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RESUMO 

 

Espécies de Enterococcus são membros da microbiota intestinal humana e animal, porém 

algumas podem causar infecções. Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium são 

responsáveis por cerca de 90% das infecções enterocócicas, causando principalmente 

infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). Cepas resistentes a múltiplos 

antimicrobianos têm sido frequentemente responsáveis por estas infecções. O aumento de 

relatos de isolamento de bactérias multierresistentes de animais e o contato muito próximo 

entre humanos e cães levam a necessidade de se investigar o possível papel destes 

hospedeiros na sua disseminação na população humana. Desta forma, o presente estudo teve 

como objetivos investigar a ocorrência de cães colonizados por E. faecalis e E. faecium 

multirresistentes no estado do Rio de Janeiro e identificar se são as linhagens de circulação 

internacional comumente isoladas de humanos. Para isto, swabs retais foram coletados de 260 

cães residentes em diferentes municípios do Rio de Janeiro entre 2015 e 2017. Até três 

colônias isoladas de caldo Enterococosel, sem e com vancomicina a 6,0 μg / mL, foram 

selecionadas para identificação da espécie por MALDI-TOF. Após a identificação, uma 

amostra de E. faecalis e uma de E. faecium isoladas de cada meio foram selecionadas por cão 

para avaliação da resistência aos antimicrobianos pelo método de disco-difusão. A presença 

de seis genes de EMAs (enzimas modificadoras de aminoglicosídeos) que conferem HLR-A 

(high-level resistance to aminoglycosides) e de dois genes para os glicopeptídeos (vanA e 

vanB) foi investigada por PCR. As técnicas de PFGE (eletroforese em gel de campo pulsado) 

e MLST (Multi-Locus Sequence Typing) foram realizadas para o estudo das linhagens. Dos 

cães investigados, 181 (69.6%) estavam colonizados por E. faecalis e 23 (8.8%) por E. 

faecium, sendo 16 (6,2%) pelas duas espécies. Amostras de E. faecalis com HLR-A foram 

isoladas de 43 cães (16,5%) e com resistência à beta-lactâmicos de 7 cães (2,7%). Já amostras 

de E. faecium com HLR-A foram isoladas de 3 cães (1,2%) e com resistência a beta-

lactâmicos de 7 cães (2,7%). Amostras resistentes à vancomicina não foram isoladas de 

nenhum dos cães investigados para as duas espécies. Amostras classificadas como 

multirresistentes foram isoladas de 11 (4,2%) dos cães investigados. Para amostras de E. 

faecalis, o maior percentual de resistência foi observado para tetraciclina com 93 (48.7%) e 

estreptomicina com 36 (18.8%) amostras. Já para amostras de E. faecium, o maior percentual 

de resistência foi para tetraciclina com 12 (50%) seguida de ciprofloxacina e penicilina ambas 

com 7 (29,2%) amostras. Dentre os genes de EMAs investigados, o ant(6)-Ia foi o prevalente 

tanto em E. faecalis quanto em E. faecium, sendo detectado em 42 (97,7%) e 3 (100%) 

amostras com HLR-A, respectivamente. Os genes aph(2’’)-Ib e aph(2’’)-Ic não foram 

detectados em nenhuma amostra das duas espécies, e o gene aac(6’)Ie-aph(2”)Ia só foi 

detectado em amostras de E. faecalis (12, 27.9%). Quatro grupos clonais, com perfis de 

bandas variando de 80% a 100% de similaridade dentro de cada grupo, foram observados 

entre as amostras com HLR-A. ST19, ST21 e ST324 (CC21) e ST 40 (CC40) foram 

detectados entre as amostras de E. faecalis enquanto ST262 (CC17) e um novo ST entre as 

amostras de E. faecium. Foi observada uma associação entre ter sete anos ou mais e uma 

menor colonização por E. faecalis. Em conclusão, E. faecalis e E. faecium multirresistentes 

foram isoladas da microbiota intestinal de cães residentes no estado do Rio de Janeiro. 

Adicionalmete, E. faecalis de E. faecium de complexos clonais de circulação internacional 

entre humano estão circulando também em cães no nosso estado. 

 

Palavras-chave: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, HLR-A, VRE, HiRECC. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Enterococcus species are members of the human and animal gut microbiota but some of them 

may cause infections. Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium account for about 

90% of enterococcal infections, primarily causing healthcare-associated infections (HAI). 

Strains resistant to multiple antimicrobial agents have often been responsible for these 

infections. The increase of reports about multiresist strain isolation of animals and very close 

contact between humans and dogs lead to the need to investigate the potential role of these 

hosts in the spread of multiresistant bacteria in the human population. Thus, the present study 

aimed to investigate the occurrence of dogs colonized by multiresistant E. faecalis and E. 

faecium in the state of Rio de Janeiro and identify if they are the lineages of international 

circulation commonly isolated from humans. So, rectal swabs were collected of 260 dogs 

from different cities between 2015 and 2017. Up to three colonies recovered from 

Enterococosel broth, without and with vancomycin (6.0 μg / mL), were selected for 

identification of the species by MALDI-TOF. After identification, one isolate of both E. 

faecalis and E. faecium, recovered from each medium, were selected per dog for antimicrobial 

resistance evaluation by disk diffusion method. The presence of six AMEs (aminoglycoside 

modifying enzymes) genes, conferring HLR-A (high level resistance to aminoglycoside), and 

two glycopeptide resistance genes (vanA and vanB) were investigated by PCR. PFGE (Pulsed-

field gel electrophoresis) and MLST (Multi-Locus Sequence Typing) were performed to study 

the lineages. Of the dogs investigated, 181 (69.6%) were colonized by E. faecalis, 23 (8.8%) 

by E. faecium being 16 (6.2%) by both species. Isolates of E. faecalis with HLR-A were 

isolated from 43 (16.5%) and with beta-lactam resistance from seven (2.7%) dogs. E. faecium 

isolates with HLR-A were isolated from three (1.2%) and with beta-lactam resistance of 7 

(2.7%) dogs. Vancomycin-resistant isolates were not isolated from the dogs investigated for 

both bacterial species. Isolates classified as multiresistant were isolated from 11 (4.2%) of the 

dogs investigated. For E. faecalis, the highest resistance percentage was observed for 

tetracycline with 93 (48.7%) and streptomycin with 36 (18.8%) isolates. In the case of E. 

faecium, the highest resistance percentage was for tetracycline with 12 (50%) followed by 

ciprofloxacin and penicillin, both with 7 (29.2%) isolates. Among the AMEs genes 

investigated, ant (6)-Ia was prevalent in both E. faecalis and E. faecium, being detected in 42 

(97.7%) and 3 (100%) isolates with HLR-A, respectively. The genes aph(2'')-Ib and aph(2'')-

Ic were not detected in any of the isolates of both species, and the aac(6')Ie-aph(2')Ia was 

detected only among E. faecalis isolates (12, 27.9%). Four clonal groups, with band patterns 

ranging from 80% to 100% of similarity within each group, were observed among the HLR-A 

isolates. ST19, ST21 and ST324 (CC21) and ST40 (CC40) were detected among the E. 

faecalis isolates while ST262 (CC17) and a new ST among the E. faecium isolates. There was 

observed an association between being elderly and a lower colonization by E. faecalis. In 

conclusion, multiresistant E. faecalis and E. faecium were recovered from gut microbiota of 

dogs from Rio de Janeiro state. In addition, E. faecalis and E. faecium of international 

circulation clonal complexes among humans are also circulating among dogs in our state. 

 

Keywords: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, HLR-A, VRE, HiRECC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Enterococcus é constituído por um grupo de bactérias Gram-positivas que 

colonizam o trato gastrointestinal de humanos e de vários outros animais. Também são 

encontradas no solo, na água e em alimentos. Algumas espécies são consideradas patógenos 

oportunistas de humanos, acarretando gastos significativos para o sistema de saúde em todo o 

mundo. Também podem causar infecções em cães, tais como infecção do trato urinário, 

infecção odontogência (doença periodontal) e endocardite infecciosa (PARADELLA et al., 

2007; ISEPPI et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016; SEMEDO-LEMSADDEK et al., 2016; 

MARQUES et al., 2018).  

As espécies prevalentes em infecções em humanos são Enterococcus faecalis e 

Enterococcus faecium, importantes agentes de infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS). (D’AZEVEDO et al., 2004; COSTA et al., 2010; FURTADO et al., 2014; MURRAY, 

1990; AHMED & BAPTISTE, 2017). As infecções mais frequentes são do trato urinário, de 

feridas e endocardite (CAMPOS et al., 2013; CHUNG et al., 2014). Outras espécies 

raramente causam infecções em humanos, incluindo Enterococcus avium, Enterococcus 

gallinarum, Enterococcus casseliflavus, Enterococcus durans, Enterococcus raffinosus, 

Enterococcus hirae, Enterococcus mundtii e Enterococcus cecorum (KUBASOVÁ et al., 

2017). Em cães, os enterococos podem estar envolvidos nas infecções do trato urinário, 

diarreia, endocardite, infecções pós-cirúrgicas e periodontais (BERTELLONI et al., 2017). 

A resistência intrínseca e adquirida a vários antimicrobianos de uso clínico entre os 

enterococos dificulta o tratamento de infecções por estas bactérias (FURTADO et al., 2005; 

HÖRNER et al., 2005). Os principais antimicrobianos utilizados na terapia destas infecções 

são as aminopenicilinas (ex. ampicilina), os glicopeptídeos (ex. vancomicina) e os 

aminoglicosídeos (ex. gentamicina, estreptomicina). Uma aminopenicilina pode ser 

administrada sozinha ou combinada com um aminoglicosídeo. Outra opção de tratamento é a 

terapia combinada com vancomicina e um aminoglicosídeo. A opção de tratamento depende 

da gravidade do quadro infeccioso e do perfil de resistência da cepa bacteriana que causa a 

infecção. O regime de antibioticoterapia combinada é frequentemente empregado contra 

infecções enterocócicas graves, como a endocardite infecciosa (CERCENADO, 2011, YIM et 

al., 2017). Entretanto, resistência a estes antimicrobianos já vem sendo relatada em muitos 

países limitando as opções terapêuticas (KOBAYASHI et al., 2011; GILMORE et al., 2014; 

MOURA et al.,2015). Desde os primeiros relatos de Enterococcus spp. resistentes à vancomicina 

(VRE, do inglês vancomycin resistant Enterococcus) na década de 1980, estudos 
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epidemiológicos demostraram importantes impactos econômicos e na saúde, o que tem 

preocupado bastante os infectologistas em todo o mundo (MOEMEN et al., 2015; AHMED & 

BAPTISTE, 2017). Além da dificuldade no tratamento, outro aspecto preocupante é a 

capacidade de transferência do determinante genético de resistência à vancomicina (van) para 

outros patógenos Gram-Positivos importantes como Staphylococcus aureus (WILLEMS et 

al., 2005; MOEMEN et al., 2015). A maioria das infecções por Staphylococcus aureus 

resistentes à vancomicina (VRSA) inicialmente relatada, apareceu no mesmo cenário 

epidemiológico: em feridas de pacientes diabéticos infectados também por VRE (GARDETE 

et al., 2014).  

Nos últimos anos, o número de relatos de isolamento de bactérias multirresistentes tem 

aumentado entre animais de companhia e da pecuária (POETA et al., 2005; FISCHER et al., 

2012; PENNA et al., 2013), o que traz preocupações quanto à possibilidade destes animais 

atuarem como fontes de infecção para seres humanos. Taxas de resistência altas entre amostras 

de enterococos isoladas de cães foram relatadas para diferentes antimicrobianos, incluindo 

resistência às aminopenicilinas e resistência a níveis elevados de aminoglicosídeos (HLR-A, 

do inglês high-level resistance to aminoglycosides). Já a ocorrência de VRE foi raramente 

relatada em animais, sendo raramente encontrada em animais de companhia (VAN BELKUM 

et al., 1996; WAGENVOORT et al.,2003; KATAOCA et al., 2013; ISEPPI et al., 2015, 

AHMED & BAPTISTE, 2017). No Brasil, estudos sobre resistência aos antimicrobianos entre 

enterococos isolados de cães não estão disponíveis até o momento. 

