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RESUMO 

Nas últimas décadas, o uso indiscriminado de antimicrobianos, aliado às 

habilidades de aquisição e transferência de genes de virulência e resistência, têm sido 

responsáveis pelo crescente envolvimento de enterococos, sobretudo VRE (Enterococos 

resistentes à vancomicina) em Infecções relacionadas à Assistência à Saúde (IrAS). 

Estudos recentes têm demonstrado que a perda ou ausência de CRISPR (Clustered, 

regularly interspaced short palindromic repeats) podem estar diretamente relacionadas 

ao aumento da virulência e da resistência em enterococos. Diante disso, o objetivo deste 

estudo foi o de comparar o potencial de virulência, resistência e a presença de elementos 

CRISPR entre cepas VRE e VSE (Enterococos sensíveis à vancomicina) de diferentes 

origens. Ao todo, 180 amostras de enterococos foram analisadas, sendo 91 VREs (de 

infecção ou colonização) e 89 VSE (uma amostra de infecção endodôntica, nove de 

origem alimentar, 10 de "swab" retal de gestantes e 69 de infecções em pacientes com 

câncer). As amostras foram submetidas a identificação e/ou confirmação da espécie por 

PCR e MALDI-TOF, resultando em 95 E. faecalis, 77 E. faecium, cinco E. gallinarum e 

um E. casseliflavus. Outras duas amostras (E. avium e E. durans) foram identificadas no 

laboratório de origem. Entre os genes de virulência pesquisados, o gene gelE foi o mais 

encontrado, ocorrendo em 79 (43,9%) amostras, seguido pelo genes esp com 77 

(42,8%) e asa1 com 68 (37,8%) amostras positivas. Não houve diferença significativa 

na prevalência de genes de virulência entre amostras dos grupos VRE e VSE. Por meio 

do teste de difusão em ágar, foi observada uma alta taxa de amostras multirresistentes, 

principalmente em E. faecium, sendo, de maneira geral, observada maior taxa de 

resistência para eritromicina (n=131; 72,8%), seguido das fluoroquinolonas (n=111; 

61,6 %). Entre as 152 amostras resistentes ou intermediárias à eritromicina, 92 (60,5%) 

apresentaram o gene ermB. Por sua vez, todas as 91 amostras VRE apresentaram o gene 

vanA. O sistema CRISPR 3-Cas foi o mais frequente com 63 (35%) amostras positivas, 

seguido por CRISPR 2 e CRISPR1-Cas com 44 (24,4%) e 43 (23,9%) amostras 

positivas, respectivamente. Foi possível observar que existe uma correlação evidente 

entre espécie e presença de regiões CRISPR, uma vez que tais regiões foram muito mais 

comuns em E. faecalis do que em E. faecium (p<0,01). Da mesma forma, regiões 

CRISPR foram muito mais comuns em amostras VSE do que em VRE (p<0,01). Genes 

de resistência à vancomicina (vanA) e aminoglicosídeos [aph(2")-Ib e aph(2")-Ic] e os 

genes de virulência esp e hyl foram encontrados com maior frequência em amostras sem 

elementos CRISPR (p<0,05), sugerindo que amostras com sua defesa genômica 

comprometida, ou seja, sem elementos CRISPR, podem ser mais permissivas a entrada 

de elementos genéticos móveis contendo tais genes.  

 

Palavras-chave: CRISPR, Enterococcus resistentes à vancomicina (VRE); virulência; 

resistência.  
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ABSTRACT 

In the past few decades, the indiscriminate use of antimicrobial agents along with the 

ability to acquire virulence and resistance genes have been responsible for the 

increasing involvement of enterococci, especially VRE (vancomycin-resistant 

Enterococcus), in Healthcare-Associated Infections (HAI). In addition, studies have 

shown that the loss or absence of CRISPR (Clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats) can be directly related to increased virulence and resistance among 

enterococci. Hence, the aim of this study was to compare the virulence potential, 

resistance and the presence of CRISPR regions among VRE and VSE (vancomycin-

susceptible Enterococcus) strains recovered from different origins. A total of 180 

enterococcal isolates was analyzed, of which 91 were VRE (from infection or 

colonization) and 89 were VSE (one isolate of endodontic infection, nine from food, 10 

from rectal swabs of pregnant women, and 69 from diseases in cancer patients). The 

isolates were identified by PCR or MALDI-TOF: 95 E. faecalis, 77 E. faecium, five E. 

gallinarum and one E. casseliflavus. Two additional isolates (E. avium and E. durans) 

were identified in the laboratory that provided the isolates. Among the virulence genes 

investigated, the gelE gene was the most frequent, detected in 79 (37.2%) isolates, 

followed by esp and asa1 genes in 77 (42.8%) and 68 (37.8%) isolates. There was no 

significant difference in the prevalence of virulence genes between VRE and VSE 

groups. By the agar diffusion test, we detected a high rate of multi-drug resistance, 

mainly in E. faecium. Overall, the highest resistance rate was observed for erythromycin 

(n=131; 72,8%), followed by fluoroquinolones (n=111; 61,6%). Among the 152 

erythromycin-non susceptible isolates, 92 (60.3 %) had the ermB gene. All the VRE 

isolates presented the vanA gene. The CRISPR3-Cas system was the most frequent 

(n=63; 35%), followed by CRISPR 2 (n=44; 24.4%) and CRISPR1 (43; 23.9%). We 

observed an evident correlation between species and the presence of CRISPR regions, 

since such regions were much more common in E. faecalis than in E. faecium (p <0.01). 

Similarly, CRISPR regions were much more common in VSE isolates than in VRE 

(p<0.01). Vancomycin (vanA) and aminoglycosides [aph (2")-Ib and aph(2")-Ic] 

resistance genes as well as the esp and hyl virulence genes were more frequently 

detected in isolates without CRISPR elements (p<0.05), suggesting that isolates with 

their compromised genomic defense, that is, without CRISPR elements, may be more 

permissive to the entry of mobile genetic elements containing such genes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Histórico e características gerais do gênero  

 

Enterococcus é um gênero formado por bactérias Gram positivas que compõem 

principalmente a microbiota do trato gastrintestinal de seres humanos e animais 

(VANKERCKHOVEN et. al, 2004). Inicialmente, as espécies deste gênero bacteriano 

foram classificadas como estreptococos do grupo D, com base nas características 

antigênicas presentes na parede celular (SCHLEIFER & KILPPER-BALZ, 1984). Em 

algumas espécies, como Streptococcus avium, também foi notada a reação com o 

antissoro do grupo Q, que em razão da frequência de isolamento de aves, receberam 

essa denominação (MURRAY, 1990).  Já Pownall, em 1935, identificou uma cepa de 

enterococos com característica de mobilidade e, devido a sua semelhança com a espécie 

na época intitulada Streptococcus faecium, classificou-a inicialmente como 

Streptococcus faecium subespécie mobilis. Posteriormente, devido à presença de um 

pigmento amarelo característico, foi classificada como Streptococcus faecium var. 

casseliflavus (SCHLEIFER & KILPPER-BALZ, 1984; MURRAY, 1990, FACKLAM, 

TEIXEIRA & CARVALHO, 2007) 

 A partir dos anos 1980, análises mais detalhadas das características fenotípicas, 

somadas a caracterização filogenética e hibridização DNA-DNA, revelaram uma fraca 

relação entre o grupo de enterococos, intitulados estreptococos do grupo D (que era 

dividido em dois grupos: enterococos e não enterococos), com os demais estreptococos, 

levando à criação de um novo gênero bacteriano, denominado Enterococcus 

(SCHLEIFER & KILPPER-BALZ; TEIXEIRA, FACKLAM & STEIGERWALT, 

1995; MANERO & BLANCH 2014). 

Atualmente, mais de 50 espécies pertencentem ao gênero Enterococcus 

(EUZÈBY, 2015). Estes microrganismos se apresentam em forma de cocos dispostos 

aos pares ou em cadeias curtas e apresentam colônias com uma coloração branca em sua 

maioria, dependendo do meio de cultura, porém, algumas espécies podem apresentar 

pigmentação amarelada, como Enterococcus casseliflavus, Enterococcus gilvus, 

Enterococcus mundtii, Enterococcus pallens e Enterococcus sulfureus (TEIXEIRA, 

CARVALHO & FACKLAN, 2007). São anaeróbios facultativos não formadores de 

esporos e normalmente não-hemoliticos, com crescimento a temperatura ideal de 35°C. 

Todavia, são extremamente tolerantes a variações de temperatura no intervalo entre 
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10°C e 45°C, conseguindo sobreviver à temperatura de 56°C, além da capacidade de 

tolerar altas concentrações de NaCl. Algumas espécies podem apresentar mobilidade, 

como Enterococcus casseliflavus e Enterococcus gallinarum (TEIXEIRA, 

CARVALHO & FACKLAN, 2007). Outra característica importante do gênero é a 

ausência das enzimas oxidase e catalase. Entretanto, podem produzir uma 

pseudocatalase, causando uma fraca efervescência no teste para verificar a presença da 

enzima catalase (TEIXEIRA, CARVALHO & FACKLAN, 2007).  

Todas as espécies do gênero produzem a enzima leucina-aminopeptidase (LAP) 

e possuem a capacidade de hidrolisar esculina na presença de 40% de sais biliares. 

Além disto, também hidrolisam pirrolidonil-β-naftilamida (PYR), exceto Enterococcus 

cecorum, Enterococcus saccharolyticus e Enterococcus pallens (CASSENEGO, D' 

AZEVEDO & RIBEIRO, 2011). 

Além do trato gastrintestinal, os enterococos podem ser encontrados em menor 

frequência na vesícula biliar, uretra e cavidade oral (FREITAS et al., 2006). São 

microrganismos ubíquos, diante da capacidade de crescimento e sobrevivência por 

longos períodos em diferentes situações (altos níveis de sal, pH ácido e elevadas 

temperaturas), sendo isolados em diversos ambientes, como água (p. ex., E. 

aquimarinus, E. durans, E. faecalis e E. faecium), solo (E. casseliflavus), alimentos (E. 

saccharominimus E. italicus e E. durans), animais (E. ratti em ratos com diarreia; E. 

gallinarum e E. avium em aves; E. canis em cães) e seres humanos (p. ex., E. faecium, 

E. faecalis, E. gallinarum, E. casseliflavus, E. durans, E. avium e E. raffinosus) 

(TEIXEIRA & FACKLAN 2005; TYRRELL et al., 2002; KOORT et al., 2004; 

PEHLIVAN et al., 2007).  

Os enterococos são muitas vezes utilizados para a preparação de queijos 

tradicionais fabricados em países mediterrâneos, incluindo a Grécia, Itália, Espanha e 

Portugal, a partir de leite pasteurizado caprino, ovino ou bovino. O gênero também 

desempenha um papel importante no desenvolvimento de alguns alimentos fermentados 

como salame, chouriço e salsichas. Contudo, E. faecalis e E. faecium têm sido 

implicados na deterioração de produtos enlatados (PALMER & GILMORE, 2010).  

Além de atuarem como comensais, os enterococos podem causar infecções 

graves em indivíduos imunossuprimidos (FREITAS et al., 2006). Fatores como a 

supressão imune secundária à quimioterapia em concomitância a alterações metabólicas 

contribuem para alta incidência de infecção bacteriana, por exemplo, no grupo dos 

pacientes com câncer (ROLSTON et al., 2003). 
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O trato gastrintestinal apresenta papel crucial como local inicial da infecção por 

enterococos, podendo agir como porta de entrada para o fígado e a corrente sanguínea 

(bacteremia), levando a uma consequente endocardite infecciosa (ARIAS & MURRAY, 

2012). A contaminação fecal da pele do paciente e de fômites no ambiente hospitalar 

também constitui um importante fator para o desenvolvimento de infecções do trato 

urinário ou associadas à cateres intravenosos, além de funcionar como fonte para 

colonização de outros pacientes. (ARIAS & MURRAY, 2012). Infecções 

polimicrobianas do trato urinário costumam estar associadas a complicações como a 

pielonefrite e abscessos perinefríticos (TANEJA et al., 2005). Enterococos também são 

frequentemente isolados em lesões de pele e tecidos moles, ou em quadros infecciosos 

com complicações intra-abdominais (HEIZMANN et al. 2013). Em menor frequência, 

podem ocasionar infecções pulmonares, endodônticas e no sistema nervoso central 

(PARADELLA, KOGA-ITO & JORGE, 2007). 

O uso indiscriminado de antimicrobianos, bem como o aumento do tempo da 

sobrevida de pacientes em estado grave, desencadearam um crescente envolvimento 

deste grupo de microrganismos em infecções nosocomiais e consequentemente uma 

crescente taxa de mortalidade (ARIAS & MURRAY, 2008). Nas últimas décadas, 

Enterococcus spp. têm emergido como importante patógeno de IrAS (Infecções 

relacionadas à Assistência à Saúde) (QIN et al., 2000). Entre as espécies envolvidas em 

infecções humanas, E. faecalis representa cerca de 80-90% das amostras de origem 

clínica, embora E. faecium tenha demonstrado uma crescente prevalência nos últimos 

anos, principalmente devido a sua característica de multirresistência, além da expressão 

de vários fatores de virulência (ARIAS & MURRAY, 2012; SHARIFI et al., 2013). 

 

1.2 Virulência 

 

As habilidades de aquisição e transferência de genes de virulência são 

importantes fatores que contribuem para a patogenicidade bacteriana. Tais genes podem 

estar presentes no cromossomo ou em elementos genéticos móveis (EGMs) como 

plasmídeos, transposons e ilhas genômicas. No estudo de Shankar et al. (2002) sobre a 

patogenicidade de enterococos a partir de EGMs, foi observada, no genoma, a presença 

de uma ilha de patogenicidade (PAI) que possui genes que codificam vários fatores de 

virulência capazes de agredir a célula hospedeira. Dentre os diversos fatores de 
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virulência associados aos enterococos, destacam-se a substância de agregação (ASA), 

gelatinase (Gel), citolisina (Cyl), proteína de superfície enterocócica (Esp) e 

hialuronidase (Hyl). 

A substância de agregação (ASA), codificada pelo gene asa1, é carreada por 

plasmídeos e, em geral, está mais presente na espécie E. faecalis, sendo este 

microrganismo o principal isolado de alimentos também (GOMES, LILLEY & 

DRUCKER, 2013). ASA é uma proteína feromônio-induzida que promove o contato 

entre as células bacterianas durante o processo de conjugação, permitindo a 

transferência de material genético, além de favorecer a agregação celular (ARIAS & 

MURRAY, 2012). A presença de ASA gera um importante aumento na ligação entre as 

células bacterianas e as células epiteliais, possibilitando a ligação às células epiteliais 

renais e garantindo a sobrevivência a neutrófilos polimorfonucleares, além da 

internalização pelas células intestinais (GOLINSKA et al., 2013). Esta proteína também 

exerce um papel importante no desenvolvimento da endocardite, uma vez que facilita a 

aderência ao tecido cardíaco (VANKERCKHOVEN et al., 2004; ARIAS & MURRAY, 

2012; GOLINSKA et al., 2013; CORMELATO et al., 2013). Em E. faecalis, as 

substâncias de agregação, induzidas pela presença de feromônios, podem ser 

codificadas por quatro plasmídeos (pad1, pcf10, pd1, pam373), que muitas vezes 

também abrigam genes de resistência aos antimicrobianos (GAMA, 2008; ARIAS & 

MURRAY, 2012).   

