 

II), e da mesma a forma se concentraram os doadores com colônias resistentes, 

evidenciando que distribuição semelhante entre as faixas etárias dos indivíduos 

portadores e não portadores de bactérias resistentes.  

 

 
%F= porcentagem de doadores do sexo feminino com determinado número de isolados 
%M= porcentagem de doadores do sexo masculino com determinado número de isolados 
%F+M= porcentagem de doadores de ambos os sexos com determinado número de isolados 
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Figura 2. Distribuição da porcentagem de doadores de acordo com
o número de isolados resistentes, em três grupos (feminino,
masculino, total)

%F %M %M+F



 
76 

 

Tabela 16. Número de bactérias isoladas por doador segundo faixa etária e idade 

Sexo 
Faixa 
Etária 

Idade 
(anos) 

Nº de 
doadores 

Nº (%) de isolados por doador 
1 2 3 4 5 

         

Feminino I 0 12 6 (50) 1 (8,3) 3 (25) 1 (8,3) 1 (8,3) 

  1 9 5 (56) 3 (33) 1 (11) 0 0 

 II 2 6 2 (33) 2 (33) 1 (16) 1 (16) 0 

  3 3 2 (67) 1 (33) 0 0 0 

 III 4 3 1 (33) 1 (33) 1 (33) 0 0 

  5 1 0 1 (100) 0 0 0 

  6 2 0 2 (100) 0 0 0 

 IV 7 3 2 (67) 0 1 (33) 0 0 
  15 1 0 0 1(100) 0 0 

Subtotal 40 18 11 8 2 1 

         

Masculino I 0 4 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 0 

  1 6 1 (16) 1 (16)  0 3 (50) 1 (16) 

 II 2 11 5 (45) 6 (55) 0 0 0 

  3 7 5 (71) 1 (14) 1 (14) 0 0 

 III 5 1 1 (100) 0 0 0 0 

  6 1 0 0 1 (100) 0 0 

 IV 9 1 1 (100) 0 0 0 0 

  11 1 1 (100) 0 0 0 0 

  14 1 1 (100) 0 0 0 0 

Subtotal 33 16 9 3 4 1 

TOTAL GERAL 73 34 20 11 6 2 

 

 

 



 
 

 

5 DISCUSSÃO 
 

Os estudos sobre colonização por bactérias multirresistentes em indivíduos 

sadios utilizam diversas metodologias, e alguns trabalhos já empregaram placas 

seletoras de ágar MacConkey enriquecido com antibióticos – ceftriaxone, cefotaxima, 

imipenem, ertapenem e outros, a depender das espécies e da resistência de interesse – 

para triagem inicial (QURESHI et al., 2021; TFIFHA et al. 2018; RODRIGUES et al., 

2022; KIM et al., 2017). Em contrapartida, a maior parte dos estudos analisados optou 

por iniciar o rastreamento de bactérias resistentes em placas contendo discos de 

antibióticos, e avaliar o desenvolvimento de colônias dentro do halo de inibição 

(KAARME et al., 2018), ou ainda, em placas específicas para seleção de bactérias 

produtoras de ESBL ou carbapenemases, como ágar cromogênico (HAMPRECHT et 

al., 2016; OTTER et al., 2019; PÉREZ et al., 2019).  

Neste trabalho, encontramos 81 indivíduos (81% dos voluntários avaliados) dos 

quais se obteve alguma colônia selecionada em placas enriquecidas com cefotaxima, 

ceftazidima e imipenem. Seguindo método de rastreio semelhante, em um estudo 

coreano que analisou as fezes de 300 adultos saudáveis, foram identificadas 26,3% das 

amostras como positivas para algum Gram-negativo resistente a imipenem (KIM et al., 

2017). Em nosso trabalho, encontramos inicialmente 67% doadores com alguma 

colônia resistente ou intermediária ao imipenem, e 22% resistentes ao imipenem pelo 

método de disco-difusão. Outro estudo em Portugal (MOTA et al., 2020) com 30 

universitários saudáveis utilizou placas com antibióticos (cefotaxima, ceftazidima e 

meropenem) para identificar bactérias resistentes após crescimento em MacConkey 

sem antibiótico e Chromagar®, com posterior confirmação no teste de difusão em ágar 

para diversos antibióticos. Diferente deste estudo, o trabalho português não encontrou 

nenhuma Escherichia coli resistente a cefotaxima ou imipenem. Na Suécia, Kaarme et 

al. (2018) realizou rastreamento inicial em placas com ágar MacConkey com um disco 

de cefotaxima, e das 334 crianças pesquisadas, 20,1% possuíam nas fezes alguma 

enterobactéria resistente a essa droga.  

Foram pré-selecionadas neste estudo 141 colônias entre enterobactérias e 

bacilos Gram-negativos não fermentadores de glicose as quais puderam ser testadas 

quanto aos seus mecanismos de resistência. A maior parte dos estudos rastreou 
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apenas a presença de enterobactérias resistentes, porém no trabalho realizado em 

2021 por Qureshi et al., no Paquistão, foram investigados também Acinetobacter spp. e 

Pseudomonas aeruginosa multirresistentes, além de enterococci resistente a 

vancomicina (VRE) nas fezes/swab retal. A comparação dos dados não é 

completamente viável, porém é válido citar que 63% dessas culturas de fezes foram 

positivas para algum dos germes multirresistentes citados. Um estudo mexicano 

(TAMEZ-TORRES et al., 2020) que avaliou amostras de fezes de doadores de sangue, 

adultos saudáveis, também identificou não fermentadores entre os agentes 

multirresistentes isolados. Nesse caso, 84,7% das amostras possuíam algum germe 

multirresistente, semelhante ao número encontrado em nosso trabalho, no entanto 

apenas uma pequena parcela, 2,3%, eram portadores de Pseudomonas aeruginosa, 

em contraste com os 20% que detectamos no neste estudo. 

Neste trabalho, as colônias inicialmente isoladas em placas seletoras com 

antibióticos foram, posteriormente, submetidas à confirmação de sensibilidade aos 

antibióticos pelo método de disco-difusão e concentração inibitória mínima (CIM), 

conforme recomendações do EUCAST de 2017, por serem métodos acurados e 

reprodutíveis, e viabilizando a análise comparativa de dados com outros estudos. 

Nem todas as colônias recuperadas das placas seletoras tiveram sua resistência 

confirmada por disco-difusão e por CIM, o que pode ser explicado pela interferência de 

fatores como alta concentração de bactérias na suspensão de fezes inicialmente 

utilizada, crescimento de determinados agentes sem valor de referência para o método 

de disco-difusão, e ainda, interação entre diferentes microrganismos no ambiente 

polimicrobiano semeado no meio de cultura para triagem (O’BRIEN et al., 2022; BOON 

et al., 2014).  

Alguns autores preferem reportar as CIM porque permitem uma informação mais 

exata das concentrações de antimicrobianos que atuam sobre os microrganismos e, 

assim, podem ensejar o manejo de concentrações terapêuticas. Esta informação 

detalhada não é obtida pelo método de disco-difusão.  Contudo, para uma informação 

qualitativa sobre a epidemiologia da resistência na comunidade, o método de disco-

difusão, além de mais fácil execução, é suficientemente informativo. Aliás neste 

trabalho, verificou-se de modo geral uma quase perfeita correlação entre os dados 
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obtidos com CIM e com disco-difusão, havendo algumas discrepâncias apenas entre 

resistentes e intermediariamente resistentes entre si. Alguns estudos já demonstraram 

que fatores biológicos, como mecanismos de resistência distintos ou enzimas com 

diferentes atividades, tamanho do inóculo e ligeiras disparidades entre as culturas 

preparadas podem levar a tal divergência (HALDORSEN et al., 2018; MOUTON et al., 

2018). 

Ressaltamos que para os BGNNF não há ponto de corte preconizado pelo 

EUCAST (2020) para os três antimicrobianos testados. Para Pseudomonas spp. há 

referência para cefotaxima e imipenem, e ainda assim para classificação como sensível 

o ponto de corte é bastante elevado (sensível se o halo for ≥ 50 mm ou MIC ≤ 0,001 

µg/uL para CAZ e IMP). Para Acinetobacter spp. há apenas ponto de corte para 

imipenem. Apesar disso, nas placas em que não houve halo ao redor do disco, 

pudemos considerar a colônia como resistente à droga em questão.   

Pseudomonas aeruginosa apresenta resistência intrínseca a muitos antibióticos, 

incluindo beta-lactâmicos, como cefalosporinas de primeira e segunda geração, 

cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxone, ertapenem, tetraciclinas, cloranfenicol e 

trimetoprim. Essa resistência intrínseca se dá pela combinação de alguns mecanismos, 

como impermeabilidade da membrana externa, bomba de efluxo e produção de AmpC 

induzível. Acinetobacter baumanii, por sua vez, apresenta resistência intrínseca a 

alguns beta-lactâmicos, macrolídeos, trimetoprim, e fosfomicina, também à custa de 

mecanismos como impermeabilidade natural da membrana externa, atividade de efluxo 

basal e presença de beta-lactamases cromossomais (LUPO et al., 2018).  