Algumas linhagens de E. faecalis e E. faecium têm sido associadas a infecções, 

multirresistência e persistência em unidades de saúde (GILMORE et al., 2014). Algumas destas 

linhagens, frequentemente isoladas entre amostras clínicas humanas, foram isoladas também 

de outros hospedeiros, como E. faecium do complexo clonal (CC) 17 em cães (WILLEMS et 

al., 2005). No estudo de Kwon e colaboradores (2012), amostras de infecção e colonização de 

cães desta linhagem apresentaram 90% de similaridade genética com amostras de E. faecium 

isolados de humanos pela técnica de pulsed-field gel electrophoresis (PFGE), mas com 

diferentes perfis de resistência e virulência. Os estudos investigando as linhagens de E. 

faecalis e E. faecium encontradas em cães para identificar quais são as compartilhadas com 

humanos ainda são poucos. Não há estudos sobre as linhagens circulantes em cães em nosso 

país, porém, a transmissão de animais para humanos é possível, uma vez que há relatos de 

infecções humanas causadas por enterococos de origem animal em outras regiões 

(NOWAKIEWICZ et al., 2017).  
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1.1 O GÊNERO Enterococcus  

 

Originalmente, os enterococos fizeram parte do gênero Streptococcus. Em 1984, 

entretanto, foi criado o gênero Enterococcus com base na divergência de sequência do RNAr 

16S (SHLEIFER & KILPPER-BALZ, 1984). O gênero Enterococcus é formado por cocos 

Gram positivos, com arranjo em cadeias curtas, aos pares ou isolados, anaeróbios facultativos, 

não produtores de catalase, embora algumas cepas possam exibir uma atividade de 

pseudocatalase. São capazes de crescer entre 10 a 45º C, na presença de 6,5% de NaCl, na 

presença de sais biliares e de hidrolisar a esculina. Devido a sua maior resistência a fatores 

físicos e químicos, encontram-se amplamente distribuídos no ambiente. Também fazem parte 

da microbiota de humanos e animais, sendo encontrados principalmente no trato 

gastrointestinal e em menos frequência na uretra e genitália externa e cavidade oral. Algumas 

espécies causam infecções em diferentes hospedeiros (MURRAY, 1990; DOMIG et al., 

2003). 

Dentre as 56 espécies e duas subspécies descritas 

(http://www.bacterio.net/enterococcus.html, acesso em 15 de setembro de 2017), E. faecalis e 

E. faecium são as de maior importância clínica para humanos. Nos últimos anos, vários 

estudos foram feitos e a ocorrência entre enterococos tem variado entre E. faecalis e E. 

faecium (YANG et al., 2015; ADESIDA et al., 2017; BANG et al., 2017; SANTOS et al., 

2017). Embora façam parte da microbiota, são importantes agentes de IRAS (TYNER & 

GILMORE, 2014; NOWAKIEWIC et al., 2017). As espécies E. faecium e E. faecalis 

apresentam perfis de virulência particulares, como a proteína de superfície enterocócica (esp) 

associada à infecção do trato urinário e formação de biofilmes, a substância de agregação 

(asa1) responsável pelo aumento da adesão bacteriana, a gelatinase (gelE) que hidrolisa 

colágeno, a citolisina (cylA) que contribui para a gravidade da doença enterocócica em 

humanos e a hialuronidase (hyl) que facilita a colonização intestinal (MARCHI et al., 2017). 

Os enterococos afetam principalmente pacientes imunocomprometidos, submetidos a 

procedimentos invasivos em unidade de tratamento intensivo e pacientes que recebem vários 

esquemas de antibioticoterapia. As principais infecções em humanos causadas por E. faecalis 

e E. faecium são, endocardite, infecção do trato urinário, infecção de feridas, infecção 

intrabdominal e pélvica (KAFIL & ASGHARZADEH, 2014; KUBASOVÁ et al., 2017). 

VRE têm se destacado em várias partes do mundo como agentes de IRAS (LINDEN, 2002; 

MERQUIOR et al., 2012; RINCÓN et al.,2014; DZIRI et al., 2016).  

http://www.bacterio.net/enterococcus.html
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 Outras espécies podem, em menor escala, causar também infecções em humanos, tais 

como E. gallinarum, E. casseliflavus, E. hirae, E. avium entre outras. Dentre estas, E. 

gallinarum e E. casseliflavus eram responsáveis por cerca de 1-2% de todas as infecções 

enterocócicas em seres humanos. Entretanto, este cenário tem mudado uma vez que surtos 

causados por cepas de VRE destas espécies têm aumentado em humanos (MERQUIOR et al., 

2008; AHMED et al., 2017; ALOTAIBI & BUKHARI, 2017; DI LODOVICO et al., 2017).   

 

1.2 RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS EM ENTEROCOCOS 

 

A ocorrência de resistência antimicrobiana é um importante problema de saúde 

pública que se dissemina rapidamente em todo o mundo (ARGUDIN et al., 2017, 

ORAVCOVA et al., 2017). Vários setores têm contribuído para a disseminação de bactérias 

resistentes, tais como a medicina humana, a medicina animal e a produção de alimentos 

(SAID et al., 2017). De acordo com Argudin e colaboradores (2017), o uso intenso de 

antimicrobianos em animais pode promover a seleção de genes de resistência aos 

antimicrobianos. Tais bactérias podem ser zoonóticas ou capazes de transferir esses genes 

para outros patógenos ou para microbiota intestinal de humanos seja por contato direto, 

alimento ou ambiente.  

O contato próximo entre animais de companhia e os seres humanos cria oportunidades 

para a transmissão zoonótica de bactérias resistentes (MARTINS et al., 2015). Esta 

transmissão pode levar a uma colonização ou infecção. As bactérias resistentes a diferentes 

classes de antimicrobianos são de grande importância clínica, pois diminuem as opções de 

tratamento (DAHMS et al., 2014). Estudos avaliando a resistência antimicrobiana em 

enterococos de origem animal, incluindo animais de companhia foram relatados em diferentes 

regiões (MARTINS et al., 2015; GONGORA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2016). 

  

1.2.1 Resistência Intrínseca 

  

 Os enterococos já são intrinsecamente resistentes a vários antimicrobianos utilizados 

para tratar infecções que se somando a resistência adquirida reduz as opções terapêuticas 

(LINDEN, 2007; ARIAS & MURRAY, 2012). A resistência intrínseca a alguns 

antimicrobianos é comum a todas as espécies como a resistência às penicilinas e aos 

monobactâmicos em baixos níveis, às cefalosporinas, aos aminoglicosídeos em baixos níveis, 

ao sulfametoxazol/trimetoprima e aos lincosamídeos (CERCENADO, 2011; LOZANO et al., 
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2015). Resistência intrínseca a baixas concentrações do glicopeptídeo vancomicina é 

observada para as espécies E. gallinarum e E. casseliflavus (COURVALIN et al., 2006).  

Apesar da resistência intrínseca a baixos níveis de penicilinas e aminoglicosídeos, 

infecções mais graves, como a endocardite, podem ser tratadas com estes fármacos desde que 

em terapia combinada. A resistência intrínseca aos beta-lactâmicos, como as penicilinas, 

ocorre devido a uma baixa afinidade de suas proteínas de ligação à penicilina (PBP, do inglês 

penicillin binding protein), sendo que esta resistência difere de acordo com os diferentes beta-

lactâmicos. As penicilinas geralmente possuem uma atividade maior, os carbapenemas uma 

atividade ligeiramente mais baixa e as cefalosporinas são as que possuem menor atividade 

(CERCENADO, 2011). A resistência aos aminoglicosídeos em baixos níveis também varia 

entre os diferentes antimicrobianos desta classe. Para E. faecalis, a média de concentração 

inibitória mínima (CIM) para estreptomicina e canamicina é de cerca de 250 μg/mL enquanto 

que para gentamicina e tobramicina varia 8 a 64 μg/mL. O mecanismo de resistência está 

associado à baixa absorção desses antimicrobianos e quando os enterococos são cultivados na 

presença de antimicrobianos inibidores da síntese da parede celular, como as penicilinas ou à 

vancomicina, a absorção do aminoglicosídeo é marcadamente melhorada. Já para E. faecium, 

todas as cepas possuem CIM para tobramicina, canamicina, netilmicina e sisomicina maiores 

do que as de E. faecalis. Além disso, as combinações de beta-lactâmico mais esses 

aminoglicosídeos não conseguem mostrar sinergismo contra E. faecium (MURRAY, 1990).  

A resistência intrínseca à vancomicina em E. gallinarum e E. casseliflavus é atribuída 

a alteração do D-Ala-D-Ala (D-Alanina-D-Alanina) da cadeia pentapeptídica da 

peptideoglicana, que é o sítio de ligação do antimicrobiano para D-Ala-D-Ser (D-Alanina-D-

Serina). O gene vanC confere resistência em baixos níveis de vancomicina com CIM de 

vancomicina de 2 a 16μg/mL e susceptibilidade a teicoplamina.  E. gallinarum carreia o gene 

vanC-1 e E. casseliflavus vanC-2 (LOZANO et al., 2015; COURVALIN, 2006).   

 

1.2.2 Resistência Adquirida 

 

Os enterococos apresentam uma alta capacidade de adaptação ao ambiente e são 

capazes de adquirir determinantes da resistência aos antimicrobianos. Resistência a vários 

agentes antimicrobianos foi relatada, inclusive às penicilinas e aos aminoglicosídeos, ambas 

em altos níveis, e à vancomicina, tradicionalmente os antimicrobianos mais utilizados para 

tratar infecções graves por enterococos, como endocardite (LOZANO et al., 2015). Muitos 

determinantes genéticos de resistência são carreados por plasmídeos ou transposons, que 
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muitas vezes carregam vários destes determinantes, o que torna as cepas multirresistentes 

(LINDEN, 2007). 

A emergência de enterococos com HLR-A e de VRE limitou ainda mais a terapia 

contra infecções por estas bactérias (MEENA et al., 2017). Infecções por E. faecium resistente 

à vancomicina (VREfm) foram associadas a surtos em hospitais de todo o mundo 

(BUULTJENS et al., 2017; BRITT et al., 2017). 

 

1.2.2.1 Resistência aos beta-lactâmicos 

 

A resistência a altos e baixos níveis de beta-lactâmicos é uma característica do gênero 

Enterococcus spp. A maioria das amostras de E. faecalis é inibida por concentrações de 

penicilina e ampicilina (1 a 8 µg/mL) e E. faecium normalmente requerem uma faixa de 16 a 

64 µg/mL para inibir o crescimento bacteriano, embora haja algumas destas ainda mais 

resistentes (CETINKAYA et al., 2000).  

As modificações na PBP5 estão associadas ao aumento da resistência aos beta-

lactâmicos, como a ampicilina (GILMORE et al., 2014). De acordo com Arias e Murray (2012), 

a sequência de inserção 16 (IS16, IS do inglês insertion sequence) e o gene que codifica a 

PBP5 (pbp5R) resistente à ampicilina são frequentemente encontrados nas cepas associadas 

ao hospital enquanto que o gene que codifica a PBP5 em cepas susceptíveis à ampicilina 

(pbp5S) está presente no grupo associado a comunidade. Os autores ainda relatam que, 

embora nos anos 1990, cepas de E. faecalis tenha produzido uma β-lactamase idêntica à 

enzima estafilocócica, este mecanismo raramente é observado nos enterococos e não 

representa um desafio terapêutico, uma vez que pode ser inibida por combinações de 

inibidores de β-lactamase. 

 

1.2.2.2 Resistência a níveis elevados de aminoglicosídeos 

 

A ocorrência de HLR-A em enterococos anula a atividade sinérgica da terapia combinada 

com aminoglicosídeos e inibidores de parede celular (GILMORE et al., 2014). Tal resistência 

ocorre por alterações no sítio de ligação no ribossoma, que é o alvo desses fármacos, ou por 

meio da ação de enzimas modificadoras de aminoglicosídeos (EMAs; como 

adeniltransferases, fosfotransferases e/ou acetiltransferases), sendo este último o principal 

mecanismo (CETINKAYA et al., 2000). As EMAs catalisam a modificação covalente dos grupo 

amino e hidroxila dentro da molécula de aminoglicosídeo, o que resulta na diminuição da afinidade de 
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ligação entre o antibiótico e o ribossoma bacteriano (ARIAS & MURRAY, 2012). A HLR para 

gentamicina (HLR-GE) é predominantemente mediada pelo gene aac(6')-Ie-aph(2")-Ia, que 

codifica a EMA bifuncional AAC(6')-APH(2"), que confere resistência a todos os 

aminoglicosídeos, exceto à estreptomicina (ARIAS & MURRAY, 2012). Entretanto, há cerca 

de dez anos, foram detectados novos genes codificadores de EMAs, como o aph(2")Ib, aph 

(2")-Ic e aph (2")-Id para gentamicina. Os enterococos com HLR para estreptomicina (HLR-

ST) podem possuir os genes para as EMAs ant(3)-IIIa e ant(6)-Ia (CERCENADO, 2011; NIU 

et al., 2016). 