A gelatinase (Gel), sintetizada a partir do gene gelE, localizado no cromossomo, 

apresenta a capacidade de hidrolisar gelatina, colágeno, caseína, hemoglobina e outros 

peptídeos (GOLIŃSKA et al., 2013), promovendo a virulência por meio de efeitos 

modulatórios na resposta imunológica e na degradação dos tecidos do hospedeiro. Além 

disso, tem um papel importante na ativação da autolisina, uma enzima de degradação de 

peptideoglicanos, que leva a liberação de DNA extracelular e a formação de biofilme 

bacteriano (VANKERCKHOVEN et al., 2004; ARIAS & MURRAY, 2012). O gene 

gelE tem sido encontrado em alguns enterococos que não expressam a atividade de 

gelatinase (GOLIŃSKA et al., 2013). Por não serem expressos, são denominados por 

alguns autores como “genes silenciosos”, sendo detectados tanto em amostras de origem 

clínica como de alimentos (GOMES, LILLEY & DRUCKER, 2013). 

A citolisina consiste em uma toxina composta por duas subunidades (Cyl-L e 

Cyl-S). Este fator de virulência é codificado por um operon constituído por seis genes 

(cylLL, cylLS, cylM, cylB, cylA e cylI) presentes em plasmídeos ou ilhas de 
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patogenicidade (VANKERCKOVEN et al., 2004; GAMA, 2008; PENAS et al., 2013; 

ARIAS & MURRAY, 2012). A citolisina é secretada na região extracelular onde é 

ativada proteoliticamente e pode promover lise de eritrócitos humanos e de animais, 

além de alguns leucócitos humanos (ARIAS & MURRAY, 2012). As cepas de E. 

faecalis que expressam os genes cyl são muito mais virulentas e também são capazes de 

causar lise em vários tipos de células, inclusive as bacterianas (IKE, HASHIMOTO & 

CLEWELL., 1984; GOMES, 2013). 

Assim como a gelatinase, a proteína de superfície enterocócica (Esp) possui 

importante papel na ancoragem bacteriana à superfície celular do hospedeiro e na 

formação do biofilme (HEIKENS, BONTEN & WILLEMS 2007). Essa proteína de 

superfície localizada na parede celular é codificada pelo gene esp, presente nas ilhas de 

patogenicidade (SHANKAR, BAGHDAYAN & GILMORE, 2002), e facilita o 

processo de evasão do sistema imune em indivíduos imunossuprimidos 

(VANKERCKHOVEN et al., 2004; HEIKENS, BONTEN & WILLEMS 2007) 

As cepas de enterococos que apresentam o gene esp e expressam essa proteína 

de superfície estão frequentemente envolvidas no processo de endocardite bacteriana, 

por formação de biofilme no tecido endocárdico e nos quadros de infecções do trato 

urinário (ARIAS & MURRAY, 2012). Cormelatto et al. (2013) evidenciaram uma 

relação entre a presença do gene esp e a capacidade de formação do biofilme bacteriano, 

observando uma prevalência de 76% (38/50) do gene esp em amostras de E. faecalis e 

E. faecium, entre as quais apenas uma amostra não foi capaz de formar biofilme. Uma 

variação deste gene também foi identificada como marcador de alta prevalência em 

clones de E. faecium resistentes à vancomicina presentes em pacientes hospitalares 

(VANKERCKOVEN et al., 2004). 

Hialuronidase é um termo geral para descrever enzimas capazes de degradar o 

ácido hialurônico em hialuronato, causando lesões na pele e na mucosa (ARIAS & 

MURRAY, 2012). Esta enzima é codificada pelo gene hyl, carreado por cromossomos e 

está mais associada à espécie E. faecium. Contudo, está presente também em diversas 

bactérias Gram positivas, como Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes e 

Staphylococcus aureus (HYNES et al., 2000; VANKERCKHOVEN et al., 2004; 

GOLINSKA et al., 2013). 

Os fatores de virulência expressos por cepas de enterococos podem atuar em 

concomitância, elevando a virulência, por meio da ativação do sistema “quorum-

sensing” fsr, como ocorre no processo de formação de biofilme (QIN et al., 2000). Foi 
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verificado por Seno et al.(2005) e por Arias e Murray (2012) que o sistema “quorum-

sensing” fsr, composto pelos genes fsrA-C, pode controlar a produção das proteínas 

gelatinase e serina proteinase. Golinska et al. (2013) observaram que a presença do gene 

gelE isoladamente não leva à produção de gelatinase pelos enterococos, necessitando 

então do estímulo dado pelo sistema fsr (HUBBLE et al., 2003). 

 

1.3 Resistência bacteriana 

 

Após a descoberta da penicilina, em 1928, por Alexander Fleming, e sua 

comercialização na década de 1940, esta droga consistia na única terapia antibiótica 

contra infecções bacterianas (DUNNY, LEONARD & HEDBERG, 1995, J. BRAS 

PATOL MED LAB , 2009). Entre as principais aplicabilidades terapêuticas da droga, 

estava o tratamento para a endocardite, onde a monoterapia com penicilina se mostrava 

eficiente em infecções ocasionadas pelos gêneros Staphylococcus e Streptococcus 

(ARIAS & MURRAY, 2012). Contudo, nas infecções por Enterococcus spp., a 

penicilina não revelava a mesma eficiência e na tentativa de suprir tal falha terapêutica, 

a partir da década de 1950, foi empregado o tratamento sinérgico da penicilina com um 

aminglicosídeo, a estreptomicina, o que viria a melhorar a eficiência do tratamento de 

infecções enterocóccicas (ARIAS & MURRAY, 2012). A combinação de um β-

lactâmico e um aminoglicosídeo (atualmente, ampicilina e gentamicina) constitui a 

primeira escolha para o tratamento de infecções graves por enterococos, embora a 

resistência a ambos os fármacos seja cada vez mais frequente (ARIAS & MURRAY, 

2012). 

Os primeiros registros de enterococos resistentes aos antimicrobianos em 

ambiente hospitalar, nos Estados Unidos, ocorreram na década de 1970, com a 

introdução de cefalosporinas de terceira geração, em que a espécie E. faecalis estava 

relacionada com 90-95% das amostras clínicas nosocomiais (MURRAY, 1990). Mas a 

partir da década de 1990, o aumento de amostras clínicas da espécie E. faecium iniciou 

a nova fase no quadro de resistência bacteriana a antimicrobianos, que tem perdurado 

até os dias de hoje, em que E. faecium resistente a ampicilina e vancomicina são muito 

mais frequentes que E. faecalis (ARIAS & MURRAY, 2012). Um exemplo desta 

mudança foi relatado por Arias & Murray (2008), nos Estados Unidos, em 1980, 

quando não havia registro de casos de infecões causadas por E. faecium, mas em 2007 
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essa frequência atingiu 80%, em contraste com a ocorrência de infecções causadas por 

E. faecalis que reduziram para menos de 5% no mesmo ano (HIDRON et al., 2008; 

ARIAS & MURRAY, 2008). Na América Latina, Panesso et al. (2010) encontraram 

78% de infecções enterocócicas causadas por cepas de E. faecalis sensíveis a ampicilina 

e vancomicina, enquanto aproximadamente 22% foram causadas por linhagens de E. 

faecium multirresistentes. A ascensão da espéce E. faecium tem ocorrido em diversos 

lugares no mundo, principalmente relaciona a IrAS por cepas multirresistentes, 

superando o número de infecções causadas por E. faecalis (OCHOA, ESCALONA E 

CRUZ-CÓRDOVA 2013). No Brasil, o número de casos de infecções nosocomiais 

causadas por E. faecium multirresistentes também tem crescido nos últimos anos 

(SHARIFI et al., 2013). 

A facilidade com que Enterococcus spp. adquirem e transferem genes de 

resistência e virulência é um dos principais fatores que contribuem para sua 

patogenicidade (GOMES et al., 2013). Enterococos apresentam mecanismos de 

resistência intrínseca a uma variedade de agentes antimicrobianos, normalmente a 

baixos níveis, como por exemplo, clindamicina, cefalosporinas, aminoglicosídeos e a 

vancomicina, esta última restrita às espécies E. casseliflavus e E. gallinarum (ARIAS & 

MURRAY, 2012). Também possuem resistência adquirida, decorrente de mutações 

cromossomais ou por genes encontrados em plasmídeos e transposons. A capacidade de 

resistência à classe dos glicopeptídeos é a mais importante entre as contidas nas 

espécies desse gênero por estes constituírem importante opção terapêutica contra as 

enterococcias graves.  

Apesar da resistência intrínseca dos enterococos a concentrações baixas e 

moderadas de aminoglicosídeos, a coadministração de um inibidor da síntese da parede 

celular (p.ex., ampicilina) melhora de forma significativa a captação do fármaco 

(ARIAS & MURRAY, 2012). Os principais mecanismos de resistência a níveis 

elevados de aminoglicosídeos em enterococos ocorrem por inativação do 

antimicrobiano por meio de ação enzimática e alteração do sítio-alvo (MURRAY, 

2004).  

Entre as formas de resistências aos aminoglicosídeos, a mais importante 

relacionada a amostras clínicas é ocasionada por enzimas codificadas por genes 

plasmidiais. Esta resistência ocorre pela ação das enzimas modificadoras de 

aminoglicosídeos (EMAs), codificadas pelos genes aac(6’)Ie-aph(2”)-Ia, aph(2”)-Ib, 

aph (2”)-Ic, aph(2”)-Id,  ant(4’)- Ia, aph(3”)-IIIa e aac(6)-Ii entre outros. Essas 
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enzimas podem atuar de três maneiras distintas: fosfotransferases, enzimas que 

fosforilam a molécula de aminoglicosídeo a partir de ATP; nucleotidiltransferases, que 

adicionam adenina ao antimicrobiano e acetiltransferases, que acetilam a molécula a 

partir de Acetil-CoA (TANNOCK & COOK, 2002. HERMAN, 2007; TOP et al., 2008, 

ARIAS & MURRAY, 2012). A resistência à gentamicina está relacionada na maior 

parte dos casos com o gene aac(6’)Ie-aph(2”)-Ia, mas também pode ocorrer por 

expressão de fosfotransferases codificadas pelos genes aph(2”)-Ib, aph (2”)-Ic, 

aph(2”)-Id, ou nucleotidiltransferase codificada pelo gene ant(4’)-Ia (CHOW et al., 

2001; MAROTHI et al., 2005). Normalmente, a resistência à estreptomicina, 

aminoglicosídeo que apresenta estrutura distinta dos demais membros desta classe, 

costuma estar associada aos genes ant(3”)-Ia e ant(6)-Ia que codificam 

nucleotidiltransferases que modificam a estrutura do antimicrobiano ou por meio de 

alterações na região ribossomal de ligação ao antimicrobiano (HERMAN, 2007;  

ARIAS & MURRAY, 2012).  

   A classe dos β-lactâmicos é formada por diversas famílias, que incluem as 

penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos, além dos inibidores de 

β-lactamases (ARIAS & MURRAY, 2012). As PBPs, proteínas ligadoras de penicilinas 

(peniciling-binding proteins), ou transpeptidases, são responsáveis por catalisar as 

reações de construção das cadeias atuando diretamente na formação das ligações 

cruzadas. Estas enzimas recebem este nome porque a penicilina foi o primeiro 

antibiótico identificado se ligando a elas, inibindo sua ação (MURRAY, 2004). O 

antimicrobiano se liga às PBPs, bloqueando a formação das ligações cruzadas entre as 

camadas de peptideoglicanos (POETA et al., 2006; TOP, WILLEMS & BONTEN, 

2008). 

Entre os mecanismos de resistência adquiridos a esta classe de antimicrobianos, 

pode-se citar a redução da permeabilidade da célula bacteriana ao antimicrobiano, a 

alteração do sítio-alvo por modificação ou superprodução de PBPs (PBP modificada por 

mutações no gene ou aquisição de novas PBPs por transferência horizontal), e 

inativação enzimática (β-lactamases, que são de natureza plasmidial ou cromossômica e 

hidrolisa o anel β-lactâmico do antimicrobiano) (MURRAY, 1990; ARIAS & 

MURRAY, 2012). Além disto, os genes que codificam as β-lactamases são amplamente 

disseminados em bactérias Gram negativas por meio de plasmídeos e transposons. 

Com relação aos enterococos, a resistência costuma estar mais associada à baixa 

afinidade aos β-lactâmicos. A produção de PBP5, codificada pelo gene pbp5S, confere 
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resistência a ampicilina em cepas de E. faecium em infecções na comunidade. As 

bactérias desta espécie, no ambiente hospitalar, apresentam normalmente o gene pbp5R, 

que é uma variação do gene presente em infecções na comunidade (ARIAS & 

MURRAY, 2012). Acredita-se que essa variação esteja relacionada com a transferência 

horizontal de genes, que são carreadas pelo transposons Tn5382, também responsável 

por carrear genes de resistência à vancomicina (ARIAS & MURRAY, 2012). 

 Tendo como principal representante a eritromicina, a classe dos macrolídeos 

atua inibindo fase de alongamento da síntese de proteínas bacterianas, por se ligarem 

reversivelmente às subunidades 50S dos ribossomos, inibindo a transpeptidação e 

translocação, inviabilizando a síntese proteica (RICE et al., 2004). Essa droga apresenta 

caráter bacteriostático que, em altas concentrações, ou em microrganismos muito 

sensíveis, pode atuar com caráter bactericida (FLUIT, VISSER & SCHMITZ, 2001). 

O principal mecanismo de resistência bacteriana aos macrolídeos, codificado 

pelos genes ermB e menos frequentemente pelos genes ermA, é a alteração do sítio-alvo 

ribossomal de ligação do antimicrobiano. Este processo ocorre em consequência da 

síntese de uma enzima capaz de promover a metilação de um resíduo adenina na porção 

23S da subunidade 50S do RNA ribossomal. O mecanismo secundário de resistência e 

pouco comum em enterococos envolve o gene mefA/E, que codifica proteínas de efluxo 

que bombeiam o antimicrobiano para fora da célula bacteriana (TOP, WILLEMS & 

BONTEN, 2008) 

            Por apresentar ação contra diversas bactérias Gram positivas e Gram negativas, a 

fosfomicina costuma ser empregada em diversos países, para a terapia contra infecções 

ocasionadas por Staphylococcus spp. e Enterococcus spp. (XU et al., 2013). A 

resistência à fosfomicina ocorre por intermédio dos genes plasmidiais fosA, fosB e fosC 

a  e ou por mutações cromossômicas, que reduzem a afinidade do sítio-alvo do fármacos 

ou pelo aumento de expressão da proteína alvo (XU, CHEN & LIN, 2013). 

 A análise in vitro do crescimento de cepas da espécie E. faecalis na presença de 

antimicrobianos realizada por Oliva et al. (2014) revelou a perda de inibição do 

crescimento bacteriano na presença de fosfomicina após 12h de exposição ao fármaco. 

Apesar desse rápido desenvolvimento de resistência in vitro, a resposta na terapia 

antimicrobiana in vivo é efetiva, com baixo índice de desenvolvimento de resistência. 

(MICHALOPOULOS et al., 2011). A fosfomicina é utilizada para o tratamento de 

infecções não complicadas do trato urinário e infecções ósseas (POPOVIC et al., 2010). 
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           Assim como as cefalosporinas, as quinolonas e seus derivados fluoroquinolonas, 

tais como ciprofloxacina, levofloxacina e norfloxacina, podem ser classificados em 

gerações (BARROS, MACHADO & SPRINZ, 2013). No aspecto geral estas drogas 

apresentam boa atividade contra bactérias Gram positivas e Gram negativas, mas pode 

ocorrer desenvolvimento rápido de resistência em nas espécies Pseudomonas spp., 

Staphylococcus resistentes a meticilina e Enterococcus spp. (MURRAY, 2004; 

CAMPOS et al, 2013). Ou seja, esse grupo de antimicrobianos não apresenta atividade 

eficiente sobre Enterococcus spp., sendo a resistência bastante comum nesses 

microrganismos (CAMPOS et al, 2013).  