Neste trabalho, as colônias com resistência confirmada a ceftazidima ou 

cefotaxima por disco-difusão e/ou MIC foram então triadas para produção de ESBL. O 

método de ágar cromogênico ESBL é rotineiramente utilizado, tanto em laboratórios 

clínicos como em estudos de epidemiologia, com a finalidade de rastrear nas culturas, a 

presença de produtores de ESBL, seja para pesquisa de infecção ou colonização, com 

boa acurácia e de forma simples e rápida. (MARTINEZ et al., 2019; ROMO-IBÁÑEZ et 

al., 2020; MONTOYA-URREGO et al., 2022).  

O antibiótico cefotaxima é utilizado no meio cromogênico por ser um bom 

indicador de bactérias produtoras de ESBL (LABORCLIN, 2018). Ocorre que esta forma 
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de seleção permite o crescimento de qualquer bactéria resistente à CTX na 

concentração de 2 µg/uL, o que pode ser devido a vários mecanismos, como a 

presença de beta-lactamases tipo ESBL, pertencentes em sua maioria à classe A de 

Ambler (1980), e sensíveis a ácido clavulânico, sulbactam, e tazobactam, mas também 

à presença de carbapenemases ou de enzimas do tipo AmpC. (EUCAST, 2017) 

A AmpC é uma beta-lactamase, cromossomal ou plasmidial, presente 

principalmente em enterobactérias, e sua hiperexpressão é responsável por conferir às 

bactérias resistência a cefalosporinas de amplo espectro, como ceftriaxone, ceftazidima 

e cefotaxima (JACOBY, 2009). Os métodos fenotípicos para detecção dessa enzima 

são menos sensíveis e específicos que aqueles para ESBL, e podem requerer 

reagentes menos disponíveis (RÉGLIER-POUPET et al., 2008; JOJI et al., 2021). Sabe-

se que bactérias produtoras de AmpC podem colonizar as fezes de indivíduos 

hospitalizados ou da comunidade, conforme demonstrado por Al-Agamy et al. em 2016 

e Chirindze et al. em 2018.  

Como este trabalho se propôs a pesquisar os mecanismos de resistência 

mediados por ESBL, tornou-se importante pesquisar além de ESBL e carbapenemases, 

também a presença de AmpC. Encontramos 29% das colônias resistentes como 

produtoras de AmpC, sendo em sua maioria Pseudomonas aeruginosa ou 

Pseudomonas spp. que apresentaram crescimento em ágar cromogênico para ESBL, 

ou enterobactérias que não apresentaram crescimento em ágar cromogênico. No 

Nepal, Mandal et al. (2020) relatou 8,2% de prevalência de enterobactérias produtoras 

de AmpC, sendo a maioria, 6,4%, coprodutora de ESBL. Em nosso trabalho, 14 de 80 

enterobactérias, ou seja, 17,5%, foram identificadas como produtoras de AmpC 

cromossomal, além de uma AmpC plasmidial. Dos BGNNF, 65% foram produtores de 

AmpC induzível e, portanto, codificada em genes cromossomais. A literatura é escassa 

em informações sobre a prevalência de produtores de AmpC na comunidade e não 

foram encontrados trabalhos para que se fizesse aqui uma análise comparativa com 

outros países ou comunidades.  

Outros mecanismos de resistência também podem permitir crescimento de 

bactérias em ágar cromogênico sem a produção de ESBL, ou de AmpC, como algumas 

carbapenemases e cefalosporinases cromossomais (RÉGLIER-POUPET et al., 2008), 
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elucidando os achados deste estudo, uma vez que entre os isolados que cresceram em 

ágar cromogênico para ESBL, 20% das enterobactérias e 22% dos BGNNF foram 

produtores de carbapenemases, porém não produziam ESBL.  

Este estudo encontrou 31% de colônias resistentes como produtoras de ESBL 

(sendo 37% dos indivíduos como portadores de ao menos uma bactéria ESBL), com a 

mesma distribuição entre enterobactérias e BGNNF. Muitos estudos restringem-se à 

pesquisa de Escherichia coli produtora de ESBL, como Liu et al. (2022), na China, que 

identificou 35% das crianças de seis a 12 anos como portadoras de E. coli ESBL 

positivas. Em concordância com este trabalho, Hijazi et al. (2016) encontrou, no Líbano, 

49,6% dos lactentes de zero a 12 meses da comunidade colonizados por 

enterobactérias produtoras de ESBL.  Similarmente, no Paquistão, em 43% das 

amostras de fezes de crianças entre cinco e sete meses de idade foram identificadas 

enterobactérias ESBL positivas (SALEEM et al., 2020). Em contraste, na Suécia 

encontrou-se prevalência de apenas 16,8% de portadores de enterobactérias 

produtoras de ESBL entre pré-escolares saudáveis, de um a cinco anos de idade 

(KAARME et al., 2018). 

Uma revisão sistemática publicada em 2021 estimou uma prevalência global de 

E. coli ESBL de 16,5%, sendo as maiores taxas, de 27%, no sudoeste asiático, e a 

menor prevalência, de 6%, na Europa (BEZABIH et al., 2021). É importante ressaltar 

que a diferença entre os valores encontrados também pode ser influenciada por 

metodologia e período avaliado. Neste trabalho, 46% das Escherichia coli resistentes 

foram ESBL positivas, correspondendo a 7% dos indivíduos estudados. 

Os raros genes para ESBL detectados neste estudo, com tamanhos de 

amplicons compatíveis com o esperado, pertencem aos grupos CTX-M, principalmente 

em enterobactérias. Desse grupo, foram identificados CTX-M dos grupos 1, 2 e 9. 

Sabe-se que atualmente estes genes predominam no mundo todo, sendo CTX-M-15 o 

mais disseminado, exceto na América Latina, onde CTX-M-2 está em maior número 

(BEVAN et al., 2017; CASTANHEIRA et al., 2021). O trabalho de Kazemian et al. (2019) 

no Irã encontrou CTX-M como gene mais frequente em isolados de Escherichia coli 

ESBL, enquanto TEM e SHV foram os mais frequentes em Klebsiella pneumoniae. No 

México, CTX-M também é reportado como o principal gene de ESBL em E. coli, tanto 
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na comunidade como em ambiente hospitalar (MIRANDA-ROMERO et al., 2017). Em 

contrapartida, esses genes são menos comuns em Pseudomonas aeruginosa e 

Acinetobacter spp. (CASTANHEIRA et al., 2021), de forma que entre os raros BGNNF 

produtores de ESBL deste estudo, apenas em um isolado, de outro gênero que não 

Pseudomonas ou Acinetobacter, foi identificado o gene SHV, e em um isolado de 

Pseudomonas aeruginosa foi detectado o gene CTX-M do grupo 1.  

No estudo realizado por Hijazi et al. (2016) no Líbano com lactentes da 

comunidade, a caracterização genotípica das enterobactérias produtoras de ESBL 

colonizando as fezes desses indivíduos revelou que múltiplos genes estão presentes na 

maioria desses isolados, sendo CTX-M o mais comum, identificado em 91,4% dos 

casos, seguido por SHV e TEM. CTX-M-9 foi o gene mais frequentemente encontrado, 

em 86,8% dos isolados, seguido por CTX-M-15 e CTX-M-2 (HIJAZI et al., 2016). Em 

Hong Kong, CTX-M-9 também foi o gene mais encontrado em enterobactérias 

produtoras de ESBL na comunidade, seguido por TEM e CTX-M-1 (KWOK et al., 2020). 

No nosso estudo, CTX-M-1 foi o tipo mais encontrado, tanto em enterobactérias quanto 

em Não Fermentadores, seguido por CTX-M-2. CTX-M-9 foi encontrado em Escherichia 

coli, e não encontramos CTX-M-15.    