 

1.2.2.3 Resistência aos glicopeptídeos  

 

Os glicopeptídeos, como a vancomicina e a teicoplanina, são administrados para 

tratar infecções graves por bactérias Gram positivas resistentes a outros fármacos 

(GILMORE et al., 2014). Os primeiros casos de resistência em enterococos foram reportados 

no Reino Unido no final da década de 1980.  De acordo com último relatório anual de 2016 

do European Antimicrobial Resistance Surveillance System, entre 2013 e 2016, tendências 

significativamente maiores de VREfm foram observadas em sete dos 25 países que relataram 

mais de 20 amostras isoladas por ano durante esse período. Nos Estados Unidos, de acordo 

com último relatório do National Healthcare Safety Network (NHSN) realizado entre 2006 e 

2007, os enterococos foram o terceiro patógeno causador de infecção hospitalar. Em 

hospitais nos Estados Unidos, mais de 80% das amostras de E. faecium isoladas são 

resistentes à vancomicina, sendo mais de 90% resistentes à ampicilina também (HIDRON et 

al., 2008; OCHOA et al., 2013).  

 Durante a síntese do peptidoglicano duas moléculas de D-alanina (D-Ala) são unidas 

pela enzima ligase para formar D-Ala-D-Ala para ao final formar o UDP-N-acetilmuramil-

pentapeptídeo. Após este ser incorporado ao peptidoglicano nascente (transglicosilação), 

ocorre a formação de pontes cruzadas (transpeptidação) entre as cadeias peptídicas das 

diferentes camadas do peptideoglicano. Os glicopeptídeos se ligam com alta afinidade ao D-

Ala-D-Ala, porção final do pentapeptídeo, impedindo a síntese da parede celular (CETINKAYA 

et al., 2000, MILLER et al., 2014). A expressão dos genes de resistência aos glicopeptídeos 

resulta na produção de precursores de peptideoglicanos modificados, interferindo na ligação 

destes antimicrobianos ao alvo (DEPARDIEU et al., 2004). Assim, nas cepas resistentes, o 

pentapeptídeo apresentará como aminoácidos finais D-Ala-D-lactato (D-Ala-D-Lac) ou D-
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Ala-D-Serina (D-Ala-D-Ser) em vez de D-Ala-D-Ala, sendo estes precursores com afinidade 

mais baixa (WANG et al., 2009; YANG et al., 2015). 

Há diversos genes que conferem resistência aos glicopeptídeos em enterococos e, 

dependendo do gene carreado pela bactéria, apresenta um determinado fenótipo de resistência 

a esses antimicrobianos. Até o momento, oito fenótipos de resistência adquirida aos 

glicopeptídeos (VanA, VanB, VanD, VanE, VanG, VanL, VanM e VanN) e um tipo de 

resistência intrínseca (VanC) foram descritos para enterococos (SABOUNI et al., 2016) 

(Tabela 1). Estes são designados de acordo com o gene (vanA, vanB, vanC, vanD, vanE, 

vanG, vanL, vanM e vanN, com variantes para alguns destes genes) que codifica o alvo 

alterado (LEBRETON et al., 2011). 

Os principais genes que conferem resistência adquirida aos glicopeptídeos em E. 

faecalis e E. faecium são os genes vanA e vanB. Estes são considerados também os mais 

importantes, pois estes encontram-se em transposons que podem ser transferidos 

horizontalmente por plasmídeos para outras bactérias, inclusive de outros gêneros. O gene 

vanA (fenótipo VanA), carreado pelo transposon Tn1546, confere resistência em alto nível 

tanto para vancomicina quanto para teicoplanina. Já o gene vanB (fenótipo VanB) confere 

resistência em níveis variáveis para vancomicina e susceptibilidade à teicoplanina. Este gene 

está associado principalmente aos transposons Tn1547 e Tn5382. Variantes deste gene 

(vanB1, vanB2 e vanB3) já foram descritas com base na diversidade de sequências do gene da 

ligase vanB (KHAN et al., 2008; MERQUIOR et al., 2012; YANG et al., 2015). As espécies 

de enterococos móveis, E. gallinarum e E. casseliflavus, normalmente possuem o gene 

vanC1, vanC2 ou vanC3 (fenótipo VanC) que conferem resistência intrínseca de baixo nível à 

vancomicina, mas permanecem susceptíveis à teicoplanina (MERQUIOR et al., 2008, 

BINDA et al., 2014).  

 Na década de 1990, o aumento de detecção de VRE em animais na pecuária em 

países europeus causou sérias preocupações. Com isso, a utilização da avoparcina, um 

glicopeptídeo promotor de crescimento, foi discutida devido à suspeita de causar resistência 

cruzada à vancomicina e teicoplamina. Portanto, um susposto risco para a medicina humana 

levou a proibição da avoparcina na Suécia, Dinamarca e Alemanha e em outros países da 

Europa em 1997 (DAHMS et al., 2014). No Brasil, a avoparcina está proibida desde 1998 de 

acordo com Ofício Circular DFPA nº47/1998 expedido pelo Ministério da Agricultura 

(www.agricultura.gov.br, acesso em 07 de abril de 2018).  E. faecium que carreia o genótipo 

vanA era comum na microbiota intestinal de animais de fazenda na Europa durante a década 

http://www.agricultura.gov.br/
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de 1990. Em contraste, uma vez que a avoparcina nunca foi aprovada no Canadá e nos EUA, 

VRE nunca foi isolado de animais de fazenda nos EUA até o ano de 2008 (NILSSON, 2012).  

 A maioria dos estudos que documenta a presença de VRE em animais de companhia 

se refere a cães que vivem em fazendas, onde VRE também foi encontrado entre outros 

animais, porém pouquíssimos estudos fazem alusão a cães que vivem em áreas urbanas 

(HERRERO et al., 2004).  
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Tabela 1 – Características dos diferentes fenótipos / genótipos de.... 

ESTÁ EM OUTRO ARQUIVO DEIXAR FOLHA DE ESPAÇO 
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1.3 COMPLEXOS CLONAIS ENTEROCÓCICOS DE ALTO RISCO 

 

As linhagens de E. faecalis e E. faecium mais frequentemente isoladas de pacientes 

com IRAS foram de complexos clonais (CC) específicos, determinados pela técnica de MLST 

(do inglês, multilocus sequence typing), que são mais adaptados ao ambiente hospitalar 

(ARIAS & MURRAY, 2012). Esses CCs foram nomeados de complexos clonais enterocócicos de 

alto risco (HiRECCs, do inglês high-risk enterococcal clonal complex), pois constituem a causa 

da maioria das infecções enterocócicas e surtos hospitalares em todo o mundo (RUIZ-

GARBAJOSA et al., 2009). Os HiRECCs combinam resistência a múltiplos fármacos, patogenicidade 

e capacidade de causar surtos (SADOWY & LUCZKIEWICZ, 2014).  

Para E. faecalis, relata-se principalmente o CC2, CC9, CC16, CC21 e CC40 e para o 

E. faecium CC17. Comparação de genomas disponíveis tem dado suporte ao conceito de que 

estes CC são frequentemente diferentes daqueles de amostras de colonização ou de animais até 

o momento (ARIAS & MURRAY, 2012).  

Segundo Rathnayake e colaboradores (2011), E. faecium do CC17 parece ser o 

responsável pela emergência de infecções por esta espécie em unidades de saúde no mundo. 

Este CC caracteriza-se por apresentar resistência às quinolonas, aos macrolídeos e à 

ampicilina, além de também uma ilha de patogenicidade que carreia os genes de virulência esp e 

hyl. A aquisição de mecanismos adaptativos, como determinantes de resistência e genes de 

virulência, pode ter favorecido a emergência e disseminação do CC17 (KIM et al., 2016). 

Willems e colaboradores (2012) utilizaram a abordagem bayesiana na análise genética da 

população para identificar grupos de E. faecium e descobriram três linhagens originárias (STs) 

17, 18 e 78, que surgiram através da transferência horizontal de genes. ST17 é a sequência 

tipo mais comumente isolado do CC17 em todo o mundo e o ST18 também constitui um dos 

predominantes deste CC (VALDEZATE et al., 2009; FREITAS et al.,2011, SADOWY & 

LUCZKIEWICZ, 2014).  

Estudos recentes sobre a população de E. faecalis sugeriram a presença de HiRECCs 

circulando em hospitais, como o CC6 (inicialmente, descrito como CC2), o CC9 e o CC28 

(GAWRYSZEWSKA et al., 2017). Amostras do CC2 e CC9 são resistentes à vancomicina e à 

gentamicina, produzem β-lactamase e transportam ilhas de patogenicidade (RATHNAYAKE 

et al., 2011). Estes são responsáveis por uma proporção significativa de IRAS. Nos hospitais, 

CC2 e CC9 desempenham papel predominante na disseminação da resistência antimicrobiana, 

além de contribuírem para maiores taxas de resistência em alguns países. Estes tendem a ter 

altos níveis de resistência e recombinação, além de demonstrarem virulência e 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rathnayake%20IU%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=20980566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rathnayake%20IU%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=20980566
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transmissibilidade. A aquisição de determinantes de resistência e virulência muitas vezes 

associada a elementos genéticos móveis representa fator crucial na adaptação de E. faecalis ao 

ambiente hospitalar (GAWRYSZEWSKA et al., 2017; LEE et al., 2017).                

Freitas e colaboradores (2011) relataram que enterococos de CC que causam infecções 

em humanos podem eventualmente ser isolados de animais de companhia e animais de fazenda, 

como o CC17 de E. faecium e o CC2 de E. faecalis. Há também CCs comumente encontrados 

entre animais que foram isolados de seres humanos (E. faecium do CC5, E. faecalis do ST16 

ou E. faecalis do CC21). Lee e colaboradores (2017) encontraram E. faecalis do CC4, CC21, 

CC165, CC648 e CC698 em animais e do CC16 em animais, humanos e ambiente.  

No Brasil a disseminação de HiRECCs ocorreu em diversas regiões, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. CC2, CC9, CC16, CC21, CC40, ST62 do CC25 de 

E. faecalis e ST412, ST447, ST448, ST478, ST963, ST964 do CC17 de E. faecium, foram 

relatados, mas nenhum foi relatado em cães no país. Porém há estudos com cães em outros 

países relatando tipos de sequência distintos, principalmente pertencentes ao HiRECC CC17 

(DAMBORG et al., 2009; PALAZZO et al., 2011; CONCEIÇÃO et al., 2014; DO PRADO et 

al., 2016; ALVES e t al., 2017; MARQUES et al., 2017; SANTOS et al., 2017). 

A aquisição de genes por certas linhagens parece ser facilitada pela falta de elementos 

CRISPR-Cas (do inglês, clustered regularly interspaced short palindromic repeats-associated 

system), uma vez que este constitui um sistema imunitário procariótico que protege a bactéria 

de DNA exógeno. De fato, a presença de determinantes genéticos de resistência a antibióticos 

está inversamente correlacionada com a presença de CRISPR-Cas em E. faecalis e a maioria 

dos complexos clonais disseminados em hospitais não possuem CRISPR-Cas. Já em E. 

faecium, o sistema CRISPR-Cas ocorre com menor frequência e ainda não está claro na 

literatura (ARIAS & MURRAY, 2012; TYNE & GILMORE 2014; GAWRYSZEWSKA et 

al., 2017). 

Os relatos de isolamento de linhagens de bactérias multirresistentes relacionadas a 

humanos de animais apontam um potencial destes hospedeiros na transmissão destas bactérias 

para humanos. Os cães vivem em contato muito próximo com seus proprietários o que poderia 

facilitar esta transmissão. As taxas de resistência a antimicrobianos entre enterococos isolados 

de animais de companhia têm sido investigadas em diferentes países. Entretanto, estudos de 

caracterização das linhagens isoladas de colonização são escassos. No Brasil, não há estudos 

publicados nem sobre os perfis de resistência aos antimicrobianos nem sobre as linhagens 

circulantes de enterococos isoladas de colonização de cães até o momento. Desta forma, o 
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estudo proposto permitirá conhecer estas informações o que poderá contribuir para o controle 

de infecções por enterococos multirresistentes em nossa região.   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Investigar a ocorrência de colonização retal por E. faecalis e E. faecium 

multirresistentes e caracterizar estas amostras bacterianas em cães residentes em municípios 

do Rio de Janeiro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Identificar as espécies de Enterococcus spp. isoladas de colonização intestinal. 

 

II. Determinar o perfil de resistência aos antimicrobianos das amostras de E. 

faecalis e E. faecium. 

 

III. Determinar os genes de resistência para aminoglicosídeos das amostras de E. 

faecalis e E. faecium com HLR-A. 

 

IV. Avaliar a relação genética das amostras de E. faecalis e E. faecium com HLR-A.  

 

V. Determinar se as linhagens de E. faecalis e E. faecium com HLR-A fazem parte  

dos HiRECCs associados às infecções em humanos. 