Os glicopeptídeos, como a vancomicina, são antibióticos que possuem atividade 

praticamente restrita a bactérias Gram positivas, especialmente cocos Gram positivos, 

como Enterococcus spp. e Staphylococcus spp. (GIGUERÉ et al., 2010). A 

vancomicina possui alta complexidade e apresenta a capacidade de interação com as 

cadeias laterais dos pentapeptídeos, interferindo na formação das pontes entre os 

peptideoglicanos da parede celular nas bactérias Gram positivas. É um antibiótico que 

normalmente não apresenta atividade contra bactérias Gram negativas, por ser uma 

molécula muito grande, sendo incapaz de atravessar a membrana externa e alcançar o 

sítio-alvo no peptideoglicano (GIGUERÉ et al., 2010). Algumas bactérias podem 

apresentar resistência intrínseca à vancomicina por apresentarem pentapeptídeos 

terminados nos dipeptídeos D-alanina-D-lactato (p. ex., Lactobacillus spp.) ou D-

alanina-D-Serina (p. ex., E. gallinarum e E. casseliflavus) (BARROS, MACHADO & 

SPRINZ, 2013). 

         Já a resistência extrínseca a vancomicina pode ser observada em uma série de 

espécies enterocócicas (principalmente, E. faecalis e E. faecium) e é adquirida por 

transferência de transposons (XU, CHEN & LIN, 2013). O mecanismo de resistência 

ocorre por alteração no sítio-alvo de ligação da droga, por substituição dos precursores 

de peptideoglicanos D-Ala-D-Ala por D-Ala-D-Lac ou D-Ala-D-Ser, tendo sido 

descritos até o momento nove fenótipos distintos em enterococos (VanA, VanB, VanC, 

VanD, VanE, VanG, VanL, VanM e VanN). Dentre esses, os mais encontrados e 

clinicamente importantes ao ser humano são os fenótipos VanA e VanB (MOURA et 

al., 2013). 

          O fenótipo VanA é caracterizado por altos níveis de resistência à vancomicina e 

teicoplanina. O gene vanA está localizado no transposon Tn1546 presente no DNA 

cromossômico ou em plasmídeos, que podem ser transmitidos por conjugação. Este 
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elemento genético móvel de 11kb pertence à família de transposons Tn3 (MORENO et 

al., 2006; TOP, WILLEMS & BONTEN, 2008).  

           O fenótipo VanB é menos frequente que o VanA. Todavia ele foi detectado em 

diferentes amostras de humanos e animais em diversas cidades no exterior e 

recentemente no Rio de Janeiro (MERQUIOR et al., 2012). Esse fenótipo é 

caracterizado por variáveis níveis de susceptibilidade a teicoplanina e resistência a 

vancomicina. O gene vanB pode estar localizado nos transposons Tn1547, Tn1549 e 

Tn5382. Esse gene apresenta três subtipos descritos na literatura: vanB1, vanB2 e vanB3 

(PATEL et al., 1998; MACGREGOR & YOUNG, 2000; LOPEZ et al., 2009). Os 

operons vanA e vanB relacionados aos fenótipos de resistência VanA e VanB, 

respectivamente, são responsáveis por alterações no sítio de ligação aos glicopeptídeos 

através da troca dos precursores de peptideoglicanos D-Ala-D-Ala por D-Ala-D-Lactase 

(CORVALIN & PÉRICHON., 2009). 

 

O fenótipo VanC é codificado por cinco genes: vanXYc, vanTc, vanRc, vanS e 

vanC1 (SUN et al., 2014). Este fenótipo é especifico das espécies de enterecocos 

móveis, sendo relacionado à resistência intrínseca. Os genes vanC1 e vanC2, 

localizados no cromossomo, são específicos para as espécies E. gallinarum e  E. 

casseliflavus, respectivamente (TSIGRELIS et al., 2007). Apesar da especificidade e da 

característica de resistência intrínseca do gene vanC1, este já foi encontrado na espécie 

E. faecalis susceptíveis a vancomicina isoladas de animas em países como Alemanha, 

Espanha e Brasil, além de cepas de E. faecium (SUN et al., 2014). Este fato revela que, 

apesar da localização cromossômica do gene e sua característica de resistência 

intrínseca, pode haver transferência de genes para outras espécies (SCHWAIGER et al. 

2012, GARNICA et al. 2013, MOURA et al., 2013; SUN et al., 2014). 

 O fenótipo VanD é codificado pelo gene vanD localizado no cromossomo e é 

caracterizado por um nível moderado de resistência a teicoplanina e a vancomicina 

(PATEL et al.,1998; POETA et al.,2006; TOP, WILLEMS & BONTEN, 2008). Os 

fenótipos VanE e VanG são adquiridos e induzíveis, conferindo resistência reduzida à 

vancomicina e susceptibilidade a teicoplanina (FINES et al., 1999; TOP, WILLEMS & 

BONTEN, 2008). O fenótipo VanL codifica uma baixa resistência à vancomicina e 

suscetibilidade à teicoplanina nas cepas de E. faecalis e seus genes estão presentes no 

cromossomo bacteriano (XU, CHEN & LIN, 2013). Já o fenótipo VanM está mais 



 
 

22 
 

relacionado com a espécie E.faecium, sendo encontrado em plasmídeos e transposons 

que podem ser transmitidos por conjugação (XU, CHEN & LIN, 2013).  

No Brasil, os primeiros relatos de VRE ocorreram na cidade de Curitiba, em 

1996, seguido por casos registrados em São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro 

(DALLACOSTA et al., 2000; ZANELLA et al., 1999; ALBUQUERQUE, 2001). Em 

um estudo de vigilância no Brasil, por meio da análise fecal de 280 pacientes 

submetidos a transplante renal, realizado por Freitas et al. (2006), na Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), foi relatada a presença de 38 amostras de VRE nas 

fezes dos pacientes. Cerca de 50% dos VRE pertenciam às espécies E. faecalis ou E. 

faecium. Por sua vez, Riboldi e colaboradores, em 2009, verificaram a presença de uma 

amostra de VRE isolado de queijo. A emergência de enterococos com esse perfil de 

resistência evidencia uma necessidade de se pesquisar cepas com potencial de 

resistência em diferentes fontes. 

1.4 Relação de regiões CRISPR (Clustered, regularly interspaced short 

palindromic repeats) com resistência e virulência em enterococos. 

 

Presentes em diferentes números de cópias no cromossomo de procariontes dos 

Domínios Archaea e Bacteria, os loci CRISPR são uma classe de sequências repetitivas 

separadas por regiões espaçadoras geralmente adquiridas de elementos genéticos 

exógenos. “Cas” refere-se a proteínas associadas aos elementos CRISPR (CRISPR-

associated proteins), que são codificadas por diferentes conjuntos de genes cas 

(CRISPR-associated genes) (MAKAROVA et al., 2011; HAFT et al., 2005). O 

conjunto CRISPR-Cas forma um sistema de defesa imune exclusivo para procariotos, 

que consiste em um complexo mecanismo de defesa contra a entrada de bacteriófagos e 

outros EGMs exógenos, captando as informações e armazenando-as como uma 

imunidade adquirida (MARRAFFINI & SONTHEIMER, 2010). 

 O sistema CRISPR-Cas funciona basicamente em três etapas: adaptação, 

expressão e interferência. A fase de adaptação consiste na entrada de um novo EGM na 

célula hospedeira, seguida pelo processamento mediado normalmente por Cas1 e Cas2 e 

incorporação de uma pequena sequência (protoespaçador) do DNA invasor ao elemento 

CRISPR entre as repetições palindrômicas, passando a ser chamada de espaçador. Em 

um segundo contato com o mesmo EGM, este espaçador será transcrito e processado, 

gerando um pequeno RNA, chamado de crRNA, consistindo na etapa de expressão. Em 

seguida, ocorrerá o mecanismo de interferência, em que o crRNA guiará nucleases (p. 
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ex., Cas9) para o EGM invasor (PALMER & GILMORE, 2010). Se a sequência 

invasora do EGM for perfeitamente complementar a região do crRNA, ocorre a 

clivagem específica da sequência de ácidos nucleicos invasora (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Mecanismo de interferência do sistema CRISPR-cas. 

 

Os mecanismos de defesa CRISPR parecem ser universalmente distribuídos em 

procariontes, estando presente em aproximadamente 45% e 90% dos genomas 

bacterianos e das Archaea, respectivamente. Os elementos CRISPR apresentam uma 

intensa diversidade, podendo apenas ser caracterizados por meio do sequenciamento de 

genoma completo.  Estes elementos podem ser divididos entre elementos CRISPR que 

apresentam a proteína Cas, composto por matrizes de repetição espaçadoras e genes 

funcionais associados (CRISPR-cas) e os que não apresentam proteínas cas (possuindo 

apenas matrizes espaçadoras), também conhecidos como CRISPR órfãos. Além disto, 

estes elementos também podem ser classificados em duas classes e seis tipos com vários 

subtipos de acordo com proteínas específicas do tipo Cas. Diversas proteínas Cas são 

consideradas universais e por esta razão os genes cas, como o gene cas1, 

correspondente a proteína Cas1, pode ser utilizado como marcador adequado para 

detectar a presença de um CRISPR-cas potencialmente ativo por Reação da Polimerase 

1 e 2 

Cas6 ou  
RNAase III 
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em Cadeia (PCR) (PALMER & GILMORE, 2010; MAKAROVA et al., 2011; LYONS 

et al., 2015) 

Os três tipos principais de sistemas CRISPR-cas são I, II, e III, que possuem 

genes cas tipo-específicos (HULLAHALLI et al., 2015) O sistema CRISPR-cas do tipo 

II, encontrado entre as espécies do gênero Enterococcus, consiste em cadeias CRISPR 

especificamente associadas aos genes cas1, cas2 e cas9 (PRICE et al., 2016). Três 

elementos CRISPR do tipo II já foram identificados em espécies do gênero 

Enterococcus. São eles: CRISPR1, CRISPR2 e CRISPR3. O locus CRISPR 2 não 

apresenta os genes cas e sua detecção por PCR se dá pelo reconhecimento de regiões 

flanqueadoras (PALMER & GILMORE, 2010, MAKAROVA et al., 2015; PRICE et al 

2015). 

As repetições contidas nos loci CRISPR2 e CRISPR1-cas são idênticas, 

sugerindo que estes sistemas estão funcionalmente ligados e que, na ausência do sistema 

CRISPR1-cas, o elemento CRISPR2 não apresenta defesa genômica ativa 

(HULLAHALLI et al., 2015; PRICE et al 2015). Este fator é significativo, pois grande 

parte das cepas multirresistentes da espécie E. faecalis apresenta apenas o elemento 

CRISPR 2 órfão. Outras duas hipóteses foram levantadas no estudo feito por Price e 

colaboradores (2015) para explicar a conservação das regiões CRISPR2.  A primeira 

seria a de que este locus órfão pode conferir defesa genômica de forma independente 

dos genes cas. Já a segunda afirma que o locus CRISPR2 se mantém conservado nas 

espécies para prover outras funções à célula bacteriana, atuando, talvez, como regulador 

da expressão gênica. O locus CRISPR2 já foi relatado em 95% das amostras de E. 

faecalis; e no máximo metade dessas cepas apresentavam CRISPR1-cas 

(HULLAHALLI et al., 2015). 

Existe uma relação antagônica entre a resistência a múltiplas drogas e a 

incidência de CRISPR-cas em cepas de E. faecalis e E. faecium, segundo Palmer e 

Gilmore (2010), pois os seus resultados sugerem que a perda ou ausência do locus 

CRISPR-cas pode estar diretamente relacionada ao aumento da virulência e da 

resistência dos enterococos a antimicrobianos, sugerindo que a pressão seletiva 

ocasionada pelo uso de antimicrobianos selecione cepas de enterococos com sua defesa 

genômica comprometida (PALMER & GILMORE, 2010; PRICE et al., 2015). 
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2 OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

 

Esse trabalho teve como objetivo geral associar a presença de elementos 

CRISPR com as características associadas à resistência e virulência entre amostras de 

enterococos resistentes (VRE) e sensíveis (VSE) à vancomicina oriunda de infecção, 

colonização e alimentos obtidos de ambientes hospitalares e comunitários no estado do 

Rio de Janeiro. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as espécies enterocócicas  

 Investigar a presença de genes envolvidos na expressão dos principais 

fatores de virulência; 

 Determinar o perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos por técnica de 

difusão em ágar; 

 Investigar a presença de genes envolvidos na expressão de resistência aos 

principais antimicrobianos por PCR; 

 Realizar ensaios fenotípicos de virulência para investigar a expressão da 

atividade de gelatinase; 

 Investigar a presença das regiões CRISPR; 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Amostras Bacterianas 

 

Um total de 180 amostras de diferentes origens obtidas entre agosto de 2012 e 

dezembro de 2014 foi utilizado neste estudo. Sendo as 91 amostras de VRE são 

oriundas de um Laboratório terceirizado pelo Estado do Rio de Janeiro (Aci 

Diagnósticos Médicos/RJ), que recebeu todas as amostras de VRE isoladas de hospitais 

públicos estaduais durante o período de maio a dezembro de 2014. Por sua vez, as 89 

amostras VSE são de diferentes origens e foram isoladas entre 2012 e 2014: uma 

amostra de infecção endodôntica de uma clínica privada de Niterói em agosto de 2012, 

10 amostras de "swab" retal de gestantes da comunidade também cedidas pelo 

laboratório do Grupo Fleury/RJ, nove amostras de origem alimentar (n=4, jul-ago 2014) 

servida a pacientes assistidos no Hospital Universitário Antônio Pedro e leite 

pasteurizado (n=5; jan-mar 2013) comercializado em mercearias de Niterói; e 69 

amostras de infecção oriundas de pacientes assistidos no Instituto Nacional de Câncer 

(INCA/RJ), isoladas no período de abril de 2013 a março de 2014.  

As 170 amostras oriundas de colonização e infecção (VRE e VSE) foram 

isoladas de diferentes fontes clínicas. O mais comum foi “swab” retal (n=89; 52,3%), 

seguido por urina (n=28; 16,5%) e sangue (n=12 7%). As nove amostras isoladas de 

secreções de sítios diversos (secreção rinossinusal, bile, secreção de ferida cutânea, 

secreção peritoneal, secreção de ferida operatória e secreção de dreno) foram agrupadas, 

correspondendo a 5,3% dos espécimes. A distribuição dos espécimes clínicos está 

representada na figura 2. Estas amostras encontram-se armazenadas a -20ºC em solução 

de leite em pó com 10% de glicerol. 
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Figura 2: Distribuição de espécimes clínicos de VRE e VSE. 

 

 

3.1.1 Identificação das amostras   

 

A maioria das amostras deste estudo foi previamente identificada pelas 

instituições fornecedoras. As 69 amostras VSE isoladas de pacientes oncológicos 

provenientes do INCA/RJ foram identificadas pela instituição fornecedora pelo método 

automatizado VITEK® 2 (bioMérieux, Marcy l’Etoile, França).  