Nem todos os isolados fenotipicamente produtores de ESBL tiveram seu gene de 

resistência identificado, semelhante ao que já foi descrito em outros trabalhos (LOB et 

al., 2016; URMI et al., 2020). Deve-se ressaltar que, a maioria das cepas deste estudo 

que foram positivas nos teste de PCR, apresentaram bandas de amplificação de DNA 

de tamanhos diversos dos esperados. Somente o sequenciamento de DNA poderia 

elucidar estes achados, se amplificações inespecíficas ou se variantes genéticas das 

enzimas pesquisadas. Para as cepas que tiveram teste fenotípico positivo e nenhuma 

amplificação de DNA correspondente, pode-se explicar pela pesquisa limitada de 

genes, pois nem todos já descritos na literatura foram pesquisados. Outras razões 

podem também estar envolvidas, como interferência do teste fenotípico pela existência 

de outras beta-lactamases sem ação ESBL, redução ou perda da produção de porinas, 

ou ainda presença de beta-lactamases não detectadas pelo método  

Para caracterização fenotípica da produção de carbapenemases, este trabalho 

usou a abordagem de considerar positivas as cepas que tivessem qualquer de três 
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propriedades: resistência ao meropenem, capacidade de hidrólise enzimática do 

imipenem (teste de Carba NP) e inibição do imipenem por EDTA.  A utilização da 

resistência ao meropenem como indicador deve-se ao fato de ser considerada a droga 

que oferece melhor sensibilidade e especificidade para a detecção da expressão de 

carbapenemases (NORDMANN e POIREL, 2019). Por sua vez, o teste Carba NP é 

considerado específico para detecção de carbapenemases (NORDMANN e POIREL, 

2012). Finalmente, o teste de inibição pelo EDTA é indicativo da produção de 

carbapenemases do tipo metalobetalactamases (ARUHOMUKAMA, 2020). A opção de 

utilizar estes três métodos para detectar a expressão de carbapenemases se deveu ao 

fato de os testes confirmatórios (Carba NP e EDTA) apresentarem uma sensibilidade 

muito variável e, não raramente, extremamente baixa, como ocorreu neste estudo, onde 

poucas cepas associaram a resistência ao meropenem a algum dos testes 

confirmatórios. 

De todos os voluntários, 25 do sexo masculino e 29 do sexo feminino, totalizando 

54%, foram portadores de alguma bactéria produtora de carbapenemase, o que 

corresponde a 37,5% dos isolados resistentes, sendo esse mecanismo de resistência 

mais comum em BGNNF (52,4%) que em enterobactérias (26,2%). As taxas de 

colonização por agentes resistentes a carbapenêmicos na comunidade tem valores 

heterogêneos nas diversas publicações. Na Índia, Rai et al. (2014) encontrou 9,9% de 

prevalência de enterobactérias produtoras de carbapenemase entre indivíduos 

atendidos em uma clínica. Mais recentemente, o estudo paquistanês de Saleem et al. 

(2020) encontrou cerca de 25% das crianças da comunidade avaliadas como 

portadoras de alguma enterobactéria com gene codificador de carbapenemase. Em 

contraste com esses dados, em outros locais, como Londres e Coréia, menos de 1% 

dos indivíduos da comunidade são colonizados por bactérias produtoras de 

carbapenemases (HENDERSON et al., 2019; KIM et al., 2017).  A variação das taxas 

de colonização no mundo parece ser semelhante àquela encontrada para ESBL, com 

maior prevalência de enterobactérias produtoras de carbapenemase na Ásia (KELLY et 

al., 2017). Deve-se ressaltar a grande diferença de prevalência deste mecanismo 

relatada em outros países e a detectada aqui. Como a grande maioria foi definida como 

carbapenemase positiva somente pela resistência ao meropenem, talvez nossos 
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números sejam superestimados com relação à presença do mecanismo em si. Por 

outro lado ressalvamos que a detecção molecular também não foi bem sucedida por 

que teve os mesmos problemas de amplificações de DNA possivelmente inespecíficas, 

como relatado acima para ESBL.  

Os genes de carbapenemase mais frequentes na população variam de acordo 

com a localização geográfica, sendo KPC mais comum nos EUA, NDM na Ásia e VIM 

no sul da Europa (KELLY et al., 2017). Neste trabalho, VIM E IMP foram os genes mais 

prevalentes entre os produtores de carbapenemase. Diferente do estudo paquistanês, 

que encontrou até 25% das crianças como portadoras de bactérias carreadoras do 

gene KPC (SALEEM et al., 2020), nosso trabalho não encontrou nenhuma bactéria 

portadora desse gene. Na China (LIU et al., 2022), de 330 crianças investigadas, em 

três delas foi identificada Escherichia coli portadora do gene NDM. 

Surpreendentemente, encontramos em nosso estudo um isolado de Acinetobacter spp. 

portador do gene NDM, e dos genes IMP e SPM, embora fenotipicamente essa cepa 

apresente resistência intermediária ao imipenem e não tenha sido identificada como 

produtora de carbapenemase. 

Em mais da metade das colônias que tiveram seu perfil genotípico estudado 

foram identificados diversos genes de resistência, nem sempre correspondentes ao 

fenótipo mais provável e, muito menos compatíveis com uma banda de DNA específica. 

Embora resultados de PCR não tenham sido validados por sequenciamento de DNA, e 

a pesquisa de genes por PCR tenha sido muito falha e talvez reflita não acurácia 

metodológica, foi nossa opção manter estes resultados no corpo do trabalho porque 

podem suscitar questionamentos válidos no âmbito da pesquisa que poderiam ser 

respondidos, provavelmente, pelo sequenciamento dos produtos de PCR. Mas que, por 

outro lado, podem refletir novas variantes genéticas, lugar comum entre os genes de 

resistência. De fato, duas únicas cepas que tiveram seu genoma sequenciado 

mostraram a presença de genes da família CTX-M, detectados por PCR, e um deles 

não apresentou 100 % de homologia com o gene protótipo correspondente, CTX-M8, 

sugerindo ser uma variante genética (dados não mostrados).  

A presença de múltiplas beta-lactamases pode influenciar os resultados dos 

testes de sensibilidade, conforme descrito por Tenover et al. (2020). Uma bactéria 



 
85 

 

reportada como produtora de ESBL pode também produzir AmpC ou carbapenemase, e 

a não identificação correta de todos os mecanismos de resistência presentes pode levar 

à escolha incorreta do esquema de antibiótico para tratamento de uma infecção 

(TENOVER et al., 2020). 

Os resultados encontrados neste trabalho permitiram conhecer a prevalência de 

bactérias Gram-negativas produtoras de ESBL, carbapenemase e AmpC na população 

pediátrica saudável do Estado de São Paulo, dado até então pouco conhecido. Com 

isso, foi possível comparar com dados de outras regiões do mundo e alertar para a 

disseminação desses mecanismos de resistência em bactérias colonizando indivíduos 

da comunidade. Essas informações podem ser de grande utilidade no planejamento e 

atualização de esquemas de tratamento de infecções em crianças nessa região, além 

de reforçar a necessidade de vigilância frequente das taxas de resistência na 

comunidade e em ambiente hospitalar.  

 

 

 



 
 

 

6 CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que: 

 

- A prevalência de bactérias Gram-negativas resistentes a CAZ, CTX ou IMP nas 

fezes de crianças hígidas no Estado de São Paulo são alarmantes, e podem chegar a 

80%, valores semelhantes aos encontrados em outros países em desenvolvimento. 

- Não houve diferença entre as faixas etárias ou sexo no que diz respeito ao 

perfil de sensibilidade a CAZ, CTX e IMP de bactérias encontradas nas fezes dos 

voluntários.  

- A determinação do perfil de sensibilidade por meio de disco-difusão em ágar foi 

compatível com o mesmo perfil aferido por concentração inibitória mínima. 

- A congruência entre crescimento em Chromagar® ESBL e resistência a CTX 

por disco-difusão foi bastante alta, cerca de 96 %, embora não tenha sido absoluta. 

- Um mesmo isolado bacteriano pode apresentar diversos mecanismos de 

resistência, simultaneamente, o que pode influenciar nos resultados dos testes de 

sensibilidade aos antibióticos.  

- Nem todas as cepas com resultados positivos nos testes fenotípicos para 

confirmação de um mecanismo de resistência puderam ter os genes correspondentes 

identificados indicando, provavelmente, a presença de outras enzimas ou outros 

mecanismos de resistência desconhecidos ou não pesquisados neste estudo.  

- Cerca de 50% da população incluída neste estudo, independente de sexo ou 

faixa etária, é portadora de duas ou mais cepas bacterianas diferentes apresentando 

algum dos mecanismos de resistência pesquisados (ESBL, carbapenemases e AmpC). 

- Programas de monitoramento de bactérias resistentes a antibióticos são 

necessários e deveriam incluir a pesquisa de genes e fenótipos de resistência de forma 

genérica, e não apenas de bactérias patogênicas resistentes, a fim de promover 

melhores resultados no tratamento de infecções e evitar maior disseminação tanto de 

cepas quanto de genes de resistência carreados em elementos de DNA móveis, como 

os plasmídeos. 

 



 
 

 

7 REFERÊNCIAS 
 
ADELOWO, O.O.; CAUCCI, S.; BANJO, A.O.; et al. Extended Spectrum Beta-
Lactamase (ESBL)-producing bacteria isolated from hospital wastewaters, rivers 
and aquaculture sources in Nigeria. Environ Sci Pollut Res. 2017 Nov 14;25:2744–
2755. doi: 10.1007/s11356-017-0686-7. 
 