 

VI.  Correlacionar as características dos cães com à colonização por E. faecalis e E. 

faecium, assim como por cepas com HLR-A e/ou resistência a beta-lactâmicos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Com o objetivo principal de investigar a ocorrência de colonização intestinal por E. 

faecalis e E. faecium multirresistentes e caracterizar tais amostras circulantes em cães 

residentes em municípios do Rio de Janeiro, foi coletado material fecal por meio de swab retal 

de animais em três Unidades de Saúde Veterinária que atendem pacientes residentes em sua 

maioria nos municípios do Rio de Janeiro e de Niterói. O material fecal foi semeado em caldo 

Enterococcosel, com e sem vancomicina e, a partir dos meios que se tornaram enegrecidos 

após a incubação, foi realizado um repique em meio não seletivo. Foram selecionadas até três 

colônias do meio com e sem vancomicina para identificação por MALDI-TOF. Após 

identificação, uma colônia de E. faecalis e uma de E. faecium por cão do meio sem e com 

vancomicina foram selecionadas para a determinação do perfil de susceptibilidade aos 

antimicrobianos. De cães colonizados tanto por E. faecalis quanto por E. faecium, uma 

colônia de cada foi selecionada para as análises. Amostras destas espécies suspeitas de serem 

VRE e as com HLR-A foram submetidas à técnica de PCR para detecção de genes de 

resistência para vancomicina e aminoglicosídeos, respectivamente. Amostras selecionadas de 

E. faecalis e E. faecium com HLR-A, de acordo com o perfil de resistência aos 

antimicrobianos, foram analisadas pela técnica de PFGE e MLST. Adicionalmente, para 

identificar características associadas à colonização por E. faecalis e por E. faecium 

multirresistentes, foi feita análise de dados dos cães e seus respectivos proprietários. A Figura 

1 demonstra um fluxograma do desenho do estudo. 
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Figura 1 – Fluxograma das etapas realizadas no estudo. HLR-A: High level resistance to 

aminoglycosides; HUVET-UFF: Hospital Universitário Veterinário da Universidade Federal 

Fluminense; MLST: Multilocus sequence typing, PFGE: Pulsed-field gel electrophoresis; 

UFC: Unidade formadora de colônia; VRE: vancomycin resistant Enterococcus; * Em caso de 

crescimento das duas espécies no mesmo cão, foram selecionadas as duas espécies; ** Halo 

de inibição de 15-17mm. 
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3.2 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

O material fecal foi coletado com auxílio de um swab a partir de 260 cães atendidos 

em três unidades de saúde veterinária: 43 cães em uma clínica particular, 100 cães no Instituto 

Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, ambas no município do Rio de Janeiro, e 

117 cães no Hospital Veterinário da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal 

Fluminense (HUVET-UFF), em Niterói, no período de maio de 2015 a fevereiro de 2017, 

sendo 124 cães no ano de 2015, 109 em 2016 e 27 cães em 2017. O material coletado foi 

transportado em meio Stuart (Citotest Labware Manufacturing CO, Haimen Town, Jiangsu, 

China), até o Laboratório de Cocos Gram-Positivos, do Instituto Biomédico, UFF, para 

processamento.  

Os proprietários dos animais que participaram do estudo responderam a um 

questionário para análise de potenciais características clínicodemográficas (ANEXO 1). Dos 

260 cães investigados, 143 residiam no município do Rio de Janeiro, 92 em Niterói, 12 em 

São Gonçalo, seis em Maricá, três em São João de Meriti, dois em Duque de Caxias, um em 

Belford Roxo e um cão não tinha o dado preenchido. Em relação a faixa etária dos cães, 32 

(12,3%) tinha menos de um ano de idade (filhote), 98 (37,7%) com idade entre um e seis anos 

(adulto) e 126 (48,5%) com idade igual ou maior a sete anos (idoso). Para quatro (1,5%) cães, 

não foi fornecida a informação da faixa etária. Quanto ao sexo dos cães, 123 (47,3%) eram 

machos e 136 (52,3%) fêmeas, sendo um (0,4%) cão sem o dado fornecido. A maioria dos 

cães participantes não pertenciam a uma raça definida (n=87). Dentre os cães com raça, a 

maioria eram da raça Poodle (n=45), seguida da Yorkshire (n=20), Shitzu (n=12), Labrador 

(n=11), Pinscher (n=10), Pug (n=9), Bull (n=7), Dachshund (n=6), Lhasa Apso (n=5), Golden 

Retriever (n=5) e mais 24 outras raças (n=38; todas com menos de cinco cães representando). 

Para cinco cães, não foi fornecida a informação da raça. Os cães foram às unidades de saúde 

veterinária para consulta (n=216), cirurgia (n=22) ou outros motivos (n=22). 

 

3.3 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA 

 

O material coletado foi suspenso em 1,0 mL de solução salina a 0,85%. Um volume de 

100 µL desta suspensão foi semeado em 1,0 mL de caldo Enterococcosel (BD, Sparks, MD, 

EUA) sem e com 6 µg/mL de vancomicina (Sigma, St. Louis, MO, EUA), sendo incubados a 

37º C por 24-48 h. Os meios que apresentaram coloração negra foram semeados em ágar soja 

triptona (TSA, do inglês tryptic soy agar; Becton, BD, Sparks, MD, EUA) e incubados a 37º C 



28 

 

 

 

por 24-48h (NEVES et al., 2009). Até três colônias foram selecionadas de cada placa de TSA 

para identificação bacteriana. 

As colônias que consistiam em cocos Gram positivos, catalase negativos foram 

identificadas por espectrometria de massa do tipo MALDI-TOF (Matrix Assisted Lazer 

Desorption Ionization – time of flight) no equipamento Microflex LT (Bruker Daltonik, 

Bremen, Bremen, Germany), no Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, na UFRJ. A partir 

de culturas de 24 h em meio TSA, as colônias foram aplicadas em uma placa de metal em 

duplicata e a estas foi adicionado ácido fórmico 70% e uma matriz composta por uma solução 

de ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico (10mg/mL) para posterior análise dos espectros. Foi 

utilizado o software flexControl 3.1 em modo automático para obtenção dos espectros e o 

software MALDI Biotyper 3.0 (ambos, Bruker Daltonik) para a obtenção da identificação e 

das pontuações que indicam confiabilidade. 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 

 

3.4.1 Disco-difusão 

 

A determinação do perfil de resistência aos antimicrobianos foi realizada pelo 

método de disco-difusão (CLSI, 2017). A partir de crescimento em TSA a 37º C por 18-24 

h, suspensões bacterianas foram preparadas em solução de NaCl a 0,85% até obter turvação 

equivalente ao grau 0,5 da escala de McFarland. Com auxílio de swab estéril, a suspensão foi 

inoculada em três direções em placa de Petri contendo ágar Muller Hinton (BD). Após 

absorção, discos de antimicrobianos foram aplicados na placa com auxílio de uma pinça 

estéril. As placas foram incubadas a 37º C por 24h para leitura dos halos de inibição do 

crescimento. Os seguintes antimicrobianos foram testados: ampicilina (10 µg), ciprofloxacina 

(5 µg), níveis elevados de estreptomicina (300 µg), níveis elevados de gentamicina (120 µg), 

nitrofurantoína (300 µg), norfloxacina (10 µg), penicilina G (10 UI), tetraciclina (30 µg) e 

vancomicina (30 µg) (CECON, Vila Sonia, SP, Brasil). A seleção dos antimicrobianos teve 

como base a lista recomendada pelo CLSI (2017), testando drogas comumente usadas no 

tratamento de infecções enterocócicas humanas e em medicina veterinária. A cepa de 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 foi utilizada como controle, exceto para os discos de 

estreptomicina e gentamicina. Para estes, foi utilizada a cepa E. faecalis ATCC 29212. 

Segundo as recomendações do CLSI (2017), para o teste de disco-difusão, halos entre 7 e 9 

mm são considerados inconclusivos para elevados níveis de estreptomicina e gentamicina. 
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As amostras bacterianas foram consideradas multirresistentes quando apresentavam 

resistência a um ou mais antimicrobianos de uma mesma classe para três ou mais classes de 

antimicrobianos (BERTELLONI et al., 2017). 

 

3.4.2 Microdiluição em caldo 

 

Amostras consideradas intermediárias ou susceptíveis, porém com valores próximos 

ao de intermediárias, à vancomicina pelo método de disco-difusão foram submetidas à 

microdiluição em caldo (CLSI, 2008).  

Diferentes concentrações de vancomicina foram preparadas por diluição seriada à 

metade em caldo Mueller Hinton (BD) adicionado de cátions (Ca
++

 25 mg/L e Mg
++

 12,5 

mg/L). Em seguida, 0,1 mL de cada diluição do antimicrobiano foi aplicado em todos os 

poços de uma mesma coluna em placa de microdiluição de forma a se obter colunas com 

diferentes concentrações, variando de 0,125 µg/mL a 256 µg/mL. Posteriormente, 10 µL do 

inóculo bacteriano de cada amostra foram aplicados em poços com diferentes concentrações 

do antimicrobiano, resultando em um inóculo final de 5x10
5 

UFC/mL. A leitura foi realizada 

após incubação à 37º C por 18 h, observando-se a formação ou não de crescimento bacteriano 

na forma de um precipitado no fundo de cada poço. A cepa E. faecalis ATCC 29212 foi 

utilizada como controle do teste. As amostras bacterianas foram testadas em triplicata. 

 

3.5 DETECÇÃO DE GENES DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 

 

3.5.1 Obtenção de DNA 

 

O DNA genômico foi liberado por método de lise térmica de acordo com metodologia 

de Pacheco e colaboradores (1997), com modificações. A partir de crescimento em TSA a 37º 

C por 18-24 h, foram preparadas suspensões em 1,5 mL de tampão TE [Tris-HCl 10mM (pH 

8,0), EDTA 1 mM (pH 8,0)] de modo a se obter turvação equivalente ao grau 6,0 da escala de 

McFarland. Em seguida, 558 µL destas suspensões foram transferidos para microtubos para 

centrifugação a 13.000 x g por 1 minuto. Os sobrenadantes foram descartados e os sedimentos 

ressuspendidos em 200 µL de um novo TE. As amostras foram homogeneizadas e submetidas 

à fervura por 10 min. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas novamente a 13.000 x g 

por 1 min e os sobrenadantes contendo DNA separados para detecção de genes de resistência 
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à vancomicina e aos aminoglicosídeos pela técnica de PCR (do inglês, polymerase chain 

reaction). 

 

3.5.2 Detecção de genes de resistência à vancomicina 

 

Para amostras de E. faecalis e E. faecium intermediárias ou susceptíveis, porém com 

valores próximos ao de intermediárias, pelo método de disco-difusão, foi investigada a 

presença dos genes vanA e vanB pela PCR, segundo protocolo de Clark et al., (1993).  

Foram realizadas reações simples com volume final para cada reação de 25 µL 

contendo tampão 1X, 2,0 mM de MgCl2, 0,2 mM de cada deoxinucleotídeo trifosfatado 

(dNTP), 0,5 µM de cada iniciador, 0,5 U de Taq DNA polimerase e 2,0 µL da preparação de 

DNA (todos obtidos da Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA, exceto os iniciadores que 

foram da BIONEER, Daedeok-gu, Daejeon, Coréia do Sul). O ciclo da PCR para detecção de 

cada gene foi o mesmo. A amplificação ocorreu por meio de uma etapa de desnaturação 

inicial de 95º C por 10 min, seguida de 30 ciclos de 94º C por 30 s, 53º C por 30 s e 72º C por 

30 s, e uma etapa de extensão final de 72º C por 10 min em um termociclador Veriti 96 

(Applied Biosystems, Foster, Califórnia, EUA). As cepas clínicas de E. faecalis e E. 

gallinarum 7785 e 7794, foram utilizadas como controle positivo para vanA e vanB, 

respectivamente. A sequência dos iniciadores e o tamanho dos produtos para cada gene estão 

na Tabela 2. 

Após a amplificação, foi realizada a eletroforese em gel de agarose a 1,5% 

(Uniscience, São Paulo, SP, Brasil) em tampão Tris Borato EDTA (TBE) 0,5 X (0,05 mM de 

Tris-base 0,05 mM, 1,25 de EDTA 1,25 mM e 0,05 M de ácido bórico 0,05 M, pH 8,4). Foi 

utilizado um marcador de tamanho molecular de 100 pb (BioLabs, Ipswich, Massachusetts, 

EUA). Os géis foram corados com brometo de etídio 0,5 mg/mL por 10 min e as imagens 

foram captadas sob luz UV pelo fotodocumentador L-PIX e o Software   L-PIX Image EX 

(ambos Loccus Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil). 