Já as 91 amostras de VRE foram originalmente identificadas com auxílio de 

testes bioquímicos comercializados, como o “Kit Enterococos” (Probac), que engloba a 

avaliação da fermentação de manitol, arabinose, sorbitol, além de motilidade e hidrólise 

da arginina. Paralelamente, as amostras foram semeadas em meios cromogênicos 

(CROMOVRE, Plastlabor® - RJ, Brasil) a fim de identificar cepas de E. faecalis e E. 

faecium com resistência à vancomicina. Para confirmação da resistência à vancomicina, 

as colônias foram reativadas em ágar sangue e transferidas para um tubo com salina 

0,85% para realização de suspensão padrão, com turbidez de 0,5 na escala McFarland. 

Após isso, a suspensão foi semeada em placas de Mueller-Hilton para a determinação da 

concentração inibitória mínima à vancomicina por teste-E (bioMérieux). 
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As dez amostras de origem alimentar consistiam em cinco amostras isoladas de 

leite pasteurizado comercializados na cidade de Niterói, RJ e quatro amostras isoladas 

de sobremesa (mamão e batido de frutas) que eram fornecidas a pacientes do Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Todas foram semeadas em caldo Enterococosel (Becton & 

Dickinson, Sparks, MA, EUA) e posteriormente identificadas por testes bioquímicos 

convencionais (produção de ácidos a partir de manitol, arabinose, sorbitol, além de 

motilidade e hidrólise da arginina), que identificaram as amostras como E. faecalis, E. 

faecium e E. gallinarum. As 10 amostras de "swab" retal de gestantes da comunidade 

foram gentilmente cedidas pela Profa. Rosana Rocha Barros, sendo oriundas do 

laboratório do Grupo Fleury/RJ. 

Todas as 180 amostras foram submetidas a PCR para identificação das espécies, 

exceto as duas amostras das espécies E. avium e E. durans, sendo previamente 

identificadas apenas pelo método automatizado. Também foram confirmadas como 

pertencentes ao gênero Enterococcus spp. por meio da amplificação com o par de 

iniciadores gênero-especifico. Amostras não identificadas por PCR, foram submetidas à 

técnica de MALDI-TOF. 

 

3.1.2 Obtenção do DNA bacteriano 

 

  Para a obtenção do DNA, foi utilizado o protocolo descrito por Pai, Gertz e 

Beall (2006) com modificações referentes ao volume. As amostras bacterianas em 

estoque foram reativadas em ágar TSA e incubadas a 36±1ºC por 20h-24h. Após esse 

período, colônias foram suspensas em 300 µL de solução TE (10 mM Tris-HCl, 1mM 

EDTA, pH 8.0) de modo a obter turvação equivalente a escala 1 de MacFarland e o 

DNA foi obtido por meio da lise bacteriana por fervura (100ºC durante 10 min), com 

subsequente centrifugação por 1 min a 3.000 rpm e congelamento a - 20ºC.  

3.1.3 Pesquisa de marcadores genéticos de identificação por PCR 

 

Para a identificação das espécies enterocóccicas, foram utilizados 

oligonucleotídeos iniciadores espécie-específicos descritos por Depardieu et al. (2004), 

Jackson et al. (2004) e Ke et al. (1999) (Tabela 1). A mistura da reação com volume 

final de 25µL consistiu de 0,4µM dos iniciadores para as espécies E. faecium, E. 

faecalis, E. casseliflavus, E. gallinarum e 0,2 µM para o par de iniciadores que 
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identificam o gênero Enterococcus junto a 2,5 mM de MgCl2, tampão 1X, 200 µM de 

cada dNTP e 0,5 U de Taq polimerase (Sinapse Inc., São Paulo). A reação de 

amplificação consistiu nas seguintes etapas: 95ºC por 5 min, seguido por 30 ciclos a 

95°C por 1 min, 55°C por 1 min e 72°C por 1 min e extensão final a 72°C por 5 min. 

Após a reação de amplificação, foi realizada eletroforese utilizando gel de agarose a 

1,5% em tampão Tris Borato EDTA (TBE) 0,5 X. As cepas ATCC 29212 (E. faecalis), 

IE01 (E. faecium), IE34 (E. gallinarum) e OD4 (E. casseliflavus) foram utilizadas como 

controle da reação. 

 

Tabela 1. Iniciadores empregados para a identificação do gênero e das espécies 

enterocócicas. 

Iniciadores Sequência (5’→3’) Gene 
Tamanho 

(pb) 
Referência 

DD13 

DD3-2 

CACCTGAAGAAACAGGC 

ATGGCTACTTCAATTTCACG 

ddl 

(E. faecalis) 
475 Depardieu et al. (2004) 

FM1 

FM2 

GAAAAAACAATAGAAGAATTAT 

TGCTTTTTTGAATTCTTCTTTA  

sodA 

(E. faecium) 
215 Jackson et al. (2004) 

GA1 

GA2 

TTACTTGCTGATTTTGATTCG 

TGAATTCTTCTTTGAAATCAG 

sodA 

(E. gallinarum) 
173 Jackson et al. (2004) 

CA1 

CA2 

TCCTGAATTAGGTGAAAAAAC 

GCTAGTTTACCGTCTTTAACG 

sodA 

(E. casseliflavus) 
288 Jackson et al. (2004) 

ENT1 

ENT2 

TACTGACAAACCATTCATGATG 

AACTTCGTCACCAACGCGAAC 

tuf 

(Enterococcus) 
112 Ke et al. (1999) 

 

3.1.4 MALDI-TOF MS  

 

Quatro amostras não identificadas por PCR e/ou sem identificação prévia foram 

submetidas à técnica de MALDI-TOF MS para a identificação das espécies. Os testes 

foram feitos em duplicata para todas as amostras. A partir de culturas bacterianas 

recentes (18-24 h a 37ºC), algumas colônias foram, com auxílio de palitos de madeira, 

aplicadas em poços da placa do aparelho de MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics, 

Bremen, Alemanha). Por fim, foi adicionada uma solução de HCCA (ácido alfa-ciano 4-

hidroxicinâmico) e a placa foi introduzida no equipamento para obtenção dos espectros. 

Para tal, foi utilizado o espectrômetro de massa MicroflexLT (Bruker Daltonics, 

Bremen, Alemanha), utilizando o software MALDI FlexControl no modo automático 
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(MBT_FC.par). A calibração do aparelho foi realizada de acordo com as instruções do 

fabricante e o software MALDI Biotyper 3.0 foi utilizado para a geração da 

identificação e dos escores de confiabilidade. Escores entre 0,000 e 1,699 são 

classificados como "no reliable identification", o que significa que não há uma sugestão 

segura de identificação, nem mesmo de gênero. Escores entre 1,700 e 1,999 são 

considerados como provável identificação de gênero e uma sugestão de espécie é dada. 

Por outro lado, escores entre 2,000 e 2,299 são considerados como identificação segura 

de gênero e provável identificação de espécie, ao passo que escores entre 2,300 e 3,000 

são considerados como identificação segura de gênero e altamente provável 

identificação de espécie. 

3.2 Testes de Susceptibilidade aos Antimicrobianos 

 

O perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos foi determinado pelo método de 

difusão em ágar segundo recomendações do CLSI (2016). Os antimicrobianos utilizados 

foram: ampicilina (10μg), ciprofloxacina (5μg), cloranfenicol (30μg), eritromicina 

(15μg), fosfomicina (200μg), levofloxacina (5μg), linezolida (30μg), nitrofurantoína 

(300μg), norfloxacina (10μg), penicilina (10), rifampicina (5μg), teicoplanina (30μg) 

tetraciclina (30μg) e vancomicina (30μg). Para detectar amostras com resistência a 

níveis elevados de aminoglicosídeos, foram utilizados discos de gentamicina (120μg) e 

estreptomicina (300μg). A cepa E. faecalis ATCC 29212 foi utilizada para o controle de 

qualidade dos discos de gentamicina e estreptomicina e a cepa S. aureus ATCC 25923 

para o controle de qualidade dos demais antimicrobianos. 

3.3 Investigações da presença de genes associados à virulência por PCR 

multiplex 

 

A pesquisa dos marcadores genéticos de virulência asa1, gelE, cylA, esp e hyl 

foi realizada de acordo com as recomendações de Vankerckhoven et al. (2004) através 

de PCR multiplex.  

  A mistura da reação com volume final de 25µL consistiu de 0,2 µM para os 

iniciadores dos genes asa1, gelE e cyl, e 0,4 µM para os iniciadores dos genes esp e 

cylA, 3 mM de MgCl2, tampão 1X, 200 µM de cada dNTP e 0,5 U de Taq polimerase 

(Sinapse Inc). A reação de amplificação consistiu em: desnaturação inicial a 95°C 
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durante 15 min, seguida de 30 ciclos a 94°C durante 1 min; anelamento a 56°C durante 

1 min; extensão a 72°C durante 1 min; com uma extensão final a 72°C por 10 min.  

   A presença do gene fsrB (Tabela 2) do sistema “quorum-sensing” foi verificada 

por PCR utilizando o protocolo de Lindenstrauss et al. (2011), no qual a mistura da 

reação com volume final de 25µL consistiu de 0,5 µM para os iniciadores, 1,5 mM de 

MgCl2, tampão 1X, 200 µM de cada dNTP e 0,5 U de Taq polimerase (Sinapse Inc.). A 

reação de amplificação consistiu em uma desnaturação inicial a 94°C durante 2 min, 

seguida de 30 ciclos a 94°C durante 1 min; anelamento a 53°C durante 1 min; extensão 

a 72°C durante 1 min; com uma extensão final a 72°C por 10 min.  

 

Tabela 2. Iniciadores utilizados nos ensaios de PCR para investigar a presença de genes 

associados à virulência. 

 

Gene 
Fator de virulência Iniciador Sequência dos iniciadores 

Tamanho 

(pb) 

asa1 
Substância de 

agregação 

asa1¹ 

asa1² 

(5’-GCACGCTATTACGAACTATGA-3’) 

(5’-TAAGAAAGAACATCACCACGA-3’) 
375 

gelE Gelatinase 
gel1¹ 

gel1² 

(5’-TATGACAATGCTTTTTGGGAT-3’) 

(5’-AGATGCACCCGAAATAATATA-3’) 
213 

cylA Citolisina 
cylA 

cylAb 

(5’-ACTCGGGGATTGATAGGC-3’) 

(5’-GCTGCTAAAGCTGCGCTT-3’) 
688 

esp Proteína de superfície 
esp14F 

esp12R 

(5’-AGATTTCATCTTTGATTCTTGG-3’) 

(5’-AATTGATTCTTTAGCATCTGG-3’) 
510 

hyl Hialuronidase 
hyln¹ 

hyln² 

(5’-ACAGAAGAGCTGCAGGAAATG-3’) 

(5’-GACTGACGTCCAAGTTTCCAA-3’) 
276 

fsrB 
Sistema “quorum- 

sensing” fsr 

fsrB-f 

fsrB-r 

(5’-GTTTGTCCCATCCATTGTCC-3’) 

(5’-TTTATTGGTATGCGCCACAA-3’) 
346 

 

3.4 Detecção de Determinantes Genéticos de Resistência aos Antimicrobianos 

 

  As amostras bacterianas que apresentaram resistência a níveis elevados de 

aminoglicosídeos e/ou não se mostraram susceptíveis a macrolídeos foram investigadas 

por PCR para a pesquisa dos principais determinantes genéticos associados a esses 

fenótipos de resistência (Tabela 3). 
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3.4.1  Aminoglicosídeos 

 

Com adaptações referentes à concentração, o protocolo de amplificação para 

PCR multiplex foi realizado conforme o descrito por Vakulenko et al. (2003) e 

Swenson et al. (1995). A mistura da reação, para os oligonucleotídeos iniciadores, com 

volume final de 25 µL, consistiu em 0,7 µM dos iniciadores foward e reverse 

aac(6’)Ie+aph(2”)Ia, aph(2”)Ib e 0,5 µM dos iniciadores aph(2”)Ic, aph(2”)Id, 

aph(2”)IIIa e ant(4)Ia. As concentrações finais dos demais reagentes foram: 2,0 mM de 

MgCl2, tampão 1X, 200 µM de cada dNTP e 0,5 U de Taq polimerase (Sinapse Inc.). A 

reação de amplificação consistiu nas seguintes etapas: primeira etapa a 94ºC por 3 min, 

seguida de 35 ciclos a 94°C por 40 s, 55°C por 40 s, 72°C por 40s e extensão final a 

72°C por 2 min.  

Com relação ao ant(6)Ia, o protocolo de amplificação foi baseado conforme 

descrito por Swenson et al., 1995, com modificações referentes a concentração. A 

mistura da reação com volume final de 25 µL, consistiu em 0,75 µM do iniciador 

ant(6)Ia,  2,0 mM de MgCl2, tampão 1X, 200 µM de cada dNTP e 0,5 U de Taq 

polimerase (Sinapse Inc.). A amplificação consistiu em uma primeira etapa a 95ºC por 

10 min, seguida de 30 ciclos a 94°C por 30 s, 53°C por 30 s e 72°C por 30s, e extensão 

final a 72°C por 10 min. 

Após a reação de amplificação, foi realizada eletroforese utilizando gel de 

agarose a 1,5% em tampão Tris Borato EDTA (TBE) 0,5 X (Tris-base 89 mM, ácido 

bórico 89 mM, EDTA [Ácido etilenodiamino tetra-acético] 2mM) para os genes 

aac(6’)Ie+aph(2”)Ia, aph(2”)Ib, aph(2”)Ic, aph(2”)Id, aph(2”)IIIa e ant(4)Ia, e gel de 

agarose a 1% para o gene ant(6)Ia. Em cada poço do gel foram dispostos 8 µL de cada 

produto amplificado adicionado a 2 µL do tampão de corrida (glicerol, azul de 

bromofenol). Posteriormente, o gel era corado em solução de brometo de etídio 

(0,5µg/ml) durante 15 min, visualizado sob transiluminação com luz ultravioleta e 

fotografado em sistema de fotodocumentação L-PIX (Loccus Biotecnologia, Cotia, SP, 

Brasil). 
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3.4.2 Eritromicina 

 

O protocolo de amplificação foi realizado conforme o descrito por Sutcliffe et 

al., 1996, com adaptações referentes a concentração. A mistura da reação, para os 

identificação dos genes ermA e ermB, com volume final de 25 µL, consistiu de 0,5 µM 

de cada primer, 2,0 mM de MgCl2  para o iniciador ermB1-2, 4 mM de MgCl2  para os 

iniciadores ermA1-2 e mef1-2, tampão 1X, 200 µM de cada dNTP e 0,5 U de Taq 

polimerase (Sinapse Inc.). A amplificação consistiu em uma primeira etapa a 93°C por 3 

min, um segundo ciclo a 52°C por 1 min, 30 ciclos a 72°C por 1 min, 93°C por 1 min, 

52°C por 1 min, extensão final a 72°C por 1 min. Após a amplificação, o procedimento 

foi idêntico ao descrito no tópico 4.5.1, contudo o gel de agarose foi a 1% em tampão 

Tris Borato EDTA (TBE) 0,5 X (Tris-base 89 mM, ácido bórico 89 mM, EDTA 

[Ácidoetilenodiamino tetra-acético] 2mM). 