ADEOLU, M.; ALNAJAR, S.; NAUSHAD, S.; S GUPTA, R. Genome-based phylogeny 
and taxonomy of the 'Enterobacteriales': proposal for Enterobacterales ord. nov. 
divided into the families Enterobacteriaceae, Erwiniaceae fam. nov., 
Pectobacteriaceae fam. nov., Yersiniaceae fam. nov., Hafniaceae fam. nov., 
Morganellaceae fam. nov., and Budviciaceae fam. nov. Int J Syst Evol Microbiol. 
2016 Dec;66(12):5575-5599. doi: 10.1099/ijsem.0.001485.  
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Manual de 
Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde. 
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos. 
Módulo IV. 2004. Available from: 
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/microbiologia/mod_4_2004.pdf [cited in 2022 
Nov 30] 
 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Microbiologia Clínica 
para o Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Módulo 10 – 
Detecção dos Principais Mecanismos de Resistência Bacteriana aos 
Antimicrobianos pelo Laboratório de Microbiologia Clínica/Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. 2020. Available from: https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/modulo-10_manual-
de-microbiologia.pdf [cited in 2021 Jul 31] 
 
AL-AGAMY, M.H.; EL MAHDY, T.S.; SHIBL, A.M. Fecal Colonization with Extended-
Spectrum Beta-Lactamase and AmpC-Producing Escherichia coli. Biomed Res Int. 
2016;2016:3704150. doi: 10.1155/2016/3704150.  
 
AL-TAWFIQ, J.A.; TAMBYAH, P.A. Healthcare associated infections (HAI) 
perspectives. J Infect Public Health. 2014 Apr 26;7(4):339-344. doi: 
10.1016/j.jiph.2014.04.003. 
 
AMBLER, RP. The structure of beta-lactamases. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 
1980 May 16;289(1036):321-31. doi: 10.1098/rstb. 
ARUHOMUKAMA, D. Review of phenotypic assays for detection of extended-
spectrum β-lactamases and carbapenemases: a microbiology laboratory bench 
guide. Afr Health Sci. 2020 Sep; 20(3):1090-1108. doi 10.4314/ahs.v20i3.11. 
 
BASSETTI, M.; PEGHIN, M. How to manage KPC infections. Ther Adv Infect Dis. 
2020 May 14;7:2049936120912049. doi: 10.1177/2049936120912049. 
 



 
88 

 

BAUER, A.W.; KIRBY, W.M.; SHERRIS, J.C.; TURCK, M. Antibiotic susceptibility 
testing by a standardized single disk method. Am J Clin Pathol. 1966 Apr;45(4):493-
6.  
 
BEVAN, E.R.; JONES, A.M.; HAWKWY, P.M. Global epidemiology of CTX-M β-
lactamases: temporal and geographical shifts in genotype. J Antimicrob Chemother. 
2017 Aug 1;72(8):2145-2155. doi: 10.1093/jac/dkx146. 
 
BEZABIH, Y.M.; SABIITI, W.; ALAMNEH, E.; et al. The global prevalence and trend of 
human intestinal carriage of ESBL-producing Escherichia coli in the community. J 
Antimicrob Chemother. 2021 Jan 1;76(1):22-29. doi: 10.1093/jac/dkaa399. 
 
BOON, E.; MEEHAN, C.J.; WHIDDEN, C.; et al. Interactions in the microbiome: 
communities of organisms and communities of genes. FEMS Microbiol Rev. 2014 
Jan;38(1):90-118. doi: 10.1111/1574-6976.12035. 
 
BUSH, K.; JACOBY, G.A. Updated functional classification of beta-lactamases. 
Antimicrob Agents Chemother. 2010 Mar;54(3):969-76. doi: 10.1128/AAC.01009-09.  
 
CAO T.; LIU, Y.; LI, Y.; et al. A public health concern: emergence of carbapenem-
resistant Klebsiella pneumoniae in a public transportation environment. J 
Antimicrob Chemother. 2020 Oct 1;75(10):2769-2772. doi: 10.1093/jac/dkaa260.  
 
CASTANHEIRA, M.; SIMMER, P.J.; BRADFORD, P.A. Extended-spectrum β-
lactamases: an update on their characteristics, epidemiology and detection. JAC 
Antimicrob Resist. 2021 Jul 16;3(3):dlab092. doi: 10.1093/jacamr/dlab092.  
 
CERCEO, E.; DEITELZWEIG, S.B.; SHERMANM B.M.; AMIN, A.N. Multidrug-
Resistant Gram-Negative Bacterial Infections in the Hospital Setting: Overview, 
Implications for Clinical Practice, and Emerging Treatment Options. Microb Drug 
Resist. 2016 Jul 5;22(5):412-31. doi: 10.1089/mdr.2015.0220. 
 
CHIRINDZE, L.M.; ZIMBA, T.F.; SEKYERE, J.O.; et al. Faecal colonization of E. coli 
and Klebsiella spp. producing extended-spectrum beta-lactamases and plasmid-
mediated AmpC in Mozambican university students. BMC Infect Dis. 2018 May 
30;18(1):244. doi: 10.1186/s12879-018-3154-1. 
 
CHOE, Y.J.; LEE, H.J.; CHOI, E.H. Risk Factors for Mortality in Children with 
Acinetobacter baumannii Bacteremia in South Korea: The Role of Carbapenem 
Resistance. Microbial Drug Resistance.  2019 Oct 11;25(8):1210-1218. doi: 
10.1089/mdr.2018.0465. 
 
CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (CLSI). Methods for 
Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically. 6th 
ed. NCCLS document M7-A6 [ISBN 1-56238-486-4]. Clinical and Laboratory Standards 
Institute, 2003. Available from: https://clsi.org/media/1928/m07ed11_sample.pdf [cited in 
2022 Jan 21] 



 
89 

 

 
DALLENNE, C.; DA COSTA, A.; DECRÉ, D.; et al. Development of a set of multiplex 
PCR assays for the detection of genes encoding important beta-lactamases in 
Enterobacteriaceae. J Antimicrob Chemother. 2010 Mar;65(3):490-5. doi: 
10.1093/jac/dkp498. 
 
ELLINGTON, M.J.; KISTLER, J.; LIVERMORE, D.M.; WOODFORD, N. Multiplex PCR 
for rapid detection of genes encoding acquired metallo-beta-lactamases. J 
Antimicrob Chemother. 2007 Feb;59(2):321-2. doi: 10.1093/jac/dkl481. 
 
EL-NAWAWY, A.; ASHRAF, G.A.; ANTONIOS, M.A.M; et al. Incidence of Multidrug-
Resistant Organism Among Children Admitted to Pediatric Intensive Care Unit in a 
Developing Country. Microb Drug Resist. 2018 Oct 9;24(8):1198-1206. doi: 
10.1089/mdr.2017.0414. 
 
EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTNG 
(EUCAST). Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. 
Version 10.0. 2020 Jan. Available from: https://www.eucast.org/clinical_breakpoints 
[cited in 2022 Oct 18] 
 
EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTNG 
(EUCAST). Guidelines for detection of resistance mechanisms and specific 
resistances of clinical and/or epidemiological importance, version 1.0. 2013 Dec. 
Available from: https://www.eucast.org/resistance_mechanisms  [cited in 2021 Jul 29] 
 
EUROPEAN COMMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTNG 
(EUCAST). Guidelines for detection of resistance mechanisms and specific 
resistances of clinical and/or epidemiological importance, version 2.0. 2017 Jul. 
Available from: https://www.eucast.org/resistance_mechanisms  [cited in 2021 Jul 22] 
 
FLANNERY, D.D.; CHIOTOS, K.; GERBER, J.S.; PUOPOLO, K.M. Neonatal 
multidrug-resistant gram-negative infection: epidemiology, mechanisms of 
resistance, and management. Pediatr Res. 2021 Oct 1;91(2):380-391. doi: 
10.1038/s41390-021-01745-7.  
 
FLOKAS, M.E.; KARANIKA, S.; ALEVIZAKOS, M.; MYLONAKIS, E. Prevalence of 
ESBL-Producing Enterobacteriaceae in Pediatric Bloodstream Infections: A 
Systematic Review and MetaAnalysis. PLoS ONE. 2017 Jan 31;12(1):e0171216. doi: 
10.1371/journal.pone.0171216. 
 
FOLGORI, L.; BERNASCHI, P.; PIGA, S.; et al. Healthcare-Associated Infections in 
Pediatric and Neonatal Intensive Care Units: Impact of Underlying Risk Factors 
and Antimicrobial Resistance on 30-Day Case-Fatality in Italy and Brazil. Infect 
Control Hosp Epidemiol. 2016 Nov;37(11):1302-1309. doi: 10.1017/ice.2016.185. 
 