 

3.5.3 Detecção de genes de HLR-A 

 

Amostras de E. faecalis e E. faecium com HLR-A ou inconclusivas pelo método de 

disco difusão foram submetidas à técnica de PCR para a detecção dos genes 

aac(6′)Ie+aph(2″)Ia, ant(6)-Ia, aph(2’’)-Ib-, aph(2’’)-Ic e aph(2’’)-Id, segundo Swenson e 

colaboradores (1995) e Vakulenko e colaboradores (2003) com modificações. A sequência 
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dos iniciadores e o tamanho esperado dos produtos para cada gene de resistência investigado 

estão listados na Tabela 2. 

Para detecção dos genes aac(6′)-Ie+aph(2″)Ia, aph(2’’)-Ib e aph(2’’)-Ic foi realizada 

uma reação multiplex e para os demais genes reações simples. As reações para detecção de 

todos os genes, exceto ant(6)-Ia, tinham um volume final de 25 µL com tampão 1X, 2,0 mM de 

MgCl2, 200 µM de dNTP, 0,5 U de Taq DNA polimerase, diferentes concentrações 

dependendo do par de iniciadores e de 2,0 µL de DNA. Para os pares de iniciadores para 

detecção de aac(6′)-Ie+aph(2″)-Ia e aph(2’’)-Ib foi utilizado 0,7 µM de cada um enquanto 

para  os pares de iniciadores para detecção de aph(2’’)-Ic e aph(2’’)-Id foi utilizado 0,5 µM. 

As amplificações para detecção destes genes consistiram de uma etapa de desnaturação a 94º 

C por 3 min, seguido de 35 ciclos de 94º C durante 40 s, 55º C por 40 s e 72º C por 40 s, e 

uma extensão final a 72º C por 2 min em termociclador Veriti 96. As cepas clínicas de E. 

faecalis IE58 [aac(6′)-Ie+aph(2″)-Ia] e de E. faecium 78E [aph(2’’)-Ib], 24E [aph(2’’)-Ic] e 

15E [aph(2’’)-Id] foram utilizadas como controles positivos. 

A reação para o gene ant(6)-Ia teve um volume final de 25 µL, contendo tampão 1X, 

2,0 mM de MgCl2, 200 µM de dNTP, 0,75 µM de cada iniciador, 0,5 U de Taq polymerase e 

2,0 µL de DNA. A amplificação consistiu de uma etapa de desnaturação inicial a 95º C por 10 

min, seguido de 30 ciclos de 94º C durante 30 s, 53º C por 30 s e 72º C por 30 s, e uma 

extensão final a 72º C por 10 min. A cepa clínica de IE58 foi utilizada como controle positivo. 

Todos os reagentes foram obtidos da Invitrogen, exceto os iniciadores que foram 

obtidos da BIONEER. 

Após a amplificação, foi realizada a eletroforese em gel de agarose (Uniscience) a 

1,0% para as PCR simples e 1,5% para a multiplex em tampão TBE 0,5 X (0,05 mM de Tris-

base 0,05 mM, 1,25 de EDTA 1,25 mM e 0,05 M de ácido bórico 0,05 M, pH 8,4). Foi 

utilizado um marcador de peso molecular de 100 pb (BioLabs). Os géis foram corados com 

brometo de etídio 0,5 mg/mL por 10 min e, sob luz ultravioleta, as imagens foram captadas 

pelo fotodocumentador L-PIX e o Software   L-PIX Image EX (ambos Loccus Biotecnologia). 
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Tabela 2 – Sequência dos iniciadores e tamanho do produto de amplificação esperado na 

PCR para detecção de genes de resistência à vancomicina e aos aminoglicosídeos.  

 

Gene Sequência 5’→3’ Tamanho do 

produto (pb) 

vanA  CATGAATAGAATAAAAGTTGCAATA 

CCCCTTTAACGCTAATACGATCAA 

1.030 

vanB GTGACAAACGGAGGCGAGGA 

CCOGCCATCCTCCTGCAAAAAA 

433 

aac(6′)-Ie+aph(2″)Ia CAGAGCCTTGGGAAGATGAAG 

CCTCGTGTAATTCATGTTCTGGC 

348 

aph(2’’)-Ib CTTGGACGCTGAGATATATGAGCAC 

GTTTGTAGCAATTCAGAAACACCCTT 

867 

aph(2’’)-Ic CCACAATGATAATGACTCAGTTCCC 

CCACAGCTTCCGATAGCAAGAG 

444 

aph(2’’)-Id GTGGTTTTTACAGGAATGCCATC 

CCCTCTTCATACCAATCCATATAACC 

641 

ant(6)-Ia ACTGGCTTAATCAATTTGGG 

GCCTTTCCGCCACCTCACCG 

576 

 

3.6 DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA E IDENTIFICAÇÃO DE 

LINHAGENS DE ENTEROCOCOS 

 

A PFGE foi realizada para amostras de E. faecalis com HLR-A para determinar a 

diversidade genética (TEIXEIRA et al., 1997). Já a MLST, foi realizada para E. faecalis e E. 

faecium para identificar as linhagens circulantes e HiRECCs associados a infecções em 

humanos (RUIZ-GARBAJOSA et al., 2006; HOMAN et al., 2002).  

 

3.6.1 Eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE) 

 

Para a análise pela PFGE, foi selecionada uma amostra de E. faecalis com HLR-A 

representante de cada perfil de resistência aos antimicrobianos (Tabela 7). Desta forma, foram 

preparados blocos de agarose contendo DNA a partir de crescimento bacteriano em meio TSA 
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a 37º C por 18-24 h. Inóculos foram preparados com 500 µL de tampão PIV (NaCl 1,0 M, 

Tris-HCl 10 mM, pH 7,6) e ajustados em turvação equivalente ao grau 5 da escala de 

McFarland. Posteriormente, a estes foi adicionado um volume igual de agarose low melting 

(Nu Sieve GTG Agarose, FMC BioProducts, Filadélfia, PA, EUA) a 2% em PIV, sendo então 

distribuídos em moldes. Após resfriamento dos blocos a 4º C, estes foram tratados com uma 

solução de lise (NaCl 1 M, EDTA 100 mM, Brij-58 0,5%, desoxicolato de sódio 0,2%, N-

lauril-sarcosina 0,5%, Tris-HCl 6 mM, ph 7,5) contendo 0,5 mg/ml de lisozima e incubados a 

37º C por 18-24 h para liberar o DNA da célula bacteriana. Em seguida, a solução de lise foi 

substituída por 2,0 mL de solução ESP (EDTA 0,5 M, N-lauril-sarcosina 1%) contendo 0,1 

mg/mL de proteinase K e nova incubação realizada a 50º C por 18-24 h. Após incubação, a 

solução foi substituída novamente por uma nova solução de mesma composição seguindo os 

mesmos parâmetros. Os blocos foram então lavados com tampão TE (Tris-HCl 10 mM, 

EDTA 0,1 mM, pH 7,6) por cinco vezes à 37º C, sob agitação suave. Para digestão 

enzimática, os blocos referentes a cada amostra bacteriana foram primeiramente tratados 

apenas com 200 µL de tampão 1X, específico para a enzima SmaI, a 25º C por 1 h e, em 

seguida, com tampão 1X e 20U de SmaI (New England Biolabs, Ipswich, MA, Inglaterra), 

sendo a incubação por 18-24 h.  

Os fragmentos de DNA obtidos de cada amostra bacteriana foram separados por 

eletroforese em gel de agarose (Bio-Rad, Hércules, Califórnia, EUA) a 1,2% em campo 

pulsado no equipamento CHEF DR III (Bio Rad, Hercules, Califórnia, EUA), seguindo os 

seguintes parâmetros: 6 V/cm a temperatura de 13º C, com pulso inicial de 5 s e pulso final de 

35 s, durante 25 h. Foi utilizado para verificar o tamanho dos fragmentos de DNA, um 

marcador de tamanho molecular (50-1000 Kb Pulse-Marker, Sigma). O gel foi corado em 

solução de brometo de etídio por 30 minutos e posteriormente descorado em água destilada 

por 1 h. Após descoramento, foi visualizado sob luz ultravioleta e fotografado para análise 

dos perfis. 

Foi utilizado para a análise dos perfis obtidos, o programa Gel Compar II (Applied 

Maths, Kortrijk, Belgium). Para os cálculos da matriz de similaridade dos perfis, foi utilizado 

o coeficiente de Dice e para construção do dendograma, com tolerãncia de 0,5%, o método de 

“Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Averages” (UPGMA). As amostras que 

apresentaram similaridade igual ou superior a 80% foram alocadas em um mesmo grupo 

clonal. Os perfis de bandas diferentes foram denominados por letras maiúsculas, porém 

quando agrupados em um mesmo grupo clonal receberam além da letra um número. 
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3.6.2 Multi Locus Sequence Typing (MLST) 

 

Para esta análise, foi selecionado um representante de cada perfil de resistência aos 

antimicrobianos dentre as amostras de E. faecalis e E. faecium com HLR-A. Para E. faecalis, 

foram selecionados representantes de perfis de resistência apresentados por quatro ou mais 

amostras (Tabela 7). 

Na primeira etapa, foi realizada a PCR para a amplificação de fragmentos dos genes a 

serem sequenciados para cada espécie. O DNA de cada amostra bacteriana foi obtido por lise 

térmica, como já descrito no item 4.5.1. As reações simples foram realizadas no volume final 

de 50 µL, contendo tampão 1X, 1,5 mM de MgCl2, 200 µM de dNTP, 200 µM de cada 

iniciador, 1 U de Taq polimerase e 3,0 µL da solução de DNA (todos os reagentes obtidos da 

Invitrogen, exceto os iniciadores que foram da Sigma). Os genes cujos fragmentos foram 

sequenciados para cada uma das espécies assim como as sequências dos iniciadores estão 

apresentados nas Tabelas 3 e 4.  

As condições da PCR para E. faecalis foram as seguintes: desnaturação inicial a 94° C 

por 5 minutos, seguida de 30 ciclos a 94° C por 30 s, 52° C por 30 s e 72° C por 1 min, além 

de uma extensão final a 72° C por 7 min. Para E. faecium, as reações de amplificação foram: 

 desnaturação inicial a 94° C por 3 min, 35 ciclos a 94° C por 30 s, 50° C por 30 s e 72° C por 

30 s, além de uma extensão a 72° C por 5 min. Após a amplificação, foi realizada a 

eletroforese em gel de agarose a 1,0% (Uniscience) em tampão TBE 0,5 X. Foi utilizado um 

marcador de peso molecular de 100 pb (BioLabs). Os géis foram corados com brometo de 

etídio 0,5 µg/mL por 10 min e, sob luz ultravioleta, as imagens foram captadas pelo 

fotodocumentador L-PIX e o Software L-PIX Image EX (ambos Loccus Biotecnologia). 

Os produtos da amplificação foram purificados pelo QIAquick PCR Purification kit 

(QIAGEN, Valencia, California, USA), como recomendado pelo fabricante e o DNA 

sequenciado enviado para a Macrogen (Macrogen, Beotkkot-ro 

Geumcheon-gu, Seoul, Coréia do Sul). O programa BioEdit 

(http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/BioEdit.html) foi utilizado para analisar as sequências 

dos genes. Posteriormente, a identificação dos alelos de cada gene, sequências tipo (ST, do 

inglês sequence type) e complexos clonais (CC) foi realizada em (http://efaecalis.mlst.net/) e 

(http://efaecium.mlst.net/). 

 

 

 

http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/BioEdit.html
http://efaecalis.mlst.net/
http://efaecium.mlst.net/
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Tabela 3 – Genes, sequências dos iniciadores e tamanho dos produtos esperados no 

MLST para amostras de E. faecalis. 

 

Gene Tamanho (pb) Sequência (5’ → 3’) 

gdh   530 GGCGCACTAAAAGATATGGT 

GGCGCACTAAAAGATATGGT 

gyd  395 GGCGCACTAAAAGATATGGT 

CATTTCGTTGTCATACCAAGC 

pstS  583 CGGAACAGGACTTTCGC 

ATTTACATCACGTTCTACTTGC 

gki  438 GATTTTGTGGGAATTGGTATGG 

ACCATTAAAGCAAAATGATCGC; 

aroE  459 TGGAAAACTTTACGGAGACAGC 

GTCCTGTCCATTGTTCAAAAGC 

xpt-5 456 AAAATGATGGCCGTGTATTAGG 

AACGTCACCGTTCCTTCACTTA 

yqiL  436 CAGCTTAAGTCAAGTAAGTGCCG 

GAATATCCCTTCTGCTTGTGCT 

gdh: glicose-6-fosfato desidrogenase; gyd: gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase; pstS: 

transportador de cassete de ligação de fosfato ATP; gki: glucocinase putative; aroE: shikimate 

5-desidrogenase; xpt-5: chiquimato-desidrogenase; yqiL: acetil-coenzima A acetiltransferase. 
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Tabela 4 – Genes, sequências dos iniciadores e tamanho dos produtos esperados no 

MLST para amostras de E. faecium. 