3.4.3  Glicopeptídeos 

 

Já para os genes de resistência aos glicopeptídeos, o protocolo de amplificação 

será realizado conforme o descrito por descrito por Clark et al. (1993).  A mistura da 

reação com volume final de 25 µL, consistiu em 0,5 µM dos iniciadores van A e vanB; 

2,0 mM de MgCl2, tampão 1X, 200 µM de cada dNTP e 0,5 U de Taq polimerase 

(Sinapse Inc.). A amplificação consistiu em uma primeira etapa a 95ºC por 10 min, 

seguida de 30 ciclos a 94°C por 30 s, 53°C por 30 s e 72°C por 30s, e extensão final a 

72°C por 10 min (Tabela 3). 
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Tabela 3. Iniciadores utilizados nas reações de PCR para investigar a presença de genes 

associados à resistência aos antimicrobianos em Enterococcus spp.. 

Antimicrobiano         Gene Sequência dos Iniciadores 
Tamanho do 

produto (pb) 

 

 

 

 

 

Gentamicina 

aac(6’)Ie+aph(2”)Ia 
(5’-CAGAGCCTTGGGAAGATGAAG-3’) 

(5’-CCTCGTGTAATTCATGTTCTGGC-3’) 

348 

 

aph(2’’)-Ib 
(5’-CTTGGACGCTGAGATATATGAGCAC-3’) 

(5’-GTTTGTAGCAATTCAGAAACACCCTT -3’) 

867 

 

aph(2’’)-Ic 
(5’-CCACAATGATAATGACTCAGTTCCC-3’) 

(5’-CCACAGCTTCCGATAGCAAGAG-3’) 

444 

aph(2’’)-Id 
(5’-GTGGTTTTTACAGGAATGCCATC-3’) 

CCCTCTTCATACCAATCCATATAACC- 3’) 

641 

aph(3’)-IIIa 
(5’-GGCTAAAATGAGAATATCACCGG-3’) 

(5’-CTTTAAAAAATCATACAGCTCGCG- 3’) 

523 

Estreptomicina 

ant(4)-Ia 
(5’-CAAACTGCTAAATCGGTAGAAGCC-3’) 

(5’-GGAAAGTTGACCAGACATTACGAACT -3’) 

294 

ant(6)-Ia 
(5’-ACTGGCTTAATCAATTTGGG-3’) 

(5’-GCCTTTCCGCAACCTCACCG-3’) 

576 

Eritromicina 

ermA 
(5’-AACACCCTGAACCCAAGGGACG-3’) 

(5-CTTCACATCCGGATTCGCTCGA-3’) 

206 

ermB 
(5’-AGAAATGGAGGTTCATACTTACCA-3’) 

(5’-CATATAATCATCACCAATGGCA -3’) 

645 

mefA/E 
(5’-AGTATCATTAATCACTAGTGC-3’) 

(5’-TTCTTCTGGTACTAAAAGTGG-3’) 

348 

Vancomicina 

vanA 
(5’-CAT GAATAGAATAAAAGTTGCAATA-3’) 

(5’-CCCCTTTAACGCTAATACGATCAA-3’) 

 

732 

vanB 
(5’-GTGACAAACCGGAGGCGAGGA-3’) 

(5’-CCOGCCATCCTCCTGCAAAAAA-3’) 

635 

 

 

 

3.5 Pesquisa das regiões CRIPSR por PCR 

 

A investigação da presença dos três elementos CRISPR (CRISPR 1, CRISPR 2 e 

CRISPR 3) descritos no gênero Enterococcus spp. foi feita por PCR e seguiu o 

protocolo de Lindenstrauss et al. (2011) com adaptações referentes ao volume e 

temperatura de anelamento. A mistura da reação com volume final de 25µL consistiu de 

0,5 µM para os iniciadores das regiões CRISPR1-cas, CRISPR1-cas csn1, CRISPR2, 

CRISPR3-cas, CRISPR3-cas csn1, 1,5 mM de MgCl2, tampão 1X, 200 µM de cada 

dNTP e 0,5 U de Taq polimerase (Sinapse Inc.). A reação de amplificação consistiu em 

uma desnaturação inicial a 94°C durante 2 min, seguida de 30 ciclos a 94°C durante 1 

min; anelamento a 53°C durante 1 min; extensão a 72°C durante 1 min; com uma 

extensão final a 72°C por 10 min.  

Após a reação de amplificação, a eletroforese foi realizada utilizando gel de 

agarose a 1,5% em tampão Tris Borato EDTA (TBE) 0,5 X. Posteriormente, o gel foi 
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corado em solução de brometo de etídio (0,5µg/ml) durante 15 min, sendo visualizado 

sob transiluminação com luz ultravioleta e fotografado em sistema de foto 

documentação L-PIX (Loccus Biotecnologia, Cotia, SP) (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Iniciadores utilizados nas reações de PCR para investigar a presença de genes 

associados às regiões CRISPR. 

Elemento Região investigada Nome dos iniciadores Sequência dos iniciadores (5’-3’) 
Tamanho 

(pb) 

CRISPR1 
CRISPR1-cas csn1, 

homologue EFLG 01963 

CRISPR1-cas csn1-f 

CRISPR1-cas csn1-r 

CAGAAGACTATCAGTTGGTG 

CCTTCTAAATCTTCTTCATAG 
783 

CRISPR1 CRISPR1-cas 
CRISPR1-cas-f 

CRISPR1-cas-r 

GCGATGTTAGCTGATACAAC 

CGAATATGCCTGTGGTGAAA 
315 

CRISPR2 CRISPR2 
CRISPR2-f 

CRISPR2-r 

CTGGCTCGCTGTTACAGCT 

GCCAATGTTACAATATCAAACA 
variável 

CRISPR3 
CRISPR3-cas csn1, 

homologue EFKG 00787 

CRISPR3-cas csn-f 

CRISPR3-cas csn1-r 

GCTGAATCTGTGAAGTTACTC 

CTGTTTTGTTCACCGTTGGAT 
258 

CRISPR3 CRISPR3-cas 
CRISPR3-cas-f 

CRISPR3-cas-r 

GATCACTAGGTTCAGTTATTTC 

CATCGATTCATTATTCCTCCAA 
224 

 

3.6 Ensaio fenotípico de virulência 

 

3.6.1 Detecção da atividade de gelatinase 

 

A atividade de gelatinase foi avaliada conforme o protocolo descrito por Marra 

et al (2007). As amostras foram inoculadas em tubos contendo 4,0 mL de meio TODD 

HEWITT BROTH (Acumedia®-Neogen, SP-Brasil).  contendo 4% de gelatina. Após a 

incubação a 35-37°C por 24h, os tubos foram resfriados a 4 °C por 30 min, sendo 

considerado resultado positivo quando a liquefação do meio foi observada. 

3.7 Análise estatística 

 

 Os resultados foram submetidos à análise estatística pelo teste exato de Fisher. 

Significância estatística foi considerada quando o valor de p foi menor que 0,05. Os 

cálculos foram realizados a partir de ferramentas disponíveis na página eletrônica 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1/. 
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  O Diagrama de Venn foi construído para análise de distribuição dos genes de 

virulência ou dos elementos CRISPR com auxílio da ferramenta disponível na página 

eletrônica http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/. 

3.8 Aspectos éticos 

 

  Esse trabalho integra um projeto submetido e aprovado no Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (INCA/RJ) sob o número de protocolo CAAE 

no. 37890614.6.0000.5274. 

 

4 RESULTADOS  

 

4.1 Identificação das espécies 

  

As 91 amostras VRE pertenciam às espécies E. faecalis (n=32; 35,2%) e E. 

faecium (n=58; 63,7%). Uma amostra que não apresentou resultado no PCR de 

identificação foi submetida à técnica de MALDI-TOF MS e então identificada como E. 

gallinarum (Tabela 5). 

Entre as 69 amostras VSE oriundas de pacientes oncológicos, 45 foram 

identificadas como membros da espécie E. faecalis pelo método automatizado VITEK 2 

e todas foram confirmadas por PCR.  No mesmo grupo, 19 amostras foram identificadas 

como E. faecium por metodologia automatizada e 18 foram confirmadas por PCR, 

apenas uma destas amostras não pode ser identificada quanto à espécie por técnica 

molecular. Esta amostra foi submetida ao MALDI-TOF MS e identificada como E. 

faecalis, divergindo da identificação realizada por técnica automatizada. Três amostras 

foram identificadas como E. gallinarum tanto por técnica automatizada como por PCR. 

As espécies E. avium e E. durans corresponderam a uma amostra cada, sendo 

previamente identificadas apenas pelo método automatizado (Tabela 5). 

As nove amostras VSE de alimentos foram submetidas a testes bioquímicos que 

identificaram uma amostra da espécie E. gallinarum, duas da espécie E. faecium, duas 

da espécie E. faecalis e quatro não foram identificadas. Estas amostras também foram 

submetidas a PCR para identificação de gênero e espécie, em que todas foram positivas 

para o gênero Enterococcus. A pesquisa por PCR ainda confirmou os resultados obtidos 
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por meio dos ensaios bioquímicos realizados em estudo anterior, com exceção da 

amostra de leite pasteurizado LP9E identificada como E. faecium que não apresentou 

resultado positivo para esta espécie PCR. Além disto, uma amostra foi identificada 

como E. casseliflavus. A amostra LP9E foi submetida à técnica MALDI-TOF e 

identificada como E. faecalis, divergindo do resultado encontrado no ensaio 

bioquímico. Duas amostras não identificadas por PCR foram identificadas como 

pertencentes à espécie E faecalis. 

 

Todas as dez amostras VSE de colonização de gestantes foram identificadas 

como E. faecalis por PCR. Já a amostra VSE de infecção endodôntica foi identificada 

como E. faecalis por PCR nesse estudo, confirmando os resultados prévios obtidos pela 

identificação bioquímica. Em todos os casos, a identificação molecular (PCR ou 

MALDI-TOF) foi considerada definitiva (Tabela 4).  

 

Tabela 5: Identificação das 180 amostras de VRE e VSE.  

 

4.2 Pesquisa de genes de virulência 

 

Todas as amostras foram submetidas à técnica de PCR multiplex para avaliação 

da presença de marcadores genéticos de virulência (Figura 3; Tabela 6). 

Os genes gelE, esp e asa1 foram os mais encontrados, com 79 (43,9%), 77 

(42,8%) e 68 (37,8%) amostras positivas, respectivamente. Em seguida, o gene hyl foi 

detectado em 43 (23,9%) amostras, enquanto o gene cyl foi encontrado em 25 (13,9%). 

Espécies 

Amostras VSE (n=89) 

Amostras VRE Total Infecção 

Endodôntica  
Alimentos  Gestante  INCA/RJ  

E. faecalis 1 6 10      46 32 95 

E. faecium 0 1 0      18 58 77 

E. casseliflavus 0 1 0       0 0 1 

E. gallinarum 0 1 0       3 0 5 

E. durans 0 0 0      1 0 0 

E. avium 0 0 0      1 0 0 

Total 1 9 10     69 91 180 
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Entre as amostras positivas para o gene cyl, foram encontradas 16 amostras da espécie 

E. faecalis e nove da espécie E. faecium. O gene esp foi observado em 77 amostras, 

sendo 39 E. faecalis, 36 E. faecium e duas E. gallinarum. O gene gel E foi verificado 

em 79 amostras, sendo 52 identificadas como E. faecalis, 25 como E. faecium e duas 

como E. gallinarum (Figura 2 e Tabela 6). O resultado da PCR de virulência revelado 

em gel de agarose está representado pela figura 4. 

Entre as 43 (23,9%) amostras positivas para o gene hyl, 24 foram identificadas 

como E. faecium, 18 como E. faecalis e uma como E. gallinarum. Já o gene asa1, 

detectado em 68 (37,8%) amostras, foi verificado em 43 amostras de E. faecalis, 24 de 

E. faecium, uma de E. gallinarum. 

 

  

Figura 3: Ocorrência dos genes de virulência por espécie entre as 180 amostras de 

Enterococcus spp. analisadas nesse estudo. 
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Tabela 6: Distribuição dos genes de virulência entre as 180 amostras de VRE e VSE 

isoladas de diferentes origens.  

 

 
 
 
 
 

 
                    
      

Figura 4: Foto representativa do gel de eletroforese realizado após ensaio de PCR para 

investigação da presença de genes de virulência. PM= peso molecular; pb= pares de 

base. 

A distribuição dos genes de virulência entre as cepas de Enterococcus está 

representada pela figura 5. O gene gelE foi detectado em 52 (54,7%) das 95 amostras de 

E. faecalis e em 25 (32,5%) das 77 amostras de E. faecium (p<0,01). O gene fsrB foi o 

mais encontrado dentre as amostras de E. faecalis, positivo em 59 (62,1%) das 95 

amostras desta espécie, enquanto que 23 (29,9%) das 77 amostras da espécie E. faecium 

 Origem  N° de 

amostras 

gelE hyl esp cylA asa1 

VRE  91 39 (42,9%) 34 (37,4%) 55 (60,4%) 13 (14,3%) 37 (40,7%) 

 
 

VSE 

INCA/RJ 69 22(31,9%) 6(8,7%) 18(26,1%) 6 (8,7%) 20 (28,9%) 
Alimentos 9 7(77,8%) 1(11,2%) 0 1 (11,2%) 4 (44,5%) 

Gestantes 10 10(100%) 1(10%) 4(40%) 5(50%) 6(60%) 

Endodôntica 1 1 1 0 0 1 

TOTAL                                       180 79 (43,9%) 43 (23,9%) 77 (42,8%) 25 (13,9%) 68 (37,8%) 

PM 
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carreavam o mesmo gene (p<0.01). Somente uma (20%) das cinco amostras de E. 

gallinarum apresentou o gene fsrB. Nenhuma amostra de enterococos apresentou 

concomitantemente todos os fatores de virulência pesquisados e 42 (23,3%) das 180 

amostras possuíam os genes fsrB e gelE concomitantemente. Por outro lado, 16 

diferentes combinações envolvendo dois a três genes de virulência foram detectadas, 

destacando-se em ordem de prevalência esp+hyl (n=26), asa1+esp+gelE (n=20) e 

asa1+gelE (n=15) (Figura 5). Nenhuma amostra da espécie E. faecalis apresentou, 

concomitantemente, todos os genes de virulência, mas a combinação de genes asa1+ 

esp+ gelE esteve presente em 11 (11,6%) das 95 amostras desta espécie (figura 6). Entre 

as 77 amostras da espécie E. faecium, o par de genes esp e hyl foi o mais frequente com 

20,7% (n=16) amostras positivas (Figura 9). Cinquenta e oito (75%) da espécie E. 

faecium eram VRE e ainda neste grupo o par de genes mais encontrado foi a dupla 

esp+hyl, com 24,1% (n=14) (Figura 9).  A combinação de genes asa1+esp+gelE 

encontrada em 18,7% (n=7) das 32 amostras VREfs (Enterococcus faecalis resistente a 

vancomicina) (Figura 7), enquanto no grupo VSEfs (Enterococcus faecalis sensíveis a 

vancomicina), o par de genes asa1+gelE foi encontrado em 14,3% (n=9) das 63 

amostras (Figura 8).  Os genes gelE e cylA não foram encontrados entre os resultados do 

PCR de virulência das amostras VSE da espécie E.faecium e nenhuma amostra deste 

grupo foi positiva para todos os genes de virulência pesquisados (Figura 11). 

   

Figura 5: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos genes que codificam fatores 

de virulência entre as 180 amostras de enterococos. 
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Figura 6: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos genes que codificam fatores 

de virulência entre as 95 (52,7%) amostras da espécie E. faecalis. 

                                                     

Figura 7: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos genes que codificam fatores 

de virulência entre as 32 (35,%) amostras VRE da espécie E.faecalis. 
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Figura 8: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos genes que codificam fatores 

de virulência entre as 63 (70,8%) amostras da espécie E.faecalis no grupo VSE (n=89). 