 



 
90 

 

FOLGORI, F.; TERSIGNI, C.; HSIA, Y.; et al. The relationship between Gram-
negative colonization and bloodstream infections in neonates: a systematic 
review and meta-analysis. Clin Microbiol Infect. 2018 Mar 01;24(3):251-7. doi: 
10.1016/j.cmi.2017.08.008.  
 
FRIEDMANN, R.; RAVEH, D.; ZARTZER, E.; et al. Prospective evaluation of 
colonization with extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing 
enterobacteriaceae among patients at hospital admission and of subsequent 
colonization with ESBL-producing enterobacteriaceae among patients during 
hospitalization. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009 Jun;30(6):534-42. doi: 
10.1086/597505. 
 
GANDRA, S.; BARTER, D.M.; LAXMINARAYAN, R. Economic burden of antibiotic 
resistance: how much do we really know? Clin Microbiol Infect. 2014 Oct 
01;20(10):973-80. doi: 10.1111/1469-0691.12798.  
 
GHAFOURIAN, S.; SADEGHUFARD, N.; SOHEILI, S.; et al. Extended Spectrum Beta-
lactamases: Definition, Classification and Epidemiology. Curr Issues Mol Biol. 
2015;17:11-21. doi: 10.21775/cimb.017.011. 
 
HALDORSEN, B.; GISLE, C.G.; HANSEN, D.S.; et al. Performance of the EUCAST 
disc diffusion method and two MIC methods in detection of Enterobacteriaceae 
with reduced susceptibility to meropenem: the NordicAST CPE study. J Antimicrob 
Chemother. 2018 Oct 1; 73(10): 2738-2747. doi: 10.1093/jac/dky276. Erratum in: J 
Antimicrob Chemother. 2018 Oct 1;73(10):2905.  
 
HAMPRECHT, A.; ROHDE, A.M.; BEHNKE, M.; et al. Colonization with third-
generation cephalosporin-resistant Enterobacteriaceae on hospital admission: 
prevalence and risk factors. J Antimicrob Chemother. 2016 Oct; 71(10):2957-63. doi: 
10.1093/jac/dkw216.  
 
HAYTOĞLU, Z.; GÜNDESLIOGLU, Ö.Ö.; YILDIZDAS, D.; et al. Carbapenem and 
colistin resistance in children with Enterobacteriaceae infections. Turk J Pediat. 
2020;62(5):778-786. doi: 10.24953/turkjped.2020.05.009. 
 
HENDERSON, J.; CIESIELCZUK, H.; NELSON, S.M.; WILKS, M. Community 
prevalence of carbapenemase-producing organisms in East London. J Hosp Infect. 
2019 Oct;103(2):142-146. doi: 10.1016/j.jhin.2019.04.014.  
 
HIJAZI, S.M.; FAWZI, M.A.; ALI, F.M.; ABD EL GALIL, K.H. Multidrug-resistant ESBL-
producing Enterobacteriaceae and associated risk factors in community infants in 
Lebanon. J Infect Dev Ctries. 2016 Sep 30;10(9):947-955. doi: 10.3855/jidc.7593.  
 
JACOBY, G.A. AmpC beta-lactamases. Clin Microbiol Rev. 2009 Jan;22(1):161-82, 
Table of Contents. doi: 10.1128/CMR.00036-08.  
 



 
91 

 

JOJI, R.M.; AL-MAHAMEED, A.E.; JISHI, T.A.; et al. Molecular detection of plasmid-
derived AmpC β-lactamase among clinical strains of Enterobacteriaceae in 
Bahrain.Ann Thorac Med. 2021 Jul-Sep;16(3):287-293. doi:  
10.4103/atm.ATM_523_20. 
 
KAARME, J.; RIEDEL, H.; SCHAAL, W.; et al. Rapid Increase in Carriage Rates of 
Enterobacteriaceae Producing Extended-Spectrum β-Lactamases in Healthy 
Preschool Children, Sweden. Emerg Infect Dis. 2018 Oct; 24(10):1874-81. doi: 
10.3201/eid2410.171842.  
 
KAZEMIAN, H.; HEIDARI, H.; GHANAVATI, R.; et al. Phenotypic and Genotypic 
Characterization of ESBL-, AmpC-, and Carbapenemase-Producing Klebsiella 
pneumoniae and Escherichia coli Isolates. Med Princ Pract. 2019;28(6):547-551. doi: 
10.1159/000500311.  
 
KELLY, A.M.; MATHEMA, B.; LARSON, E.L. Carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae in the community: a scoping review. Int J Antimicrob Agents. 
2017 Aug 01;50(2):127-134. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2017.03.012. 
 
KERN, W.V.; RIEG, S. Burden of bacterial bloodstream infection - a brief update on 
epidemiology and significance of multidrug-resistant pathogens. Clin Microbiol 
Infect. 2020 Nov 9;26(2):151-157. doi: 10.1016/j.cmi.2019.10.031. 
 
KIM, S.Y.; SHIN, S.Y.; RHEE, J.Y.; KO, K.S. Imipenem-resistant Gram-negative 
bacterial isolates carried by persons upon medical examination in Korea. J 
Microbiol. 2017 Aug; 55(8):612-618. doi: 10.1007/s12275-017-6555-8. 
 
KIZNY GORDON, A.E.; MATHERSM A.J.; CHEONG, E.Y.L.; et al. The Hospital Water 
Environment as a Reservoir for Carbapenem-Resistant Organisms Causing 
Hospital-Acquired Infections-A Systematic Review of the Literature. Clin Infect Dis. 
2017 May 15;64(10):1435-1444. doi: 10.1093/cid/cix132. Erratum in: Clin Infect Dis. 
2017 Oct 15;65(8):1431-1433.  
 
KOGA, V.L.; MALUTA, R.P.; DA SILVEIRA, W.D.; et el. Characterization of CMY-2-
type beta-lactamase-producing Escherichia coli isolated from chicken carcasses 
and human infection in a city of South Brazil. BMC Microbiol. 2019 Jul 30;19(1):174. 
doi: 10.1186/s12866-019-1550-3.  
 
KWOK, K.O.; CHAN, E.; CHUNG, P.H.; et al. Prevalence and associated factors for 
carriage of Enterobacteriaceae producing ESBLs or carbapenemase and 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus in Hong Kong community. J Infect. 
2020 Aug;81(2):242-247. doi: 10.1016/j.jinf.2020.05.033.  
 
LABARCA, J.A.; SALLES, M.J.C.; SEAS, C.; GUSMÁN-BLANCO, M. Carbapenem 
resistance in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii in the 
nosocomial setting in Latin America. Crit Rev Microbiol. 2017 Oct 9;42(2):276-292. 
doi: 10.3109/1040841X.2014.940494. 



 
92 

 

 
LABORCLIN. Ágar ESBL Cromogênico. LB 172249, Rev. 04 – 12, 2018.  
 
LE DOARE, K.; BIELICKJ, J.; HEATH, P.T.; SHARLAND, M. Systematic Review of 
Antibiotic Resistance Rates Among Gram-Negative Bacteria in Children With 
Sepsis in Resource-Limited Countries. J Pediatric Infect Dis Soc. 2014 Mar 24;4 
(1):11–20. doi: 10.1093/jpids/piu014. 
 
LIU, X.; LI, X.; YANG, A.W.; et al. Community Fecal Carriage and Molecular 
Epidemiology of Extended-Spectrum β-Lactamase- and Carbapenemase-
Producing Escherichia coli from Healthy Children in the Central South China. 
Infect Drug Resist. 2022 Apr 6;15:1601-1611. doi: 10.2147/IDR.S357090. 
 
LOB, S.H.; BIEDENBACH, D.J.; BADAL, R.E.; et al. Discrepancy between genotypic 
and phenotypic extended-spectrum β-lactamase rates in Escherichia coli from 
intra-abdominal infections in the USA. J Med Microbiol. 2016 Sep;65(9):905-909. doi: 
10.1099/jmm.0.000307. 
 
LUPO, A.; HAENNI, M.; MADEC, J.Y. Antimicrobial Resistance n Acinetobacter spp. 
And Pseudomonas spp. Microbiol Spectr. 2018 Jun;6(3). doi: 
10.1128/microbiolspec.ARBA-0007-2017. 
 
LUTSAR, I.; TELLING, K.; METSVAHT, T. Treatment option for sepsis in children in 
the era of antibiotic resistance. Expert Rev Anti Infect Ther. 2014 Oct;12:10,1237-
1252. doi: 10.1586/14787210.2014.956093. 
 
MAGWENZI, M.T.; GUDZA-MUGABE, M.; MUJURU, H.A.; et al. Carriage of antibiotic-
resistant Enterobacteriaceae in hospitalized children in tertiary hospitals in 
Harare, Zimbabwe. Antimicrob Resist Infect Control. 2017 Jan 11;6:10. doi: 
10.1186/s13756-016-0155-y.  
 