 

Gene Tamanho (pb) Sequência (5’ → 3’) 

Adk 437 TATGAACCTCATTTTAATGGG 

GTTGACTGCCAAACGATT 

atpA  556 CGGTTCATACGGAATGGCACA 

AAGTTCACGATAAGCCACGG 

ddl  465 GAGACATTGAATATGCCTTATG 

AAAAAGAAATCGCACCG 

Gyd 395 CAAACTGCTTAGCTCCAAGGC 

CATTTCGTTGTCATACCAAGC 

Gdh 530 GGCGCACTAAAAGATATGGT 

CCAAGATTGGGCAACTTCGTCCCA 

Purk 492 GCAGATTGGCACATTGAAAGT 

TACATAAATCCCCCTGTTTY 

pstS 

 

583 TTGAGCCAAGTCGAAGCTGGAG 

CGTGATCACGTTCTACTTCC 

adk: adenilato quinase; atpA: ATP sintase, subunidade alfa; ddl: d -alanina: d -alanina ligase; 

gyd: gliceraldeído-3- fosfato desidrogenase; gdh: glucose-6-fosfato desidrogenase; purk: 

subunidade ATPase de fosforibosilaminoimidazol carboxylase; pstS: transportador de cassete 

de ligação de ATP fosfato. 

 

3.7 ANÁLISES ESTATÍTICAS 

 

A possível associação de características associada à colonização de cães por E. 

faecalis e E. faecium, assim como por amostras resistentes foi avaliada por meio do teste do 

X2 ou teste exato de Fisher bicaudal, utilizando o programa EpiInfo versão 7.2.2.2 (CDC, 

Atlanta, GE, https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html). O teste de Fisher foi utilizado quando 

menos de cinco amostras representavam alguma das variáveis analisadas. O valor de p < 0,05 

foi o critério utilizado para considerar uma característica associada à colonização. 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/epiinfo/index.html


37 

 

 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (projeto 495, 

13/03/2014), pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF (parecer 680.135, 06/06/2014) e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (parecer 

1.374.329, 17/12/2015). Todos os proprietários foram informados sobre o estudo e assinaram 

termos de consentimento para a coleta de amostras dos seus cães. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1  COLONIZAÇÃO INTESTINAL DE CÃES POR E. faecalis e E. faecium 

 

Espécies de enterococos foram isoladas de 223 (85,8%) dos 260 de cães que 

participaram do estudo. A espécie E. faecalis foi isolada de 181 (69,6%) cães enquanto a 

espécie E. faecium foi isolada de 23 (8,9%), sendo as duas isoladas simultaneamente de 16 

(6,2%) animais. Outras sete espécies foram detectadas também, sendo E. gallinarum a 

prevalente dentre estas, superando inclusive a ocorrência de E. faecium (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Número e percentual de cães colonizados no intestino por espécies de 

enterococos por local de coleta. 

 

Espécie 

Número (%) de cães colonizados 

CP 

n=43 

IJV 

n=100 

HUVET-UFF 

n=117 

Total 

n=260 

E. faecalis 31 (72,1) 62 (62) 88 (75,2) 181 (69,6) 

E. gallinarum 4 (9,3) 12 (12) 35 (29,9) 51 (19,6) 

E. faecium 2 (4,7) 11 (11) 10 (8,5) 23 (8,8) 

E. hirae 4 (9,3) 1 (1,0) 14 (12) 19 (7,3) 

E. casseliflavus 3 (7,0) 5 (5,0) 9 (7,7) 17 (6,5) 

E. avium 3 (7,0) 0 (0) 11 (9,4) 14 (5,4) 

E. canintestini 3 (7,0) 1 (1,0) 6 (5,1) 10 (3,9) 

E. raffinosus 0 (0,0) 0 (0,0) 9 (7,7) 9 (3,5) 

E. canis 0 (0,0) 0 (0) 1 (0,8) 1 (0,4) 

CP: clínica particular; IJV: instituto Jorge Vaitsman; HUVET-UFF: Hospital da Faculdade de 

Veterinária - UFF 

 

Após a identificação em espécies das colônias selecionadas na primeira etapa do 

estudo, foi formada a coleção de amostras bacterianas para serem analisadas: 191 amostras de 

E. faecalis (de 181 cães) e 24 amostras de E. faecium (de 23 cães). Da maioria dos cães 

colonizados por E. faecalis e por E. faecium apenas uma amostra de cada espécie foi incluída 

na coleção para análise. De 10 cães, foram incluídas duas amostras de E. faecalis, sendo uma 

isolada de meio com e a outra de meio sem vancomicina. Para E. faecium, apenas de um 
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animal foram selecionadas duas amostras bacterianas, também devido ao crescimento nos 

dois meios de cultura.    

Amostras de E. faecalis foram isoladas do meio com vancomicina de 15 (5,8%) dos 

181 cães colonizados por esta espécie bacteriana, sendo selecionadas apenas deste meio em 

cinco amostras. De modo similar, colônias de E. faecium foram isoladas de meio com 

vancomicina de três (1,2%) dos 23 animais, sendo duas apenas de meio com antimicrobiano. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 

 

4.2.1 Disco-difusão 

 

As 191 amostras de E. faecalis e as 24 amostras de E. faecium foram submetidas ao 

teste de susceptibilidade frente a antimicrobianos pelo método de disco-difusão.  

Trinta e cinco (19,3%) amostras de E. faecalis e três (13%) de E. faecium foram 

susceptíveis a todos os antimicrobianos testados. Por outro lado, o maior percentual de 

resistência dentre as amostras de E. faecalis foi observado para a tetraciclina (48,7%) seguido 

da estreptomicina (18,8%). Já para E. faecium, a resistência foi mais frequente também para 

tetraciclina (50%), porém seguida da ciprofloxacina e da penicilina (ambas com 29,2%). O 

número e percentual de amostras resistentes, susceptíveis e intermediárias para cada um dos 

antimicrobianos testados estão demonstrados na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Número e percentual de amostras de E. faecalis e de E. faecium resistentes a 

diferentes antimicrobianos dentre os cães colonizados por estas espécies residentes nos 

municípios do Rio de Janeiro no período de 2015 a 2017. 

 

Antimicrobiano Número (%) de amostras 

 E. faecalis (n=191) E. faecium (n=24) 

 S I R S I R 

Ampicilina 191 (100) 0 (0) 0 (0) 22 (91,7) 0 (0) 2 (8,3) 

Ciprofloxacina 104 (54,5) 82 (42,9) 5 (2,6) 8 (33,3) 9 (37,5) 7 (29,2) 

Estreptomicina 154 (80,6) 1 (0,5) 36 (18,8) 21 (87,5) 0 (0) 3 (12,5) 

Gentamicina 180 (94,2) 5 (2,6) 6 (3,1) 22 (91,7) 0 (0) 2 (8,3) 

Nitrofurantoína 191 (100) 0 (0) 0 (0) 24 (100) 0 (0) 0 (0) 

Norfloxacina 104 (54,4) 76 (39,8) 11 (5,8) 12 (50,0) 8 (33,3) 4 (16,7) 

Penicilina 184 (96,3) 0 (0) 7 (3,7) 15 (62,5) 0 (0) 7 (29,2) 

Tetraciclina 93 (48,7) 5 (2,6) 93 (48,7) 12 (50,0) 0 (0) 12 (50,0) 

Vancomicina 191 (100) 0 (0) 0 (0) 24 (100) 0 (0) 0 (0) 

S: susceptível; I: inconclusiva (gentamicina e estreptomicina) ou intermediária (demais 

antimicrobianos); R: resistente.  

  

De nenhum dos cães foram isoladas amostras de E. faecalis e E. faecium resistentes à 

vancomicina. Amostras de E. faecalis com HLR-A foram isoladas de 43 (16,5%) cães, sendo 

de 36 (13,9%) à estreptomicina e de seis (2,3%) à gentamicina. Também foram isoladas 

amostras desta espécie com resultado inconclusivo, sendo de um cão (0,4%) para 

estreptomicina e cinco (1,9%) cães para gentamicina. Dentre os cães colonizados por E. 

faecium, três (1,2%) apresentaram amostras HLR-A, sendo dois (0,8%) cães para 

estreptomicina e gentamicina simultaneamente e um (0,4%) cão somente para estreptomicina. 

Não foram isoladas amostras desta espécie com resultado inconclusivo. Em relação a 

resistência aos beta-lactâmicos, observou-se um maior número de amostras de cães 

colonizados por E. faecium resistentes à ampicilina (n=2, 8,7%) e à penicilina (n=7, 30,4%) 
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em comparação com colonizados por E. faecalis, que apresentaram resistência somente para a 

penicilina (n=7, 3,9%). Amostras de E. faecium resistentes a beta-lactâmicos e a 

aminoglicosídeos em altos níveis simultaneamente foram isoladas de dois (8,7%) cães.  

Foram detectados, entre as amostras de E. faecalis e E. faecium analisadas, 15 e três 

diferentes perfis de resistência, repectivamente. Perfil de resistência de até sete 

antimicrobianos foi observado para E. faecium e de até cinco para E. faecalis. Amostras de E. 

faecium com resistência a quatro ou mais antimicrobianos foram isoladas de quatro (16,7%) 

cães, enquanto de E. faecalis de 14 (7,3%) cães. A taxa de multirresistência encontrada para 

os cães investigados foi de 4,2% (n=11), sendo que sete (3,9%) eram cães colonizados por E. 

faecalis e quatro (17,4%) eram cães colonizados por E. faecium. 

Analisando apenas as amostras de E. faecalis e E. faecium não susceptíveis, ou seja, 

resistentes ou inconclusivas aos elevados níveis de aminoglicosídeos e/ou beta-lactâmicos 

isoladas de cães colonizados, também foram observados diferentes perfis de resistência 

(Tabela 7). Para E. faecalis, 15 perfis de resistência foram observados entre as amostras com 

HLR-A ou inconclusivas para HLR-A e seis perfis entre as amostras não susceptíveis à beta-

lactâmicos. Para E. faecium, foram observados seis perfis para amostras não susceptíveis à 

beta-lactâmicos e três para amostras HLR-A.  
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Tabela 7 - Perfis de resistência de amostras de E. faecalis e E. faecium com HLR-A ou 

inconclusivas para HLR-A e/ou beta-lactâmicos isoladas de cães colonizados residentes 

em municípios do Rio de Janeiro no período de 2015 a 2017. 

  

Espécie (n) Perfil de resistência Número de amostras 

E. faecalis (49) CIP (I), EST (i), TET 1 

 CIP (I), EST, GEN (i), NOR (I), TET 

 
2 

CIP (I), EST, NOR (I), TET* 

 

6 

 CIP (I), EST, TET* 4 

CIP (I), GEN (i), NOR (I), TET 

 
1 

CIP (I), GEN, NOR (I), TET  

 
1 

CIP (I), GEN, TET 

 
1 

CIP (I), EST, NOR, PEN, TET 

 
1 

CIP (I), PEN       1 
CIP (I), PEN, TET       2 
CIP (I), NOR (I), PEN, TET     1 
CIP (I), NOR, PEN, TET     1 
CIP, EST, GEN (i), NOR, TET  

 

1 
CIP, EST, NOR, TET 

 
2 

EST, NOR (I), TET* 

 
6 

EST, NOR, TET 

 
2 

EST, TET* 11 

GEN (i), TET 

 
1 

GEN, TET 

 
3 

 NOR (I), PEN       1 

E. faecium (7) AMP, CIP, EST, NOR (I), GEN, TET, PEN 1 

AMP, CIP, EST, NOR, GEN, TET, PEN* 1 

CIP, EST, NOR (I), PEN, TET* 1 

 CIP, NOR (I), PEN, TET 1 

 CIP (I), NOR (I), PEN 1 

 PEN  

 

2 

Total  56 
I: intermediária, i: inconclusiva, AMP: ampicilina, CIP: ciprofloxacina, EST: estreptomicina, GEN: 

gentamicina, NIT: nitrofurantoína, NOR: norfloxacina, PEN: penicilina, TET: tetraciclina e VAN: 
vancomicina, *Perfis de resistência das amostras selecionadas para análise pela MLST. 

 

4.2.2 Microdiluição em caldo para vancomicina 

 

Quatro amostras da espécie E. faecalis apresentaram halos de inibição do crescimento 

ao redor do disco de vancomicina no método de disco-difusão com valor que as classificavam 

como intermediárias ou susceptíveis (variando entre 15 e 17 mm), estes porém com valores 

próximos às intermediárias. Estas amostras apresentaram CIM < 2μg/mL que as classifica 

como susceptíveis à vancomicina. 
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4.3 PESQUISA DE GENES DE RESISTÊNCIA À VANCOMICINA E DE HLR-A 

 

As quatro amostras de E. faecalis que foram submetidas à microdiluição em caldo para 

a vancomicina foram analisadas quanto à presença dos genes de resistência à vancomicina 

vanA e vanB, mas estes não foram detectados em nenhuma delas. 