                                      

Figura 9: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos genes que codificam fatores 

de virulência entre as 77 (42,8%) amostras da espécie E. faecium. 
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Figura 10: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos genes que codificam 

fatores de virulência entre as 58 (63,7%) amostras VRE da espécie E. faecium. 

             

 

                                 
 

Figura 11: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos genes que codificam 

fatores de virulência entre as 19 (21,3%) amostras VSE da espécie E. faecium. 
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4.3 Sistema “Quorum-sensing” 

 

A presença do sistema “quorum-sensing” fsr, composto pelos genes fsrA-C, foi 

analisada por PCR por meio da detecção do gene fsrB. Oitenta e três (46,1%) das 180 

amostras foram positivas. Os resultados revelaram que 41 (45%) das 91 amostras de 

VRE foram positivas para ao gene fsrB e 43 (48,3%) das 89 amostras VSE foram 

positivas para esta região. O grupo de VSE de pacientes oncológicos apresentou 33 

(47,8%) amostras positivas para o gene fsrB; no grupo de gestantes, seis (60%) foram 

positivas e no grupo de alimentos, três (33,3%) amostras foram positivas para esta 

região. A amostra de infecção endodôntica também amplificou a região fsrB. 

 

4.4 Gelatinase 
 

No total, 75 (41,7%) das 180 amostras apresentaram atividade da enzima 

gelatinase. Entre as amostras de VSE, 31 (44,9%) do grupo de pacientes oncológicos 

foram positivas para a atividade de gelatinase. Além destas, três (30%) amostras de 

gestantes e três (33,3%) de origem alimentar também apresentaram atividade de 

gelatinase. Entre as amostras VRE, 38 (41,8%) apresentaram a atividade dessa enzima. 

 

4.4.1 Relação entre atividade de gelatinase e a presença do gene gelE. 

 

Das 79 amostras de Enterococcus positivas para o gene gelE, 44 (55,7%) 

apresentaram atividade fenotípica da gelatinase. Entre estas 44 amostras, 32 (72,7%) 

foram também positivas para gene fsrB  (p<0,01) (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Presença do gene gelE e atividade da enzima gelatinase 

p<0,01 gelatinase positiva gelatinase negativa  Total: 

gelE + 44 35 79 

gelE- 31 70 101 

Total: 75 105 180 

 

  



 
 

45 
 

4.4.2 Relação entre atividade de gelatinase e a presença do sistema 

“quorum-sensing” 

 

Entre as 83 amostras que amplificaram a região fsrB, 52 (62,6%) apresentaram 

resultados positivos no ensaio fenotípico para detectar a atividade da enzima gelatinase 

(p < 0,01) (Tabela 8).  

 

Tabela 8: Sistema “quorum-sensing” e atividade da enzima gelatinase 

p<0,01 gelatinase positiva gelatinase negativa  Total: 

fsrB+ 52 31 83 

fsrB- 23 74 97 

Total: 75 105 180  

 

4.4.3 Relação do sistema “quorum-sensing” e a presença do gene gelE 

com a atividade da enzima gelatinase: 

 

  Entre as 75 amostras que apresentaram resultados positivos no ensaio fenotípico 

da gelatinase, 32 (42,7%) entre estas foram também positivas para o gene gelE e 

amplificaram a região frsB do sistema “quorum-sensing” (Figura 11). 

 

 

Figura 12. Diagrama de Venn mostrando a relação entre a presença do gene gelE, 

atividade da enzima gelatinase e gene frsB. 
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4.5 Resistência aos antimicrobianos 

 

O teste de susceptibilidade aos antimicrobianos foi aplicado as 180 amostras 

analisadas no estudo e os resultados estão presentes na Figura 13. Todas as 89 amostras 

VSE foram confirmadas como sensíveis à vancomicina e teicoplanina. Por sua vez, as 

91 amostras de VRE apresentaram MICs para vancomicina ≥ 256 µg/ml. Ainda entre as 

VRE, 85 (93,4%) amostras foram resistentes à teicoplanina. 

A resistência aos macrolídeos foi a mais frequente neste estudo, com 132 

(73,3%) amostras resistentes à eritromicina. As taxas de resistência às fluoroquinolonas 

foram também elevadas, representada pelos antimicrobianos ciprofloxacina, 

norfloxacina e levofloxacina, com 111 (61,6%), 110 (61,1%) e 96 (53,3%) amostras 

resistentes, respectivamente. A resistência à tetraciclina foi observada em 96 (53,3%) 

amostras e duas (1,1%) amostras foram intermediárias (Figura 13). 

A resistência a rifampicina foi observada em 79 (43,9%) amostras e 17 (9,4%) 

foram intermediárias a essa droga. O número de amostras resistentes à penicilina e 

ampicilina foi de 89 (49,4%) e 72 (40%), respectivamente.  A resistência a 

nitrofuratoína e linezolida foi presente em 25 (13,8%) e 16 (8,8%) respectivamente, e 12 

(75%) amostras resistentes a linezolida era VRE. Cinco amostras foram intermediárias a 

fosfomicina foi de (2,7%), não tendo sido observada resistência a esse fármaco. Vinte e 

uma amostras (11,6%) foram sensíveis a todos os antimicrobianos avaliados.  

 



 
 

47 
 

 

Figura 13: Perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos nas 180 amostras de VRE e 

VSE. 

 

A espécie E. faecium (n=77) apresentou altas taxas de não susceptibilidade a 

diversos antimicrobianos. O maior percentual de amostras resistentes e intermediárias 

foi observado para eritromicina com 97,4% (n=75) seguido por ciprofloxacina (93,5%; 

n=72), norfloxacina (90,9%; n=70) e penicilina (88,3%; n=68). Além disto, 58 (75,3%) 

amostras de E. faecium foram resistentes à vancomicina. Para a espécie E. faecalis 

(n=95), a taxa de resistência à eritromicina também foi a mais elevada 77,9% (n=74), 

seguida por tetraciclina com 64,2% (n=61). 
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Figura 14: Perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos nas amostras das espécies E. 

faecium (n=77) e E. faecalis (n=95). 
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4.6 Pesquisa dos genes de resistência 

 

4.6.1  Aminoglicosídeos 

 

A pesquisa, por PCR, da presença de marcadores genéticos de resistência a 

níveis elevados de aminoglicosídeos foi empregada as 98 amostras caracterizadas como 

resistentes a gentamicina e/ou estreptomicina pelo teste de difusão em ágar.  O resultado 

revelou que 44 (24,4%) entre as 180 amostras apresentaram o gene ant (6)-Ia, sendo 27 

da espécie E. faecium, 16 E. faecalis e uma de E. gallinarum. O gene 

aac(6’)Ie+aph(2”)Ia foi encontrado em 30 (16,6%) das 180 amostras, sendo 12 E. 

faecalis e 18 E. faecium. Vinte e quatro (13,3%) amostras foram positivas para o gene 

aph(3)-IIIa, sendo 14 E. faecalis, nove E. faecium (Tabela 9). 

No grupo VSE (n=89), apenas amostras oriundas de pacientes oncológicos 

apresentaram resultados positivos na pesquisa de genes de resistência aos 

aminoglicosídeos. Foram estes os genes ant(6)-Ia, aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia, aph(3)-IIIa, 

sendo os dois primeiros verificados em 14 (15,7%) amostras e o último em 13 (14,6%) 

amostras. O gene ant(4)-Ia foi encontrado em apenas uma (1,1%) amostra (Figura 15).  

Entre as 91 amostras VRE, o gene ant(6)-Ia foi o mais encontrado, com 30 

(33%) amostras positivas, seguido pelos genes aph(2”)-Ic com 21 (23,1%),  aac(6’)-

Ie+aph(2”)-Ia com 16 (17,6%), aph(3)-IIIa com (13,2%), aph(2”)-Id com 3 (3,3%), 

com 2  ant(4)-Ia (2,2%) e um aph(2”)-Ib (1,1 %) (Figura 16). 

Nenhuma amostra de colonização de gestantes foi resistente a níveis elevados de 

estreptomicina e/ou gentamicina, assim como a amostra de infecção endodôntica. Duas 

(20%) das 10 amostras de origem alimentar foram resistentes à gentamicina e/ou 

estreptomicina, embora nenhuma amostra tenha sido positiva para os genes 

pesquisados. 
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 Figura 15: Distribuição dos genes de resistência aos aminoglicosídeos entre as 89 

amostras VSE. 

 

 

 

Figura 16: Distribuição dos genes de resistência aos aminoglicosídeos nas 91 amostras 

VRE. 
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Tabela 9: Distribuição dos genes de resistência nas espécies Enterococcus faecium e 

Enterococcus faecalis. 

Genes de resistência 

Enterococcus faecium 
( n=77) 

Enterococcus faecalis 
(n=95) 

VRE 
(n=58) 

VSE 
(n=19) 

VRE 
(n=32) 

VSE 
(n=63) 

ant(6)-Ia 43,1% 22,2% 12,5% 19% 
ant (4)-Ia 1,7% 0% 8,3% 1,6% 

aph(3)-IIIa 15,5% 0% 9,4% 17,5% 
aph(2”)-Ib 1,7% 0% 0% 0% 
aph(2”)-Ic 20,7% 0% 28,1% 0% 

aph(2”)-Id 5,2% 0% 0% 0% 
aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia 20,7% 31,6% 12,6% 12,7% 

ermB 58,7% 63,1% 62,5% 39,7% 
ermA 0% 31,6% 0% 15,9% 
mef A/E 0% 0% 0% 0% 

vanA 100% 0% 100% 0% 
vanB 0% 0% 0% 0% 

 

4.6.2  Eritromicina 

 

A fim de verificar a existência de genes de resistência a eritromicina (ermA, 

ermB, mefA/E), as 152 amostras não suscetíveis (132 resistentes e 20 intermediárias) a 

esse antimicrobiano foram analisadas por PCR. 

Entre as amostras de VRE, o gene ermB foi o único detectado verificado em 54 

(59,3%) amostras. Os genes ermA e mef A/E não foram detectados em nenhuma amostra 

deste grupo (Figura 17). 

A análise dos resultados revelou que no grupo VSE (n=89), o gene ermB 

também foi o mais frequente, sendo verificado em 37 (41,6%) amostras, enquanto 

outras 15 (16,8%) amostras apresentaram o gene ermA. Todas estas amostras foram 

isoladas de pacientes oncológicos. O gene mefA/E também não foi observado em 

nenhuma amostra (Figura 17). 

Apenas duas amostras de origem alimentar foram resistentes à eritromicina, 

sendo uma positiva para o gene ermB e uma para o gene ermA, mas nenhuma 

apresentou o gene mefA/E. A distribuição dos genes ermA e ermB entre as amostras 

VRE e VSE nas espécies E. faecalis e E. faecium está demonstrada na figura 18. 

As amostras de colonização de gestantes, bem como a amostra de infecção 

endodôntica não apresentaram resistência a eritromicina. 
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Figura 17: Distribuição de genes de resistência a eritromicina em amostras VRE e VSE 

 

                                        

 

Figura 18: Distribuição dos genes de resistência à eritromicina nas espécies E. faecium 

E. faecalis 
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4.6.3 Vancomicina 

 

A fim de identificar a presença dos genes de resistência à vancomicina vanA e 

vanB, todas as amostras resistentes a este antimicrobiano foram submetidas à PCR. 

Todas as amostras de VRE foram positivas para o gene vanA. Nenhuma amostra 

amplificou o gene vanB. A distribuição do gene vanA nas espécies E. faecium e E. 

faecalis está demonstrada na figura 19. 

 

 

 

Figura 19: Distribuição do gene vanA nas espécies E. faecium e E. faecalis 
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Todas as 180 amostras do estudo foram submetidas à técnica de PCR a fim de 

investigar a presença das regiões CRISPR. Para tal, foram utilizados os pares de 

iniciadores CRISPR1-cas e CRISPR1-cas csn1 para identificar a presença do sistema 

CRISPR1-Cas, além dos iniciadores CRISPR3-cas, CRISPR3-cas csn1 para identificar a 

presença do sistema CRISPR3- Cas e CRISPR2 a fim de detectar o locus CRISPR2. Os 

resultados apontaram que 53 (29,4%) amostras foram positivas para a região CRISPR3-

cas, seguidas das regiões CRISPR1-cas com 36 (20%) amostras e CRISPR2 com 32 

(17,8%) amostras. Em menor número, foram detectadas as regiões CRISPR1-cas csn1 

com 14 (7,7%) amostras e CRISPR3-cas csn1 com 13 (7,2%) amostras. Considerando o 

75,3% 

34,7% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Enterococcus faecium Enterococccus faecalis
      (58/77) (33/95) 

   
   

   
   

%
 d

e 
am

o
st

ra
s 

co
m

 v
an

A
 



 
 

54 
 

total de regiões CRISPR detectadas, foi observada a presença dos sistemas CRISPR3-

Cas, CRISPR1-Cas e do locus CRISPR2 órfão em 63 (35%), 43 (23,9%) e 44 (24,4%) 

das 180 amostras analisadas, respectivamente (Figura 20; Tabela 11). 

A análise dos resultados por grupo mostrou que os sistemas CRISPR3 e 

CRISPR1 foram os mais encontrados entre as amostras VSE isoladas de gestantes, com 

todas as amostras positivas para CRISPR3 e oito (80%) para CRISPR1. Ainda entre as 

amostras oriundas de colonização de gestantes (n=10), foi possível notar que seis (60%) 

amostras foram positivas para CRISPR2. No grupo das amostras VSE de origem 

alimentar, o sistema CRISPR3 foi o mais encontrado, presente em seis (66,7%) 

amostras. Já os elementos CRISPR1-Cas e CRISPR2 órfão foram encontrados em cinco 

(55,6%) amostras distintas (Tabela 11).  A distribuição das regiões CRISPR entre as 

amostras de Enterococcus e entre VRE e VSE observadas de diferentes origens está 

demonstrada na tabela 11 e na figura 20.  

Entre as amostras VSE provenientes de pacientes oncológicos, foi possível 

observar um padrão semelhante de prevalência para o elemento CRISPR3-Cas, em que 

33 (47,6%) das 69 amostras foram positivas para esta região. Já o elemento CRISPR 2-

Cas foi encontrado em 27 (39,1%) das amostras, segunda região mais frequente no 

grupo, seguido pelo elemento CRISPR2, observado em 23 (33,3%) amostras (Tabela 

11). A análise da única amostra de origem endodôntica revelou a presença das regiões 

CRISPR2 e CRISPR3-cas.  

No grupo das amostras VRE, o elemento CRISPR3-Cas foi detectado em 13 

(14,3%) amostras. Em seguida, as regiões CRISPR1-cas foram detectadas em 11 

(12,1%) amostras e a região CRISPR2 em cinco (5,5%) amostras.  

A análise estatística comparada entre as amostras VRE e VSE quanto à presença 

ou ausência das regiões CRISPR revelou haver uma relação estatística significativa (p < 

0,0001) (Tabela 11).  A presença das regiões CRISPR foi correlacionada aos resultados 

da pesquisa de genes de resistência aos aminoglicosídeos, eritromicina e vancomicina 

bem como aos resultados encontrados na análise de genes de virulência (Figura 21). 

No total, 71 (74,7%) amostras de E. faecalis apresentaram pelo menos um 

sistema CRISPR, enquanto apenas 18 (23,4%) amostras de E. faecium apresentaram tais 

regiões (p<0,01). Discriminando por grupos, entre os VREs, 11 (34,4%) amostras de E. 

faecalis apresentaram pelo menos um sistema CRISPR, enquanto 14 (24,1%) amostras 

de E. faecium apresentaram tais regiões (p=0,33). Por sua vez, no grupo VSE, 60 
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(95,2%) amostras de E. faecalis apresentaram pelo menos um sistema CRISPR e quatro 

(21,1%) amostras de E. faecium apresentaram tais regiões (p<0,01). 