MANDAL, D.K.; SAH, S.K.; MISHRA, S.K.; et al. Carriage of Extended-Spectrum-β-
Lactamase- and AmpC-β-Lactamase-Producing Enterobacteriaceae (ESBL-PE) in 
Healthy Community and Outpatient Department (OPD) Patients in Nepal. Can J 
Infect Dis Med Microbiol. 2020 Feb 11;2020:5154217. doi: 10.1155/2020/5154217.  
 
MARKWART, R.; SAITO, H.; HARDER, T.; et al. Epidemiology and burden of sepsis 
acquired in hospitals and intensive care units: a systematic review and meta-
analysis. Intensive Care Med. 2020 Jun 26;46:1536–1551. doi: 10.1007/s00134-020-
06106-2. 
 
MARTINEZ, A.E.; WIDMER, A.; FREI, R.; et al. ESBL-colonization at ICU admission: 
impact on subsequent infection, carbapenem-consumption, and outcome. Infect 
Control Hosp Epidemiol. 2019 Apr;40(4):408-413. doi: 10.1017/ice.2019.5. 
 
MENDES, R.E.; KIYOTA, K.A.; MONTEIRO, J.; et al. Rapid detection and 
identification of metallo-beta-lactamase-encoding genes by multiplex real-time 



 
93 

 

PCR assay and melt curve analysis. J Clin Microbiol. 2007 Feb;45(2):544-7. doi: 
10.1128/JCM.01728-06. 
 
MILLS, M.C.; LEE, J. The threat of carbapenem-resistant bacteria in the 
environment: Evidence of widespread contamination of reservoirs at a global 
scale. Environ Pollut. 2019 Dec;255(Pt 1):113143. doi: 10.1016/j.envpol.2019.113143.  
 
MIRANDA-ROMERO, A.L.; SILVA-SAMCHEZ, J.; GARZA-RAMOS, U.; et al.  
Molecular characterization of ESBL-producing Escherichia coli isolates from 
hospital- and community-acquired infections in NW Mexico. Diagn Microbiol Infect 
Dis. 2017 Jan;87(1):49-52. doi: 10.1016/j.diagmicrobio.2016.10.006. 
 
MONTOYA-URREGO, D.; TELLEZ-CARRASQUILLA, S.; VANEGAS, J.M.; JIMÉNEZ 
QUICENO, J.N. High frequency of colonization by extended-spectrum beta-
lactamase-producing Gram-negative bacilli in hemodialysis patients and their 
household contacts: dissemination between community and hospital. Epidemiol 
Health. 2022 Aug 27:e2022069. doi: 10.4178/epih.e2022069.  
 
MOTA, R.; PINTO, R.; PALMEIRA, J.; et al. Multidrug-resistant bacteria as intestinal 
colonizers and evolution of intestinal colonization in healthy university students 
in Portugal. Access Microbiol. 2020 Nov 25;3(1):acmi000182. doi: 
10.1099/acmi.0.000182.  
 
MOTBAINOR, H.; BEREDED, F.; MULU, W. Multi-drug resistance of blood stream, 
urinary tract and surgical site nosocomial infections of Acinetobacter 
baumannii and Pseudomonas aeruginosa among patients hospitalized at 
Felegehiwot referral hospital, Northwest Ethiopia: a cross-sectional study. BMC 
Infect Dis. 2020 Jan 30;20:92. doi: 10.1186/s12879-020-4811-8. 
 
MOUTON, J.W.; MELETIADIS, J.; VOSS, A.; TURNIDGE, J. Variation of MIC 
measurements: the contribution of strain and laboratory variability to 
measurement precision. J Antimicrob Chemother. 2018 Sep 1;73(9):2374-2379. doi: 
10.1093/jac/dky232. 
 
NETO, M.A.R; RIOS, V.M.; CORÁ, L.F.; et al. High rates of antimicrobial resistance 
of ESBL-producing Enterobacteriaceae isolated from clinical samples in 
Northeast of Brazil. Infect Dis. 2017 Sep 23;50(3):229-231. doi: 
10.1080/23744235.2017.1381987. 
 
NORDMANN, P.; GNIADKOWSKI, M.; GISKE, C.G.; et al. Identification and 
screening of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Clin Microbiol Infect. 
2012;18:432-8. doi: 10.1111/j.1469-0691.2012.03815.x. 
 
NORDMANN, P.; POIREL, L.; DORTET, L. Rapid detection of carbapenemase-
producing Enterobacteriaceae. Emerg Infect Dis. 2012 Sep;18(9):1503-7. doi: 
10.3201/eid1809.120355. 
 



 
94 

 

NORDMANN, P.; POIREL, L. Epidemiology and Diagnostics of Carbapenem 
Resistance in Gram-negative Bacteria. Clin Infect Dis. 2019 Dec 1;69(7):521–528. 
doi: 10.1093/cid/ciz824. 
 
O’BRIEN, T.J.; FIGUEROA, W.; WELCH, M. Decreased efficacy of antimicrobial 
agents in a polymicrobial environment. ISME J. 2022 Jul;16(7):1694-1704. doi: 
10.1038/s41396-022-01218-7.  
OISHI, T.; SAITO, A.; FUKUDA, Y.; et al. Analysis of risk factors for multidrug-
resistant pathogens and appropriate treatment indications for pneumonia in 
children with neurologic impairment. J Infect Chemother. 2021 Jan 2;(27):342-347. 
doi: 10.1016/j.jiac.2020.12.007. 
 
OLIVEIRA, P.M.N; BUONORA, S.N.; SOUZA, C.L.P.; et al. Surveillance of multidrug-
resistant bacteria in pediatric and neonatal intensive care units in Rio de Janeiro 
State, Brazil. Rev Soc Bras Med Trop. 2019 Sep 5;52:e20190205. doi: 10.1590/0037-
8682-0205-2019.  
 
OTTER, J.A.; NATALE, A.; BATRA, R.; et al. Individual- and community-level risk 
factors for ESBL Enterobacteriaceae colonization identified by universal 
admission screening in London. Clin Microbiol Infect. 2019 Oct;25(10):1259-65. doi: 
10.1016/j.cmi.2019.02.026. 
 
OZENEN, G.G.; BAL, Z.S.; UMIT, Z.; et al. Nosocomial Non-fermentative gram 
negative bacteria bloodstream infections in children; Risk factors and clinical 
outcomes of carbapenem resistance. J Infect Chemother. 2021 May 01;27(5):729-
735. doi: 10.1016/j.jiac.2020.12.024. 
 
PALMEIRA, J.D.; FERREIRA, H.M.N. Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-
producing Enterobacteriaceae in cattle production - a threat around the world. 
Heliyon. 2020 Jan 30;6(1):e03206. doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e03206. 
 
PÉREZ, C.D.A.; LÓPEZ-FRENEÑA, N.; CARLAVILLA, A.L.R.; et al. Local prevalence 
of extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producing Enterobacteriacea 
intestinal carriers at admission and co-expression of ESBL and OXA-48 
carbapenemase in Klebsiella pneumoniae: a prevalence survey in a Spanish 
University Hospital. BMJ Open. 2019 Mar 1;9(3): e024879. doi: 10.1136/bmjopen-
2018-024879. 
 
PIRES, J.; NOVAIS, Â.; PEIXE, L. Blue-Carba, an Easy Biochemical Test for 206 
Detection of Diverse Carbapenemase Producers Directly from Bacterial 
Cultures.  Clin Microbiol. 2013 Dec;51(12):4281-3. doi: 10.1128/JCM.01634-13. 
 
POTTER, R.F.; D’SOUZA, A.W.; DANTAS, G. The rapid spread of carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae. Drug Resist Updat. 2016 Nov;29:30-46. doi: 
10.1016/j.drup.2016.09.002.  
 



 
95 

 

POURIKI, S.; VRIONI, G.; SAMBATAKOU, H. et al. Intestinal colonization with 
resistant bacteria: a prognostic marker of mortality in decompensated 
cirrhosis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 Jan;37(1):127-134. doi: 10.1007/s10096-
017-3110-9.  
 
PUERTA-ALCALDE, P.; CARDOZO, C.; MARCO, F.; et al. Changing epidemiology of 
bloodstream infection in a 25-years hematopoietic stem cell transplant program: 
current challenges and pitfalls on empiric antibiotic treatment impacting 
outcomes. Bone Marrow Transplant. 2020 Mar;55(3):603–612. doi: 10.1038/s41409-
019-0701-3.  
 
QURESHI, S.; MARIA, N.; ZEESHAN, M.; et al. Prevalence and risk factors 
associated with multi-drug resistant organisms (MDRO) carriage among pediatric 
patients at the time of admission in a tertiary care hospital of a developing 
country. A cross-sectional study. BMC Infect Dis. 2021 Jun 9;21(1):547. doi: 
10.1186/s12879-021-06275-5.  
 