No total 43 amostras de E. faecalis e três de E. faecium foram submetidas à pesquisa 

de genes de HLR-A que codificama EMAs (Tabela 8). Os genes aph(2’’)-1b e aph(2’’)-1c 

não foram detectados em nenhuma das amostras das duas espécies bacterianas e o gene 

aac(6’)Ie+aph(2’’)Ia em nenhuma das amostras de E. faecium. O gene ant(6)-Ia foi 

observado em 42 (97,7%) das amostras de E. faecalis e em três (100%) das amostras de E. 

faecium. 

 

Tabela 8 – Ocorrência de genes de EMAs, codificadores de HLR-A em amostras de E. 

faecalis e E. faecium isoladas de cães colonizados residentes em municípios do Rio de 

Janeiro no período de 2015 a 2017. 

 

Gene Número (%) de amostras  

E. faecalis 

 n = 43 

n 

 

 n 

E. faecium  

n = 3 

aac(6′)-Ie +aph(2″)-Ia 12 (27,9) 0 (0,0) 

ant(6)-Ia 42 (97,7) 3 (100) 

aph(2’’)-Ib 0 (0,0) 0 (0,0) 

aph(2’’)-Ic 0 (0,0) 0 (0,0) 

aph(2’’)-Id 9 (20,9) 2 (66,7) 

 

Dentre as amostras de E. faecalis, observaram-se quatro perfis diferentes de genes 

EMAs, sendo: aac(6′)Ie +aph(2″)  e ant(6)-Ia (9 amostras),  aac(6′)Ie +aph(2″)Ia, aph(2’’)-Id 

e ant(6)-Ia (3 amostras), aph(2’’)-Id e ant(6)-Ia (6 amostras), ant(6)-Ia (23 amostras) e duas 

amostras negativas para todos os genes. Para E. faecium foram identificados dois perfis de 

genes de EMAs, sendo aph(2’’)-Id e ant(6)-Ia (2 amostras) e uma amostra para ant(6)-Ia. Os 

perfis de resistência e de genes das amostras individuais de E. faecalis e E. faecium estão 

apresentados nas Tabelas 9 e 10, respectivamente.  
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Tabela 9 – Perfil de resistência aos antimicrobianos e de genes de EMAs das amostras de 

E. faecalis com HLR-A ou inconclusivas isoladas de cães residentes em municípios do 

Rio de Janeiro no período de 2015 a 2017.  

 

Amostra Perfil de resistência Perfil de genes EMAs 

HVCR101a CIP (I), EST, GEN (i), NOR (I), TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia e ant(6)-Ia 

HVCR110a CIP (I), EST, GEN (i), NOR (I), TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia, aph(2”)-

Id e ant(6)-Ia 

HVCR062a CIP (I), EST, NOR (I), TET aph(2”)-Id e ant(6)-Ia 

HVCR109a* CIP (I), EST, NOR (I), TET  ant(6)-Ia 

HVCR111b CIP (I), EST, NOR (I), TET ant(6)-Ia 

JVCR037a CIP (I), EST, NOR (I), TET ant(6)-Ia 

JVCR044a CIP (I), EST, NOR (I), TET ant(6)-Ia 

CR016Pa CIP (I), EST, NOR (I), TET ant(6)-Ia 

CR011a CIP (I), EST, NOR, PEN, TET ant(6)-Ia 

JVCR011a CIP (I), EST, TET ant(6)-Ia 

JVCR027a CIP (I), EST, TET aph(2”)-Id e ant(6)-Ia 

HVCR056a CIP (I), EST, TET  ant(6)-Ia 

JVCR028a CIP (I), EST, TET Nenhum gene 

HVCR009a CIP (I), GEN (i), NOR (I), TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia  e ant(6)-Ia 

HVCR034a CIP (I), GEN, TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia e ant(6)-Ia 

CR002a CIP, EST, GEN (i), NOR, TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia, aph(2”)-

Id e ant(6)-Ia 

JVCR004a CIP, EST, NOR, TET ant(6)-Ia 

CR016La CIP, EST, NOR, TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia e ant(6-)Ia 

HVCR042a EST (i), TET Nenhum gene 

CR014a EST, NOR (I), TET ant(6)-Ia 

HVCR006b EST, NOR (I), TET ant(6)-Ia 

 

Cont. 
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Tabela 9 – (Continuação) 

 

Amostra Perfil resistência Perfil de genes de EMAs 

HVCR018b EST, NOR (I), TET ant(6)-Ia 

HVCR055a EST, NOR (I), TET aph(2”)-Id e ant(6)-Ia 

HVCR066a EST, NOR (I), TET aph(2”)-Id e ant(6)-Ia 

JVCR099a EST, NOR (I), TET aph(2”)-Id e ant(6)-Ia 

CR012a EST, NOR, TET ant(6)-Ia 

HVCR41b EST, NOR, TET (I) ant(6)-Ia 

CR031a EST, TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia e ant(6)-Ia 

HVCR002a EST, TET ant(6)-Ia 

HVCR048a EST, TET ant(6)-Ia 

HVCR080b EST, TET ant(6)-Ia 

HVCR120b EST, TET ant(6)-Ia 

JVCR038a EST, TET ant(6)-Ia 

JVCR053a EST, TET ant(6)-Ia 

JVCR065a EST, TET ant(6)-Ia 

JVCR082a EST, TET ant(6)-Ia 

JVCR091a EST, TET ant(6)-Ia 

JVCR094a EST, TET aph(2”)-Id e ant(6)-Ia 

CR006a GEN (i), TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia e ant(6)-Ia 

HVCR007a GEN, NOR (I), TET (I) aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia e ant(6)-Ia 

CR007a GEN, TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia  e ant(6)-Ia 

HVCR079a GEN, TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia, aph(2”)-

Id e ant(6)-Ia 

JVCR069a GEN, TET aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia e ant(6)-Ia 

HVCR: amostra retal de cão proveniente do hospital veterinário HUVET, JVCR: amostra retal de cão 

proveniente do Instituto Jorge Vaitsman, CR: amostra retal de cão proveniente da clínica particular, a e 

b: está relacionada a uma amostra isolada de um mesmo cão, *: amostras recuperadas do caldo 

enterococcosel com vancomicina, I: intermediárias, i: inconclusivas, CIP: ciprofloxacina, EST: 

estreptomicina, GEN: gentamicina, NOR: norfloxacina, PEN: penicilina, e TET: tetraciclina.  

 

 



46 

 

 

 

Tabela 10 – Perfil de resistência aos antimicrobianos e de genes de EMAs das amostras 

de E. faecium com HLR-A ou inconclusivas isoladas de cães residentes em municípios do 

Rio de Janeiro no período de 2015 a 2017.  

 

Amostra Perfil de resistência Perfil de genes de EMAs 

HVCR68a* AMP, CIP, NOR (I), GEN,  

PEN, TET 

 aph(2”)-Id e ant(6)-Ia 

HVCR77a AMP, CIP, NOR, GEN, 

PEN, TET 

 aph(2”)-Id e ant(6)-Ia 

JVCR45a CIP, EST, NOR (I), PEN, 

TET 

ant(6)-Ia 

HVCR: amostra retal de cão proveniente do hospital veterinário HUVET, JVCR: amostra retal de cão 

proveniente do Instituto Jorge Vaitsman, a e b: está relacionada a uma amostra isolada de um mesmo 

cão, *: amostras recuperadas do caldo enterococcosel com vancomicina, I: intermediárias, AMP: 

ampicilina, CIP: ciprofloxacina, EST: estreptomicina, GEN: gentamicina, NOR: norfloxacina, PEN: 

penicilina, e TET: tetraciclina.  

 

4.4 DETERMINAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA E IDENTIFICAÇÃO DAS 

LINHAGENS DE ENTEROCOCOS 

 

4.4.1 Eletroforese em gel de campo pulsado – PFGE 

 

Foram selecionadas para a análise por PFGE 15 amostras de E. faecalis. As amostras 

de E. faecalis com HLR-A analisadas demonstraram similaridade entre si variando de 60% a 

100%. Duas amostras (CR11a e JVCR11a) apresentaram perfis de bandas idênticos. Estas 

amostras foram coletadas de cães residentes no município do Rio de Janeiro em março de 

2015 e em setembro de 2016, respectivamente. Quatro grupos clonais (A, B, C e D) foram 

observados, considerando 80% de similaridade. Foram alocadas de duas a quatro amostras de 

E. faecalis em cada grupo clonal observado A Tabela 11 apresenta os perfis de PFGE das 

amostras de E. faecalis e as características dos animais de onde estas foram isoladas. 

Todas as amostras selecionadas para a análise apresentavam perfis de resistência aos 

antimicrobianos diferentes, sendo 10 resistentes à estreptomicina e sete à gentamicina. As 

amostras resistentes à estreptomicina são observadas nos diferentes grupos clonais e com 

perfis de bandas não agrupados. Já as amostras resistentes à gentamicina se concentraram nos 
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grupos clonais C e D. Nestes grupos clonais também se encontram as amostras que carreavam 

o gene aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia (Figura 2). 

 

Figura 2 – Dendograma gerado pela análise dos resultados de PFGE de amostras de E. 

faecalis com HLR-A isoladas de colonização intestinal de cães residentes em municípios 

do Rio de Janeiro no período entre 2015 e 2017. Pulsotipo de PFGE diferentes estão 

denominados por letras maiúsculas, porém quando agrupados em um mesmo grupo clonal (≥ 

80%) receberam além da letra um número. Os grupos clonais estão delimitados por linhas 

azuis. ST e CC foram identificados pela técnica de MLST. 
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Tabela 11 – Perfis de bandas de PFGE de amostras de E. faecalis com HLR-A e as 

características dos cães de onde estas amostras foram isoladas. 

INSERIR TABELA DEVE FICAR EM PAISAGEM 

TABELA EM ANEXO, DEIXAR ESPAÇO 
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4.4.2 MLST 

  

Para as quatro amostras de E. faecalis analisadas, selecionadas dentre perfis de 

resistência apresentados por cinco ou mais amostras, foram identificados quatro diferentes ST 

(ST19, ST21, ST40 e ST324). O ST21 e ST324 pertencem ao mesmo complexo clonal 

(CC21). Já as duas de E. faecium apresentaram ST distintos, sendo o ST262 pertencente ao 

CC17. Um novo ST foi identificado em uma das amostras desta espécie. A amostra de E. 

faecium JVCR45A possuía três alelos ainda não descritos: atpA (99% de similaridade com 

alelo 45), gki (96% de similaridade com alelo 2) e aroE (95% de similaridade com alelo 16). 

Os resultados obtidos pela técnica de MLST estão expostos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Perfil alélico, sequência tipo (ST) e complexo clonal (CC) das amostras de E. 

faecalis e E. faecium isoladas de colonização intestinal de cães residentes em municípios 

do Rio de Janeiro, no período entre 2015 e 2017, analisadas pela técnica de MLST. 

 

Amostra 

Espécie 

Perfil alélico
a
 ST

b
 CC

c
 

E. faecalis    

CR2a 3-6-23-12-9-10-7 40 40 

CR11a 1-1-9-1-1-1-1 324 21 

CR14a 1-2-12-8-16-1 19 -
d
 

JVCR37a 1-7-9-1-1-1-1 21 21 

E. faecium    

JVCR45a 45*-3-33-2*-16*-1-18 Novo ST - 

HVCR77a 7-1-1-1-5-7-1 262 CC17 

a
Perfil alélico para os genes: gdh, gyd, pstS, gki, aroE, xpt, yqiL (E. faecalis); atpA, ddl, gdh, 

purK, gyd, pstS, adk (E. faecium); 
b
ST: sequência tipo; 

c
CC: complexo clonal; 

d
-: não pertence 

a um complexo clonal.  

 

Os cães colonizados com as amostras submetidas a análise pela MLST não haviam 

sido hospitalizados e nem tinham tido contato com paciente que havia sido hospitalizado em 

seis meses anteriores a data da coleta. Entretanto um deles morava com indivíduo que 

trabalhava em hospital. Algumas características epidemiológicas destes animais, os ST e CC 

das amostras bacterianas isoladas estão expostas na Tabela 13.  
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Tabela 13 – Características dos cães colonizados no intestino por E. faecalis e E. faecium 

cujas amostras foram analisadas pela técnica de MLST. 