Tabela 10: Relação entre fatores de virulência e resistência com elementos CRISPR 

entre as 180 amostras do estudo. 

*Todos os valores de p abaixo de 0,01 foram descritos como p<0,01. 

 

Genes 
No. de 

amostras 

Com CRISPR 

(n=93) 

Sem CRISPR 

(n=87) 
Valor de p 

asa1 + (n=68) 41 27 0,09 

asa1 - (n=112) 52 60  

cylA + (n=24) 15 9 0,28 

cylA - (n=156) 78 78  

esp + (n=77) 33 44 0,05 

esp - (n=103) 60 43  

fsrB + (n=83) 48 35 0,14 

fsrB - (n=97) 45 52  

gelE + (n=79) 50 29 <0,01* 

gelE - (n=101) 43 58  

hyl + (n=43) 11 32 <0,01* 

hyl - (n=137) 82 55  

ant(6)-Ia + (n=44) 18 26 0,12 

ant(6)-Ia - (n=136) 75 61  

ant (4)-Ia + (n=3) 0 3 0,11 

ant (4)-Ia - (n=177) 93 84  

aph(3)-IIIa + (n=24) 14 10 0,52 

aph(3)-IIIa - (n=156) 79 77  

aph(2”)-Ib + (n=1) 1 18 <0,01* 

aph(2”)-Ib - (n=179) 92 69  

aph(2”)-Ic + (n=21) 7 14 0,1 

aph(2”)-Ic - (n=159) 86 73  

aph(2”)-Id + (n=3) 0 3 0,11 

aph(2”)-Id - (n=177) 93 84  

aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia + (n=30) 12 18 0,17 

aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia - (n=150) 81 69  

ermB + (n=92) 44 48 0,3 

ermB - (n=88) 49 39  

ermA + (n=16) 12 4 0,17 

ermA - (n=164) 81 83  

vanA + (n=91) 25 66 <0,01* 

vanA - (n=89) 68 21  
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 Tabela 11: Distribuição das regiões CRISPR entre as 180 amostras analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

CRISPR 

 

VRE 

(n=91) 

VSE (n=89) 

INCA/RJ 

(n=69) 

Alimentos 

(n=9) 

Gestantes 

(n=10) 

Endodôntica 

(n=1) 

TOTAL 

CRISPR1 9 (9,9%) 2 (2,9%) 0 0 0 11 (6,1%) 

CRISPR2 3 (3,29%) 13 (4,3%) 0 0 0 16 (8,9%) 

CRISPR3 9 (9,9%)     13 (18,8%) 1 (11,1%) 1 (10%) 0 24 (13,3%) 

CRISPR 1+2 0 2 (2,9%) 1 (11,1%) 0 0 3 (1,7%) 

CRISPR 1+3 2 (2,2%) 8 1 (11,1%) 3 (30%) 0 14 (7,7%) 

CRISPR 2+3 2 (2,2%) 1 (1,4%) 1 (11,1%) 1 (10%) 1(100%) 6 (3,3%) 

CRISPR 1+2+3 0 11 (11,5%) 3 (33,3%) 5 (50%) 0 29 (10,5%) 

Sem CRISPR 66 (72,5%) 29 (42%) 3 (33,3%) 0 0 98 (54,4%) 
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Tabela 12: Relação entre presença de fatores de virulência e resistência com elementos 

CRISPR entre as 95 (52,8%) amostras de E. faecalis. 

Genes 

 
No. de amostras 

Com CRISPR 

(n=71) 

Sem CRISPR 

(n=24) 
Valor de p 

asa1 + (n=43) 33 10 0,81 

asa1 - (n=52) 38 14  

cylA + (n=15) 12 3 0,75 

cylA - (n=80) 59 21  

esp + (n=39) 24 15 0,02 

esp - (n=56) 47 9  

frsB + (n=59) 43 16         0,63 

frsB - (n=36) 28 8  

gelE + (n=52) 41 11 0,34 

gelE - (n=43) 30 13  

hyl + (n=18) 8 10 <0,01* 

hyl - (n=77) 63 14  

ant(6)-Ia + (n=16) 14 2 0,34 

ant(6)-Ia - (n=79) 57 22  

ant (4)-Ia + (n=2) 0 2 0,06 

ant (4)-Ia - (n=93) 71 22  

aph(3)-IIIa + (n=14) 11 3 1,0 

aph(3)-IIIa - (n=81) 67 21  

aph(2”)-Ib + (n=0) 0 4 <0,01* 

aph(2”)-Ib - (n=95) 71 20  

aph(2”)-Ic + (n=9) 4 5 0,04 

aph(2”)-Ic - (n=96) 67 19  

aph(2”)-Id + (n=0) 0 0 - 

aph(2”)-Id - (n=95) 71 24  

aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia + (n=12) 10 2 0,72 

aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia - (n=83) 61 22  

ermB + (n=45) 32 13 0,48 

ermB - (n=50) 39 11  

ermA + (n=10) 9 1 0,44 

ermA - (n=85) 62 23  

vanA + (n=32) 11 21 <0,01* 

vanA - (n=63) 60 3  

*Todos os valores de p abaixo de 0,01 foram descritos como p<0,01. 
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Tabela 13: Relação entre fatores de virulência e resistência com elementos CRISPR 

entre as 77 (42,8%) amostras de E. faecium. 

Genes No. de amostras  
Com CRISPR 

(n=18) 

Sem CRISPR 

(n=59) 
Valor de p 

asa1 + (n=24) 8 16 0,24 

asa1 - (n=53) 10 43  

cylA + (n=9) 3 6 0,43 

cylA - (n=68) 15 53  

Esp + (n=36) 9 27 0,79 

Esp - (n=41) 9 32  

fsrB + (n=23) 5 18 1,0 

fsrB - (n=54) 13 41  

gelE + (n=25) 9 16 0,09 

gelE - (n=52) 9 43  

Hyl + (n=24) 3 21 0,16 

Hyl - (n=53) 15 38  

ant(6)-Ia + (n=27) 4 23 0,26 

ant(6)-Ia - (n=50) 14 36  

ant (4)-Ia + (n=1) 0 1 1,0 

ant (4)-Ia - (n=76) 18 58  

aph(3)-IIIa + (n=9) 3 6 0,43 

aph(3)-IIIa - (n=68) 15 53  

aph(2”)-Ib + (n=1) 1 0 0,23 

aph(2”)-Ib - (n=76) 17 59  

aph(2”)-Ic + (n=12) 3 9 1,0 

aph(2”)-Ic - (n=65) 15 50  

aph(2”)-Id + (n=3) 0 3 1,0 

aph(2”)-Id - (n=74) 18 56  

aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia + (n=18) 2 16 0,21 

aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia - (n=59) 16 43  

ermB + (n=46) 11 35 1,0 

ermB - (n=31) 7 24  

ermA + (n=6) 3 3 0,14 

ermA - (n=71) 15 56  

vanA + (n=58) 14 44 1,0 

vanA - (n=19) 4 15  
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Figura 20: Diagrama de Venn mostrando a distribuição dos elementos CRISPR entre as 

amostras de enterococos. 

 

 

 Figura 21: Regiões CRISPR relacionadas a presença de genes de virulência e 

resistência 
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5 Discussão 

 

Enterococos são colonizadores da microbiota intestinal de seres humanos e 

animais (SHARIFI et al., 2013). Contudo, as bactérias do gênero são reconhecidas por 

serem causadoras de diversos tipos de infecções, tais como endocardite, infecção do 

trato urinário, infecção pélvica, bacteremia e sepse. Nas últimas décadas, o número de 

cepas de Enterococcus spp. envolvidas com infecções no ambiente hospitalar vem 

crescendo de forma alarmante, fazendo do gênero um dos agentes mais comuns de 

bacteremia (LINDENSTRAUSS et al., 2011; CORMELLATO et al., 2013). Ainda, o 

alto índice de infecção urinária causada por enterococos pode ser justificado pelo fato 

do gênero ser colonizador do trato genital e onde a espécie mais frequente é E. faecalis 

(ARIAS & MURRAY, 2012). Nesse trabalho, 19% das amostras de VRE e VSE eram 

associadas à infecção urinária. 

A aquisição de novos genes possibilita vantagens seletivas e é um fator 

determinante na evolução genômica (VANKERCKHOVEN et al., 2004). O genoma 

bacteriano é constituído em grande parte por material genético externo, internalizado via 

plasmídeos e cromossomos e incorporado ao genoma bacteriano através dos processos 

conjugação, transdução (PRICE  et al., 2016). O gênero Enterococcus tem sido descrito 

por apresentar uma grande variedade de fatores de virulência, tais como substância de 

agregação, gelatinase, citolisina, hialuronidase e proteína de superfície enterocóccica 

(Esp) (VANKERCKHOVEN et al., 2004). Os genes de virulência com maior 

frequência foram os genes gelE e gene esp. Todavia na espécie E.faecalis o gene gelE 

foi encontrado em 54,7% (n=52) das 95 amostras da espécie. A maior prevalência do 

gene gelE em cepas de E. faecalis também foi encontrada no estudo realizado por Lins 

et al. (2013), no Rio de Janeiro, no qual todas as 20 amostras de infecção endodôntica 

primária foram positivas para este gene. A amostra VSE de origem endodôntica deste 

estudo apresentou o gene gelE bem como os genes hyl e esp.  

 Já na espécie E. faecium (n=77), os genes esp (36,8% n=28), gelE (32,5%%; 

n=25) e hyl (31,2%%; n=24) foram os mais comuns. Eaton e Gasson (2001), também 

relataram a presença do gene gelE na espécie E. faecium,  contudo não encontraram 

atividade fenotípica de gelatinase nestas cepas. No presente trabalho, a atividade da 

enzima gelatinase e a presença do gene gelE revelaram uma relação estatística 

significativa (p<0,01). 
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 Segundo Marra et al. (2007), a presença de gelE pode não estar apenas 

correlacionada com atividade da enzima gelatinase, sugerindo que outros genes podem 

influenciar com o controle da expressão de gelE. Os resultados do ensaio fenotípico da 

atividade de gelatinase comparados nas amostras gelE positivas mostraram que 44,3%, 

não expressaram a atividade desta enzima . A presença do gene gelE em cepas que não 

expressam a atividade da enzima gelatinase já foi relatada  por Golinska et al. (2013) e  

Lilley & Drucker (2013), que caracterizaram  estes genes como “genes silenciosos”. 

Ainda, entre as 79 amostras positivas para o gene gelE, 53,2% (n=42) foram positivas 

para o gene fsrB do sistema “quorum-sensing” e 76,2% (n=32) dentre estas expressaram 

atividade da enzima gelatinase. Esta relação já foi mencionada no estudo realizado por 

Golínska et al. (2013), que constataram que a presença isolada do gene gelE não resulta 

na expressão da atividade da enzima gelatinase, sendo necessária a presença do sistema 

quorum-sensing. A análise estatística  entre a relação da atividade da gelatinase e a 

presença do sistema “quorum-sensing” foi significativa (p<0,01), resultado este que 

corrobora para a afirmativa anterior. Além disto, mutações no gene gelE podem levar a 

alterações na expressão da atividade fenotípica da enzima (LINDENSTRAUS et al., 

2011). Estes fatos demonstram a complexidade dos mecanismos de virulência nas 

espécies do gênero Enterococcus. Cabe ressaltar que 59,6% (n=19) das amostras 

positivas para a tríade gelE + fsrB + gelatinase eram VSE e 40,4% (n=13) eram VRE. 

Na literatura, há divergências sobre o papel do gene esp na produção de 

biofilme. Chuang-Smith et al.(2010) e Heikens et al. (2007) afirmaram que existe 

relação entre o a presença do gene esp e a atividade de formação de biofilme baseados 

nos resultados encontrados após a avaliação da capacidade de formação de biofilme nas 

principais espécies do gênero Enterococcus spp. No entanto, há autores que afirmam 

que esta relação ainda não está clara (DWORNICZEK et al., 2012). No estudo realizado 

por Cormelatto et al. (2013), a formação de biofilme foi relacionada com a presença dos 

genes gelE e asa1 e não com o gene esp. No presente trabalho, atividade fenotípica de 

formação de biofilme não foi avaliada, mas foi observado percentual semelhante de 

cepas positivas para o gene esp nas espécies E. faecium e E. faecalis, com 46,7% e 41% 

respectivamente. O gene esp foi encontrado em 35,7% das amostras VRE da espécie E. 

faecium. Vankerckhoven et al. (2004) observou que o gene esp foi mais encontrado em 

cepas VRE, os resultados do presente trabalho mostraram que 71,4% (n: 55/77) das 

amostras positivas para o gene esp eram VRE. 
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 Quarenta e uma (53,2%) das 77 amostras positivas para o gene esp eram de 

origem hospitalar. A alta positividade do gene esp também foi observada em alguns 

clones de VRE faecium de origem hospitalar no estudo realizado por Wilhelm & Bonten 

(2007). Estes resultados indicam que o gene esp apresenta um papel importante na 

virulência do gênero Enterococcus, viabilizando a sobrevivência das espécies do gênero 

no ambiente hospitalar. Quando relacionado a multirresistência, o gene esp foi 

encontrado em 89,6% das amostras multirresistentes. 

Na literatura, há relatos que indicam que o gene asa1 é encontrado com maior 

frequência na espécie E. faecalis (WAAR et al., 2002; SHARIFI et al., 2013); nos 

resultados do presente estudo, o gene asa1 esteve presente em 42,1% (n=40) das 

amostras da espécie E. faecalis. Hällgren et al. (2009) não observaram a presença do 

gene asa1 em cepas de E. faecium e Elsner et al. (2000) reportaram uma baixa 

ocorrência desse genes em amostras clínicas de E. faecium; entretanto 31,2% (n=24) das 

amostras de E. faecium do presente estudo foram positivas para o gene asa1. A relação 

entre a presença do gene asa1 e atividade fenotípica da enzima gelatinase foi 

estatisticamente significativa (p<0,019); na literatura não foram encontrados trabalhos 

que correlacionem asa1 e atividade de gelatinase. 

A presença do gene hyl está geralmente relacionada com cepas da espécie E. 

faecium; nesse trabalho, o gene hyl foi encontrado em 31,1% das 77 amostras 

identificadas como E. faecium e em 20% das 95 amostras de E. faecalis. No estudo 

realizado por Vankerckhoven et al. (2004), também foi observado que o gene hyl foi 

mais frequente na espécie E. faecium (17%) resistentes e não resistentes à vancomicina 

isoladas de urina. A análise geral revelou que 17 das 180 amostras foram positivas para 

o gene hyl e, concomitantemente, 14 (82,4%) amostras foram positivas para o gene esp. 

Este resultado está de acordo com os resultados observados por Rice et al. (2003), que 

relataram que mais de 90% das amostras com gene hyl também apresentavam o gene 

esp. 

Segundo os resultados encontrados por Strateva et al. (2016), nenhuma amostra 

de E. faecium apresentou o gene cylA, entretanto no presente estudo foram detectadas 

nove (11,7%) amostras de E. faecium carreando o gene cylA. Não houve diferença entre 

as amostras com o gene cylA nos grupos VRE e não-VRE.  