RAI, S.; DAS, D.; NIRANJAN, D.K.; et al. Carriage prevalence of carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae in stool samples: A surveillance study. Australas Med 
J. 2014 Feb 28;7(2):64-7. doi: 10.4066/AMJ.2014.1926. 
  
RÉGLIER-POUPET, H.; NAAS, T.; CARRER, A.; et al. Performance of chromID 
ESBL, a chromogenic medium for detection of Enterobacteriaceae producing 
extended-spectrum beta-lactamases. J Med Microbiol. 2008 Mar;57(Pt 3):310-315. 
doi: 10.1099/jmm.0.47625-0.  
 
REYNOLDS, D.; KOLLEF, M. The Epidemiology and Pathogenesis and Treatment 
of Pseudomonas aeruginosa Infections: An Update. Drugs. 2021 Dec;81(18):2117-
2131. doi: 10.1007/s40265-021-01635-6.  
 
RODRIGUES, K.M..; DE REZENDE, D.F.; PINTO, M.P.; et al. High levels of gut 
carriage of antimicrobial-resistant Escherichia coli in community settings in Rio 
de Janeiro, Brazil. Braz J Microbiol. 2022 Mar;53(1):205-212. doi: 10.1007/s42770-
021-00673-2.  
 
ROMO-IBÁÑEZ, Á.; CALATRAVA-HERNÁNDEZ, E.; GUTIÉRREZ-SOTO, B.; et al. 
High clinical impact of rapid susceptibility testing on CHROMID ESBL® medium 
directly from swabs. Ann Transl Med. 2020 May;8(9):604. doi: 
10.21037/atm.2020.02.158. 
 
SALEEM, A.F.; ALLANA, A.; HALE, L.; et al. The Gut of Healthy Infants in the 
Community as a Reservoir of ESBL and Carbapenemase-Producing Bacteria. 
Antibiotics (Basel). 2020 May 27;9(6):286. doi: 10.3390/antibiotics9060286. 
 
SALZO, A.; RIPABELLI, G.; SAMMARCO, M.L.; et al. Healthcare-Associated 
Infections and Antibiotics Consumption: A Comparison of Point Prevalence 



 
96 

 

Studies and Intervention Strategies. Hospl Top. 2021 Jul-Sep;99(3):140-150. doi: 
10.1080/00185868.2021.1902758. 
 
SERRA-BURRIEL, M.; KEYS, M.; CAMPILLO-ARTERO, C.; et al. Impact of multi-drug 
resistant bacteria on economic and clinical outcomes of healthcare-associated 
infections in adults: Systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. 2020 Jan 10; 
15(1):e0227139. Available from: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0227139 [cited in 2022 
Apr 11] 
 
SETHAPHANICH, N.; SANTANIRANS, P.; RATTANASIRI, S.; et al. Pediatric extended 
spectrum β-lactamase infection: Community-acquired infection and treatment 
options. Pediatr Int. 2016 May;58(5):338-46. doi: 10.1111/ped.12845.  
 
SUBRAMANYA, S.H.; BAIRY, I. METOK, Y.; et al. Detection and characterization of 
ESBL-producing Enterobacteriaceae from the gut of subsistence farmers, their 
livestock, and the surrounding environment in rural Nepal. Sci Rep. 2021 Jan 
22;11(1):2091. doi: 10.1038/s41598-021-81315-3. 
 
SUETENS, C.; LATOUR, K.; KÄRKI, T.; et al. Prevalence of healthcare-associated 
infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in 
acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point 
prevalence surveys, 2016 to 2017. Euro Surveill. 2018 Nov 15;23(46):pii=1800516. 
doi: 10.2807/1560-7917. 
 
TAMEZ-TORRES, K.M.; PONCE-DE-LEON, A.; TORRES-GONZALEZ, P.; et al. High 
prevalence of MDR gram-negative bacteria in feces of healthy blood donors in 
Mexico. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020 Aug;39(8):1439-1444. doi: 
10.1007/s10096-020-03858-z. 
 
TAMMA, P.D.; DOI, Y.; BONOMO, R.A.; JOHNSON, J.K.; et al. & ANTIBACTERIAL 
RESISTANCE LEADERSHIP GROUP. (2019) A Primer on AmpC β-Lactamases: 
Necessary Knowledge for an Increasingly Multidrug-resistant World. Clin Infect 
Dis. 2019 Sep 27;69(8):1446-1455. doi: 10.1093/cid/ciz173.  
 
TAUR, Y.; JENG, R.R.; PERALES, M.A.; et al. The effects of intestinal tract bacterial 
diversity on mortality following allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation. Blood. 2014 Aug 14; 124(7):1174-82. doi: 10.1182/blood-2014-02-
554725.  
 
TAUR, Y.; XAVIER, J.B.; LIPUMA, L.; et al. Intestinal domination and the risk of 
bacteremia in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation. Clin Infect Dis. 2012 Oct 1;55(7):905-14. doi: 10.1093/cid/cis580.  
 
TENOVER, F.C.; DELA CRUZ, C.M.; DEWELL, S.; et al. Does the presence of 
multiple β-lactamases in Gram-negative bacilli impact the results of antimicrobial 
susceptibility tests and extended-spectrum β-lactamase and carbapenemase 



 
97 

 

confirmation methods? J Glob Antimicrob Resist. 2020 Dec;23:87-93. doi: 
10.1016/j.jgar.2020.08.011.  
 
TFIFHA, M.; FERJANI, A.; MALLOULI, M.; et al. Carriage of multidrug-resistant 
bacteria among pediatric patients before and during their hospitalization in a 
tertiary pediatric unit in Tunisia. Libyan J of Medicine. 2018 Dec 13(1):1419047. doi: 
10.1080/19932820.2017.1419047. 
 
URMI, U.L.; NAHAR, S.; RANA, M.; et al. Genotypic to Phenotypic Resistance 
Discrepancies Identified Involving β-Lactamase Genes, blaKPC, blaIMP, blaNDM-
1, and blaVIM in Uropathogenic Klebsiella pneumoniae. Infect Drug Resist. 2020 
Aug 18;13:2863-2875. doi: 10.2147/IDR.S262493.  
 
WESTPHAL, G.A.; PEREIRA, A.B.; FACHIN, S.M.; et al. Characteristics and 
outcomes of patients with community-acquired and hospital-acquired sepsis. Rev 
Bras Ter Intensiva. 2019 Jan-Mar;31(1):71-78. doi: 10.5935/0103-507X.20190013.  
 
WIELAND, K.; CHHATWAL, P.; VONBERG, R.P. Nosocomial outbreaks caused by 
Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa: Results of a systematic 
review. Am J Infect Control. 2018 Jun;46(6):643-648. doi: 10.1016/j.ajic.2017.12.014.  
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global antimicrobial resistance and use 
surveillance system (GLASS) report 2021. 2021 Jun 9. Available from: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240027336 [cited in 2022 Oct 24] 
 
XU, Q.; PAN, F.; TIAN, D.; et al. Fecal carriage and molecular epidemiology of 
carbapenem-resistant Enterobacteriaceae from outpatient children in Shanghai. 
BMC Infect Dis. 2019 Aug 1;19(1):678. doi: 10.1186/s12879-019-4298-3. 
 
YOON, E.J.; JEONG, S.H. Mobile Carbapenemase Genes in Pseudomonas 
aeruginosa. Front Microbiol. 2021 Feb 18;12:614058. doi: 10.3389/fmicb.2021.614058.  
 
 
 

  



 
98 

 

Anexo 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você e seu filho (a) estão sendo convidados a participar do estudo “Estudo sobre a 
colonização intestinal de indivíduos hígidos, da faixa etária pediátrica, por bactérias 
Gram-negativas produtoras de carbapenemases e beta-lactamases de espectro 
estendido”. Os avanços na área da saúde ocorrem através de estudos como este, por isso a 

sua participação é importante. 

 A ocorrência de infecções bacterianas sem possibilidade de tratamento e associada à 

alta taxa de mortalidade tem crescido em todo o mundo e isso se deve ao uso excessivo de 

antibióticos e às mudanças genéticas que ocorrem nas próprias bactérias. As bactérias que 

causam infecções em grande parte habitam o trato intestinal, inclusive de indivíduos saudáveis, 

podendo em certo momento causar infecção ao próprio indivíduo ou a outras pessoas. Essas 

informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa 

isolar e identificar as bactérias das fezes que são resistentes a antibióticos, além de verificar se 

estas bactérias possuem fatores de virulência, o que as tornam possíveis agentes causadores 

de infecção. 

Para tanto, a criança menor sob sua responsabilidade fornecerá uma pequena porção 

de fezes, que será coletada normalmente, em casa, sem uso de qualquer procedimento 

invasivo. Essa amostra de fezes será coletada em frasco fornecido pelos pesquisadores, e deve 

ser armazenada em geladeira até recolhimento pela pesquisadora. O material será 

encaminhado ao laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de São Paulo, onde se 

realizará o estudo com os procedimentos laboratoriais necessários.  