O envolvimento da espécie E. faecium em infecções com bacterianas  

multirresistentes vem crescendo nas últimas décadas de forma alarmante (HIDRON et 

al., 2008). Um complexo clonal da espécie E. faecium denominado complexo clonal 17 
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(CC17) está associado a infecções hospitalares em diversos locais no mundo. A 

capacidade de adquirir e acumular diversos genes de virulência e resistência torna 

amostras do CC17 capazes de sobreviver no ambiente hospitalar e fazem deste um 

complexo global de alto risco (DESHPANDE et al., 2007). A presença dos genes esp e 

gelE é uma característica comum em cepas do CC17 (BRILLIANTOVA et al., 2010). 

Embora não tenham sido realizados no presente trabalho testes para confirmar se há 

entre as 43 amostras de E. faecium de origem hospitalar clones do CC17, foi possível 

notar as amostras apresentaram características semelhantes aos clones do CC17, como a 

presença dos genes esp (41,9%; n=18) e gelE (32,6%; n=14). Além disto, todas 

apresentaram resistência a três ou mais antimicrobianos, incluindo penicilina e 

ampicilina. Em parte, este fato decorre da capacidade intrínseca de resistência das cepas 

desta espécie a uma grande variedade de antimicrobianos, quando comparadas com a 

espécie E. faecalis. Mais da metade das cepas de E. faecium apresentou resistência a 

ampicilina, vancomicina e/ou altos níveis de aminoglicosídeos. 

Giridhara et al. (2010) não observaram diferenças significativas na quantidade 

de genes de virulência entre as cepas de VRE e VSE. Entretanto, no presente trabalho, 

foi observado maior número de amostras positivas para os genes esp e hyl nas amostras 

VRE, quando comparadas com todas as amostras VSE (amostras de pacientes 

oncológicos, alimentos e colonização de gestantes). Isto pode ser justificado pelo fato de 

que 61,7% das amostras VRE eram da espécie E.faecium.  

A resistência aos β-lactâmicos ampicilina e a penicilina é mais comumente 

encontrada em cepas de E. faecium do que E. faecalis. No presente estudo, as taxas de 

resistência a ampicilina e penicilina em E. faecium (ambas com 70%) foram muito 

maiores do que em E. faecalis (18,3% e 27,9%, respectivamente). Hidron et al. (2008) 

já haviam relatado em seu trabalho uma prevalência de 80% de resistência a ampicilina 

na espécie E. faecium. Em contraste, Bibalan et al. (2015) não encontraram nenhuma 

amostra resistente a ampicilina ao avaliarem amostras de E. faecalis. 

O estudo da epidemiologia das cepas VRE e VSE em indivíduos colonizados e 

infectados é necessário para elucidar as diferenças nas características de virulência e 

traçar um perfil para estes grupos. Cinquenta e dois por cento (n=94) das amostras deste 

estudo foram de colonização e 38,3% foram de origem infecciosa. Na análise por grupo 

92,3% (n=84) dos 91 cepas VRE isoladas foram de colonização onde 41,3% das 

amostras foram de pacientes hospitalizados, todas resistentes a mais de três 

antimicrobianos, onde a tríade eritromicina + penicilina + norfloxacina foi a mais 
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encontrada. No grupo VSE, 11,2% (n=10) das amostras foram de colonização de 

gestantes, todas positivas para o gene gelE e resistentes a eritromicina, 76,4% foram 

isoladas de infecção de pacientes assistidos no INCA/RJ, das quais 67,6% foram 

multirresistentes. 

 A análise global dos resultados do antibiograma revelou que 81,6% (n=147) das 

180 amostras foram resistentes a pelo menos três dos antimicrobianos testados, em que 

a tríade eritromicina + penicilina + ciprofloxacina esteve presente em 57,8%. A alta 

frequência de amostras resistentes possivelmente é reflexo do uso disseminado de 

antimicrobianos para fins terapêuticos, entre outros fins.  

Todas as amostras isoladas de colonização de gestantes foram resistentes ou 

intermediárias a eritromicina e 90% a tetraciclina. Além disto, 60% das amostras desse 

grupo foram resistentes ou intermediárias a rifampicina. Valores semelhantes foram 

encontrados no teste de susceptibilidade aos antimicrobianos realizado com amostras 

VRE, em que 99% das amostras foram resistentes a eritromicina, 70% foram resistentes 

à tetraciclina e 62,6% foram resistentes a rifampicina.  

O tratamento de infecções causadas por enterococos pode ser difícil, pois 

algumas espécies do gênero são intrinsecamente resistentes a diversos antimicrobianos, 

tais como cefalosporinas, penicilinas e aminoglicosídeos entre outros (ARIAS & 

MURRAY, 2012; AGUDELO & HUYCKE, 2014). A resistência às fluoroquinolonas 

foi notória neste estudo, com percentuais superiores a 52% para os três antimicrobianos 

representantes avaliados: ciprofloxacina, norfloxacina e levofloxacina. Além disto, 48% 

destas amostras foram resistentes também à penicilina. Resistência conjunta a β-

lactâmicos e fluoroquinolonas também é uma característica comum a cepas do CC17 de 

E. faecium (DESHPANDE et al., 2007) 

Os resultados da PCR para análise da presença de genes de resistência a 

eritromicina revelaram valores superiores a 50% de amostras positivas para os genes 

ermA e/ou ermB. A resistência a esta droga foi a mais frequente (72,9%) entre as 180 

amostras analisadas. Resultado semelhante foi relatado por Sharifi et al. (2013), que 

verificaram a resistência a eritromicina em 73,9% das 188 amostras pesquisadas. 

Fármacos como a linezolida são utilizados como tratamento alternativo para 

infecções por VRE. Entretanto, a emergência da resistência a este antimicrobiano 

aumenta a dificuldade do tratamento das enterococcias graves (Agudelo & Huycke, 

2014). A resistência a linezolida foi detectada em 12,7% das 180 amostras deste estudo, 

das quais cinco eram VSE e 12 VRE. 
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Apenas uma parcela dos genes adquiridos possibilita vantagem seletiva à 

bactéria. Em razão do frequente contato da célula bacteriana com elementos genéticos 

móveis, a existência de um mecanismo auxilie no controle de seleção dos genes 

incorporados ao genoma bacteriano é de suma importância. Os elementos CRISPR 

constituem em uma ferramenta fundamental contra a entrada de EGMs. Funcionando 

como um sistema de imunidade adaptativa bacteriano (PRICE et al., 2015), o sistema 

CRISPR-cas seleciona uma sequência específica do material genético invasor, 

denominada protoespaçador e as incorpora entre as sequências espaçadoras, criando 

assim uma memória molecular. Os espaçadores são adicionados e excluídos, as cadeias 

podem ser trocadas por recombinação e os espaçadores podem acumular polimorfismos 

ao longo do tempo (HULLAHALLI et al, 2015). Em um novo contato com um EGM 

portador de uma sequência de nucleotídeos idêntica ao crRNA, o sistema CRISPR-cas 

cliva, através de nucleases, a sequência de nucleotídeos invasora (MARRAFFINI & 

SONTHEIMER., 2010; PRICE et al., 2015).  

Desse modo, os elementos CRISPR podem atuar impedindo a incorporação e a 

transmissão de genes de resistência e virulência que são carreados por EGMs 

(HULLAHALLI et al., 2015).  O sistema CRISPR do tipo II é encontrado no genoma 

das espécies do gênero Enterococcus e está associado aos gene cas9, cas1 e cas2. Dois 

elementos CRISPR-cas estão associados ao Tipo II, são eles CRISPR1-cas e CRISPR3-

cas, além do loci CRISPR2, todos já foram relatados na literatura entre as espécies do 

gênero Enterococcus (PALMER & GILMORE., 2010; MARRAFFINI & 

SONTHEIMER., 2010; HULLAHALLI et al., 2015; PRICE et al., 2015). Os resultados 

do presente trabalho revelaram que 65 (36,1%) amostras apresentaram a região 

CRISPR3-cas, sendo esta a região mais frequente. O sistema CRISPR3-cas foi relatado 

na literatura, pela primeira vez, no estudo realizado por Palmer e Gilmore (2010) com 

cepas multirresistentes de E. faecium e E. faecalis. No presente estudo, foi relatada a 

presença da região CRISPR em 50,5% (n=48) amostras da espécie E. faecalis (n=95) 

(PALMER & GILMORE, 2014). Entretanto, a região CRISPR3-cas esteve presente 

apenas em 15 das 208 amostras de E. faecalis analisadas no trabalho realizado por 

Hullahalli et al. (2015). Os resultados da pesquisa das regiões CRISPR, no presente 

estudo, apontaram frequência de 53,3% para CRISPR1-cas. A presença elemento 

CRISPR1 também foi verificada em estudo realizado por Lyons et al. (2015), em que 

32,7% das amostras foram positivas para esta região.  



 
 

66 
 

A análise dos resultados da presença da região CRISPR1-cas por espécie 

resultou em uma frequência muito superior de amostras positivas para esta região na 

espécie E. faecalis quando comparada com E. faecium. No estudo da distribuição das 

regiões CRISPR por espécie realizado por Lyons et al. (2015), a espécie E. faecalis 

também apresentou um maior percentual de amostras positivas para CRISPR1-cas 

quando comparada com a espécie E. faecium A existência de um novo loci CRISPR do 

tipo II, denominado CRISPR 4, associado a genes do tipo cas ainda não identificados, 

foi encontrada entre três das 228 amostras de E. faecalis analisadas no estudo realizado 

por Hullahalli et al. (2015). No mesmo estudo, foram observadas semelhanças entre as 

sequências repetitivas terminais de CRISPR4 e as sequências encontradas em CRISPR1 

e CRISPR2 (HULLAHALLI et al., 2015).  

Price et al. (2015) analisaram a hipótese de que bactérias resistentes a múltiplos 

antimicrobianos são imunocomprometidas e demonstraram que a presença de CRISPR 

reduz a entrada de  plasmídeos feromônio-responsivos e ainda que o locus CRISPR2 

órfão foi funcional para a defesa genômica contra o plasmídeo feromônio-responsivo 

pCF10 somente na presença do gene cas9 derivado do locus CRISPR1-cas em cepas de 

E. faecalis multirresistentes (PRICE et al., 2015), revelando uma dependência funcional 

entre as duas regiões. Os autores também constataram que a perda de elementos 

CRISPR levou a uma drástica redução na defesa genômica contra EGMs de relevância 

clínica, reafirmando a importância do sistema CRISPR-cas na modulação da 

transferência horizontal de genes. 

Palmer e Gilmore (2014) relataram haver uma relação inversa entre a presença 

das regiões CRISPR e a presença de genes codificadores de resistência bacteriana. Esta 

conclusão foi obtida por análise dos resultados obtidos na PCR para detecção de genes 

de resistência a vancomicina, ampicilina e tetraciclina em conjunto com os resultados 

obtidos na PCR para detecção da presença das regiões CRISPR 1 e 3. Os resultados do 

estudo feito por Palmer e Gilmore (2014) mostraram que todas as amostras que 

apresentaram os genes vanA ou vanB foram negativas para a presença das regiões 

CRISPR 1 e 3.  

Foi possível observar que existe uma correlação entre espécie e presença de 

regiões CRISPR, uma vez que tais regiões foram muito mais comuns em E. faecalis do 

que em E. faecium, o que pode explicar em parte a maior capacidade de resistência da 

espécie E. faecium. Isso pode ser ilustrado, por exemplo, pelo fato de que a prevalência 

de regiões CRISPR em E. faecium foi muito similar entre amostras VRE e VSE, 
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contrastando com a menor ocorrência de regiões CRISPR em E. faecalis VRE quando 

comparados a E. faecalis VSE. 

Ao analisar os resultados do presente trabalho e correlacionar a presença de 

genes de resistência com a presença das regiões CRISPR, foi possível perceber que 

entre as amostras que apresentam o gene vanA, que confere resistência à vancomicina, 

há menor ocorrência de regiões CRISPR em E. faecalis, reforçando a hipótese da 

relação inversa entre a presença das regiões CRISPR e a presença de genes de 

resistência. Além disto, a presença de regiões CRISPR foi estatisticamente relacionada a 

ausência dos genes de resistência aos aminoglicosídeos aph(2")-Ib e aph(2")-Ic e dos 

genes de virulência esp e hyl em E. faecalis (p<0,05). Isto sugere que amostras com sua 

defesa genômica funcional, ou seja, com elementos CRISPR, podem ser mais restritivas 

a entrada de EGMs contendo tais genes.  

Cabe ressaltar que plasmídios contendo o Tn1546, que carreia o gene vanA, são 

frequentemente co-transferidos com o megaplasmídio do gene hyl (que também alberga 

o gene ermB de resistência a eritromicina) de E. faecium, o que representa uma grave 

preocupação global, pois esses EGMs são frequentemente encontrados em amostras do 

Complexo Clonal 17 de E faecium, um grupo de amostras geneticamente relacionadas e 

bem adaptadas ao ambiente hospitalar no mundo inteiro (FREITAS et al., 2010). As 

características conferidas pela aquisição desses plasmídios poderiam ajudar no processo 

de adaptação em hospitais desse clone de disseminação global. De maneira similar, o 

gene esp já foi identificado como um marcador de clones de E. faecium VRE altamente 

prevalentes em pacientes hospitalizados, embora já tenha sido descrito também em 

amostras sensíveis à vancomicina (VANKERCKHOVEN et al., 2004). 

Por outro lado, na análise global, independente de espécie, a presença do gene 

gelE esteve associada a presença de regiões CRISPR. Isso pode ser devido a fatores que 

podem confundir a análise, principalmente devido ao baixo número de amostras de 

outras espécies ou, então, pode indicar que esse gene tenha um comportamento mais 

estável, não sendo comum a sua transferência horizontal e, portanto, a presença 

concomitante de regiões CRISPR não influenciaria sua existência. 

A existência de enterococos com sua defesa genômica comprometida pode 

favorecer o aparecimento e disseminação de amostras com características importantes 

de resistência (p. ex., VRE) e virulência, tais como os genes esp e hyl, que podem 

contribuir para o aumento da gravidade das infecções causadas por esses 

microrganismos, aumentando a morbidade e a mortalidade. Em outras palavras, 
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enterococos imunocomprometidos oferecem um risco ainda maior para aqueles 

indivíduos que estão sob alto risco de desenvolver uma enterococcia grave, os pacientes 

imunocomprometidos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 A espécie E. faecalis foi a prevalente no grupo VSE e E. faecium no grupo VRE; 

 

 O gene gelE foi o mais encontrado em todas as amostras, seguido pelos genes 

esp e asa1; em E. faecalis, o gene gelE foi o prevalente e, em E. faecium, o gene 

esp foi o mais comum; 

 

 A atividade da enzima gelatinase foi significantemente relacionada com a 

presença dos genes gelE, fsrB e asa1, reforçando a ideia da complexidade dos 

mecanismos de virulência em Enterococcus spp.; 

 

 A presença de genes de virulência entre amostras dos grupos VRE e VSE foi 

similar; 

 

 A grande maioria das amostras foi multirresistente, sendo a resistência a 

eritromicina a mais encontrada; 

 

 Em geral, as amostras da espécie E. faecium apresentaram maior percentual de 

resistência aos antimicrobianos avaliados; 

 

 A maior parte das amostras que apresentaram regiões CRISPR pertencia ao 

grupo de VSE e à espécie E. faecalis; 

 

 Genes de resistência a vancomicina (vanA) e aminoglicosídeos [aph(2")-Ib e 

aph(2")-Ic] e os genes de virulência esp e hyl foram encontrados com maior 

frequência em amostras sem elementos CRISPR. 
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