Esclarecemos que não será coletado nenhum outro material clínico do voluntário com a 

finalidade exclusiva de estudo.  

O voluntário (ou responsável legal) responderá a um questionário sociodemográfico para 

coleta de informações que serão analisadas em conjunto com os resultados dos testes 

laboratoriais.  

O participante tem a garantia de que as informações coletadas e os resultados da 

pesquisa não serão divulgados a público de forma individual ou com a identificação do doador 

das fezes.  
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A equipe de pesquisadores assegura que o procedimento de coleta das fezes não traz 

riscos para o voluntário, e não causará nenhum dano pessoal, dor ou desconforto. Pode causar 

pequeno constrangimento no momento da coleta de fezes. 

Caso se interesse, o voluntário ou responsável terá acesso aos seus resultados a 

qualquer momento, até 31/05/2020, período em que o estudo estará encerrado. Para obter 

informações mais detalhadas, o voluntário deverá consultar algum membro do grupo 

pesquisador, sendo a pesquisadora principal Ligia Augusto Coraine, telefone (11) 97155-5799, 

e-mail ligiaacoraine@gmail.com, endereço Rua Agostinho Rodrigues Filho, 57 Ap 71 – 04026-

040 - São Paulo  - SP. Dúvidas sobre a ética desta pesquisa poderão ser esclarecidas pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP – Rua Prof. Francisco De Castro, 55, - 

04020-050; telefones (11) 5571-1062 e (11) 5539-7162 - horário de atendimento telefônico e 

presencial: segundas, terças, quintas e sextas, das 09:00 às 13:00hs -, e-mail 

cep@unifesp.edu.br. 

É garantida ao participante a liberdade de retirada de consentimento de participação 

nesta pesquisa no momento em que desejar, sem nenhum prejuízo no atendimento do 

paciente, e caso isso ocorra, nenhum dado ou bactéria será utilizado e todo material coletado 

será devidamente descartado. 

 Não há despesas nem compensação aos voluntários do estudo. A equipe pesquisadora 

se compromete a utilizar os dados e material coletado somente para a pesquisa acima 

especificada.  

As bactérias coletadas (isoladas das fezes) passarão a compor uma coleção de 

microrganismos sob a responsabilidade da Profa. Dra. Rosa Maria Silva, e serão devidamente 

registradas no Ministério do Meio Ambiente, seguindo a lei da biodiversidade brasileira, lei 

13.123 de 17 de novembro de 2015. Dessa forma, poderão ser utilizadas futuramente em outros 

estudos científicos. Desta forma, neste termo, o (a) senhor (a) decidirá que deseja ser 

consultado (a) a cada nova pesquisa que seja realizada com essas bactérias ou se poderemos 

realizar pesquisas futuras sem a necessidade da coleta de novo TCLE. 

 

 

Nome do Doador: _______________________________________________ 
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Acredito ter compreendido as informações que li descrevendo o “Estudo sobre a 
colonização intestinal de indivíduos hígidos, da faixa etária pediátrica, por bactérias 
Gram-negativas produtoras de carbapenemases e beta-lactamases de espectro 
estendido”. Declaro ter respondido o questionário veridicamente. 

 

 Eu,_____________________________________________________, discuti com o 

integrante do estudo sobre minha decisão em particular deste estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos desta pesquisa, os procedimentos a serem realizados, a ausência de 

desconfortos e riscos da coleta das fezes, bem como as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimento permanentes. Ficou claro também que a participação do voluntário por quem 

sou responsável é isenta de despesas. Concordo voluntariamente com a participação do meu 

filho (a), ou menor sob minha responsabilidade, 

__________________________________________________ neste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem qualquer penalidade 

ou prejuízo de minha parte. 

Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha 

posse. 

 

 

________________________________                              Data:____/____/20__. 

Assinatura do Responsável Legal 

Obs: Se o voluntário tiver idade entre 10 e 18 anos, além do preenchimento e assinatura 

deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo responsável legal, o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) deve ser lido para ou pelo menor e aceito livremente 

pelo mesmo.  
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Eu, sabendo que as bactérias farão parte de uma coleção de microrganismos, e poderão 

ser utilizadas no futuro para outros estudos, _______________________ que essa utilização 

seja feita sem a necessidade da coleta de um novo TCLE para cada estudo a ser realizado. 

Preencher o espaço acima por extenso com uma das opções: PERMITO (para autorizar 
estudos futuros sem novo TCLE) ou NÃO PERMITO (para não autorizar estudos futuros 
sem novo TCLE). 

 

___________________________________                            Data:____/____/20__. 

Assinatura do Responsável Legal 

 

 Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste voluntário ou representante legal para participação neste estudo. 

 

 

___________________________________________ 

Nome do Responsável pela coleta do TCLE   

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela coleta do TCLE  
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Anexo 2 
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Estudo sobre a colonização 
intestinal de indivíduos hígidos, da faixa etária pediátrica, por bactérias Gram-negativas 
produtoras de carbapenemases e beta-lactamases de espectro estendido”. 

Com essa pesquisa queremos saber se existem bactérias que moram em seu intestino e 

que podem causar infecções a você ou outras pessoas. Esse estudo pode ajudar com avanços 

da ciência para tratamento de pessoas doentes.  

Seus pais permitiram que você participe. Você não precisa participar da pesquisa se não 

quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir. Para a pesquisa será coletada 

uma pequena quantidade de fezes em sua própria casa, e depois o material será enviado ao 

laboratório para a realização dos testes. Essa coleta não causa nenhuma dor ou risco a você.  

Você e seus pais ou responsáveis também responderão a algumas perguntas em um 

questionário, com informações que ajudarão a obter os resultados da pesquisa.  

Caso aconteça algo errado, você pode nos enviar e-mail ou ligar - pesquisadora principal 

Ligia Augusto Coraine: telefone (11) 97155-5799, e-mail ligaacoraine@gmail.com. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da 

pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as pessoas que participaram da pesquisa. 

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar.  

Eu _______________________________________________________ aceito participar 

da pesquisa “Estudo sobre a colonização intestinal de indivíduos hígidos, da faixa etária 
pediátrica, por bactérias Gram-negativas produtoras de carbapenemases e beta-
lactamases de espectro estendido”. 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer 

“sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai 

ficar furioso. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.  

São Paulo, ____de _________de __________. 

 

___________________________    __________________________ 

Assinatura do Menor     Assinatura do Pesquisador 
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Anexo 3 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)
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Anexo 4 
Soluções 

 
1 Ágar estoque 

 
O ágar estoque foi preparado para manter as amostras durante os experimentos 

em condições de baixo metabolismo, 4mL do estoque preparado e autoclavado a 121 

ºC por 15 min, foi distribuído em tudo de estoque, após solidificação as amostras foram 

repicadas, incubadas para crescimento a 37ºC por cerca de 16h e depois mantidas em 

temperatura ambiente, ao abrigo de luz.    

 

Ágar-ágar                        3 g  

Caldo nutriente                         5 g  

NaCl                                         4 g  

Água destilada q.s.p          250 mL 

 

2 Solução Salina a 0,9 % 
 

NaCl (Synth)           9 g 

Água destilada q.s.p          100 mL 

 

Após dissolução do sal, a solução foi esterilizada por autoclavação durante 15 

min. 

 
3 Solução base para o teste de Carba NP (NORDMANN et al., 2012). 
 
Solução aquosa de vermelho fenol  a 0,5% em água, pH 7,6                 0,04 % 
Solução de sulfato de Zinco (ZnSO4) (MercK) -                                      0,1 mM 
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4 Solução tampão Tris – Borato – EDTA (TBE) 5X, pH 8,0    
 
Trizma Base (Sigma)                                   54 g  

Ácido Bórico cristalizado (MERCK)             27,5 g  

EDTA 0,5 M pH 8,0                       20 mL  

Água bidestilada q.s.p.                                       1 L 

 

A solução foi autoclavada por 15 min e, para uso, foi diluída a 0,5X em água 

bidestilada.   

 

5 Solução Tampão Corante [5x] para eletroforese 
 
Azul de bromofenol (Sigma)                      0,25% 
Xileno Cianol (Sigma)                                0,25% 
Ficoll tipo 400 (Sigma)                                  25% 
Água bidestilada q.s.p 

 

O Ficoll foi dissolvido por aquecimento em água bidestilada. Depois do 

resfriamento, os corantes foram adicionados e homogeneizados até sua completa 

dissolução. A solução foi armazenada em frasco plástico, à temperatura ambiente e ao 

abrigo da luz.   

 

6 Solução de Brometo de etídio 
 
O Brometo de Etídio (Sigma) foi dissolvido em água bidestilada na concentração 

de 10 mg/mL, e armazenado à temperatura ambiente e ao abrigo da luz.   

 

   

 
 