 

ST (CC)
a 

Espécie 

Amostra Característica do cão colonizado 

Uso de 

antimicrobiano
b
 

Faixa etária
c
 Contato domiciliar 

trabalha em hospital
d
  

E. faecalis     

40 (40) CR2a Sim Adulto Não 

324 (21) CR11a Não Idoso Não 

19 (-) CR14a Não Filhote Não 

21 (21) JVCR37a Sim Idoso Sim 

E. faecium     

Novo ST JVCR45a Sim Idoso Não 

262 (CC17) HVCR77a Sim Idoso Não 

a
ST (CC): sequência tipo (complexo clonal) identificados na técnica de MLST; 

b,d
Nos 6 meses 

prévios; 
c
Filhote (< 1 ano de idade), adulto (de 1 a 6 anos de idade) e idoso (> 7 anos de 

idade). 

 

4.5 IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS À COLONIZAÇÃO DE 

CÃES POR E. faecalis E E. faecium, ASSIM COMO POR CEPAS COM HLR-A E 

RESISTÊNCIA A BETA-LACTÂMICOS 

 

No presente estudo, 181 (69,6%) cães estavam colonizado por E. faecalis e 23 (8,9%) 

por E. faecium. A partir das respostas dos proprietários a um questionário, apenas a faixa 

etária foi significativamente associada à colonização por E. faecalis. O fato de o animal ter 

idade superior a sete anos foi associado a não colonização por tal espécie bacteriana (Tabela 

14). Com relação à colonização por E. faecium, não foi observada nenhuma característica dos 

animais que possa estar associada à colonização por esta espécie bacteriana (Tabela 15).   
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Tabela 14 – Análise de características de cães colonizados por E. faecalis.  

 

Variável  

n (%) 

Total 

n: 260 

Colonizados 

n: 181 (69,6%) 

Não colonizados 

n: 79 (30,4%) 

Valor 

de P 

Idoso (> 7 anos) 126 (48,5) 80 (44,2) 46 (58,2) 0,05* 

Macho 123 (47,3) 88 (48,6) 35 (44,3) 0,61 

Com raça definida 171 (65,8) 120 (66,3) 51 (64,6) 0,90 

Domicílio em Niterói 92 (35,4) 69 (38,1) 23 (29,1) 0,21 

Apartamento
a
 123 (47,3) 89 (49,2) 34 (43,0) 0,44 

Acesso ao interior do 

domicílio 

230 (88,5) 165 (91,2) 65 (82,3) 0,06 

Uso de antibióticos
b
 107 (41,2) 78 (43,1) 29 (36,7) 0,41 

Hospitalizado
c
 17 (6,5) 13 (7,2) 4 (5,1) 0,79 

Contato com hospitalizado
d
 15 (5,8) 12 (6,6) 3 (3,8) 0,56 

Contato domiciliar trabalha 

em hospital
e
 

39 (15,0) 27 (14,9) 12 (15,2) 0,99 

a 
Tipo de domicílio; 

b, d, e 
Nos 6 meses prévios a coleta da amostras; 

c
1 ano prévio a coleta das 

amostras; *Significância: < 0,05. 
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Tabela 15 – Análise de características de cães colonizados por E. faecium. 

 

Variável  

n (%) 

Total 

n: 260 

Colonizados 

n: 23 (8,9) 

Não colonizados 

n: 237 (91,2) 

Valor 

de P 

Idoso (>7 anos) 126 (48,5) 12 (52,2) 114 (48,1) 0,88 

Fêmea 136 (52,3) 15 (65,2) 121 (51,1) 0,28 

Com raça definida 171 (65,8) 16 (69,6) 155 (65,4) 0,86 

Domicílio no Rio de Janeiro 151 (58,1) 14 (60,1) 133 (56,1) 0,83 

Casa
a
 135 (51,9) 14 (60,9) 121 (51,1) 0,50 

Acesso ao interior do domicílio 230 (88,5) 20 (87,0) 210 (88,6) 0,74 

Uso de antibióticos
b
  152 (58,5) 9 (39,1) 99 (41,8) 0,98 

Hospitalizado
c
 17 (6,5) 0 (0,0) 17 (7,2) 0,38 

Contato com hospitalizado
d
  15 (5,8) 1 (4,4) 14 (5,9) 0,99 

Contato domiciliar trabalha em 

hospital
e 

39 (15,0) 2 (8,7) 37 (15,6) 0,55 

a 
Tipo de domicílio; 

b, d, e 
Nos 6 meses prévios a coleta da amostras; 

c
1 ano prévio a coleta das 

amostras. 

 

Amostras de E. faecalis com HLR-A foram isolados de 43 (16,5%) cães, não sendo 

observada nenhuma das características investigadas significativamente associada à 

colonização por tal espécie (Tabela 16). De apenas três (1,2%) cães foram isolados E. faecium 

com HLR-A. Dois destes animais tinham idade superior a sete anos, fêmeas, de raça definida, 

moravam em casa e tinha acesso livre ao interior do domicílio. Todos fizeram uso de 

antimicrobianos dentro de período de seis meses antes da coleta do swab retal. Nenhum dos 

animais tinha sido hospitalizado dentro de um período de um ano antes da coleta, nem tinha 

tido contato com indivíduo hospitalizado dentro de um período de seis meses e nem morava 

com indivíduo que trabalhava em hospital. 
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Tabela 16 – Análise de características de cães colonizados por E. faecalis com elevados 

níveis de resistência aos aminoglicosídeos (HLR-A). 

 

Variável 

n (%) 

Total 

n: 260 

Colonizados 

n: 43 (16,5%) 

Não colonizados 

n: 217 (83,5%) 

Valor 

de P 

Adulto (1 a 6 anos) 99 (38,1) 18 (41,9) 81 (37,3) 0,70 

Macho 123 (47,3) 21(48,8) 102 (47,0) 0,96 

Com raça definida 171 (65,8) 31 (72,1) 140 (64,5) 0,44 

Domicílio no Rio de janeiro 151 (58,1) 25 (58,1) 126 (58,1) 0,87 

Casa
a
 135 (51,9) 22 (51,2) 113 (52,1) 0,95 

Acesso ao interior do domicílio 230 (88,5) 39 (90,7) 191 (88,0) 0,80 

Uso de antibióticos
b
 152 (58,5) 23 (53,5) 129 (59,5) 0,58 

Hospitalizado
c
 17 (6,5) 5 (11,6) 12 (5,5) 0,25 

Contato com hospitalizado
d
 15 (5,8) 3 (7,0) 12 (5,5) 0,72 

Contato domiciliar trabalha em 

hospital
e
 

39 (15,0) 7 (16,3) 32 (14,8) 0,98 

a 
Tipo de domicílio; 

b, d, e 
Nos 6 meses prévios a coleta da amostras; 

c
1 ano prévio a coleta das 

amostras. 

 

Amostras de E. faecalis e E. faecium resistentes aos beta-lactâmicos foram isoladas de 

sete (2,7%) cães cada, não sendo observada nenhuma característica contemplada no 

questionário que tenha sido significativamente associada à colonização por estas bactérias 

(Tabela 17 e 18). 
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Tabela 17 – Análise de características de cães colonizados por E. faecalis resistentes a 

beta-lactâmicos. 

 

Variável  

n (%) 

Total 

n: 260 

Colonizados 

n: 7 (2,7) 

Não colonizados 

n: 253 (97,3) 

Valor 

de P 

Idoso (>7 anos) 126 (48,5) 4 (57,1) 122 (48,2) 0,72 

Fêmea 136 (52,3) 6 (85,7) 130 (51,4) 0,12 

Com raça definida 171 (65,8) 4 (57,1) 167 (66,0) 0,69 

Domicílio em Niterói 92 (35,4) 4 (57,1) 88 (34,8) 0,25 

Casa
a
 135 (51,9) 3 (42,9) 132 (52,2) 0,71 

Acesso ao interior do domicílio 230 (88,5) 6 (85,7) 224 (88,5) 0,58 

Uso de antibióticos
b
  152 (58,5) 2 (28,6) 150 (59,3) 0,13 

Hospitalizado
c
 17 (6,5) 0 (0,0) 17 (6,7) 0,99 

Contato com hospitalizado
d
  15 (5,8) 0 (0,0) 15 (5,9) 0,88 

Contato domiciliar trabalha em 

hospital
e
  

39 (15,0) 2 (28,6) 37 (14,6) 0,28 

a 
Tipo de domicílio; 

b, d, e 
Nos 6 meses prévios a coleta da amostras; 

c
1 ano prévio a coleta das 

amostras. 
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Tabela 18 – Análise de características de cães colonizados por E. faecium com resistência 

aos beta-lactâmicos. 

 

Variável 

n (%) 

Total 

n: 260 

Colonizados 

n: 7 (2,7) 

Não colonizados 

n: 253 (97,3) 

Valor 

de P 

Idoso (>7 anos) 126 (48,5) 3 (42,9) 123 (48,6) 0,99 

Fêmea 136 (52,3) 5 (71,4) 131 (51,8) 0,45 

Com raça definida 171 (65,8) 5 (71,4) 166 (65,6) 0,99 

Domicílio em Niterói 92 (35,4) 3 (42,9) 89 (35,2) 0,70 

Casa
a
 135 (51,9) 4 (57,1) 131 (51,8) 0,99 

Acesso ao interior do domicílio 230 (88,5) 6 (80,0) 224 (88,5) 0,58 

Uso de antibióticos
b
 152 (58,5) 5 (71,4) 147 (58,1) 0,70 

Hospitalizado
c
  17 (6,5) 0 (0,0) 17 (6,7) 0,99 

Contato com hospitalizado
d
  15 (5,8) 0 (0,0) 15 (5,9) 0,99 

Contato domiciliar trabalha em 

hospital
e
 

39 (15,0) 1 (14,3) 38 (15,0) 0,99 

a 
Tipo de domicílio; 

b, d, e 
Nos 6 meses prévios a coleta da amostras; 

c
1 ano prévio a coleta das 

amostras. 
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5 DISCUSSÃO  

 

Enterococcus spp. fazem parte da microbiota do trato gastrintestinal de animais e 

humanos. Dentre estes, E. faecalis e E. faecium são as espécies mais frequentes causando 

infecções oportunistas em humanos (BANG et al., 2017; ARSHADI et al., 2017). Bactérias 

multirresistentes estão cada vez mais sendo detectadas em diferentes ambientes, 

principalmente devido ao uso intenso de agentes antimicrobianos tanto na medicina humana 

quanto veterinária (SAID et al., 2017). Poucos estudos são conhecidos nos animais de nossa 

região geográfica, principalmente em relação à colonização da microbiota do trato 

gastrintestinal. O trabalho teve como objetivo verificar a ocorrência de Enterococcus spp. 

multirresistentes e as linhagens que estão circulando nestes cães, a fim de verificar a 

importância dos cães como reservatórios destas bactérias multirresistentes. 

No presente estudo, de 223 (85,8%) dos cães investigados foram isoladas espécies de 

enterococos. Da mesma forma, alto percentual de colonização intestinal por enterococos foi 

descrito de estudos com cães em diferentes regiões, sendo E. faecalis e E. faecium as espécies 

prevalentes (DAMBORG et al., 2008; JACKSON et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2016). A 

taxa de isolamento de E. faecalis de swab retal foi de 69,6% (n=181) dos cães investigados 

enquanto a taxa para E. faecium foi de 8,9% (n=23). Há estudos que demonstram taxas de 

isolamento para estas espécies em cães semelhantes ao do nosso estudo em investigações 

realizadas em outros países, sendo E. faecalis a espécie predominante, porém há outros 

estudos que relatam taxas semelhantes de colonização pelas duas espécies e outros que 

observaram a prevalência de E. faecium seguida de E. faecalis (JACKSON et al., 2009, 

ISSEPI et al., 2015; BANG et al., 2017; SAID et al., 2017). Em um estudo realizado no Japão 

por Kataoka e coloboradores (2013), com cães e gatos, foi observada a colonização de cães 

não expostos a antibióticos, sendo mais frequente E. faecalis seguido por E. faecium e outras 

espécies. Já no grupo de cães submetidos à exposição aos antibióticos, detectou-se a 

ocorrência de mais de 60% (n=29) de E. faecium seguida por E. faecalis. No leste da 

Eslováquia, nos anos de 2014 a 2015, foi observada a colonização de mais de 50% (n=92) dos 

cães por E. faecium seguida por E. faecalis com um pouco mais de 20% (n=35) 

(KUBASOVÁ et al., 2017). 

Em estudos realizados com humanos, as taxas de colonização observadas também 

variam entre as duas principais espécies causadoras de infecções, E. faecalis e E. faecium 

(MONDINO et al., 2003; ZARRILLI et al., 2005; KAFIL & ASGHARZADEH, 2014; LI et 

al., 2015). Um estudo realizado no Iran com amostras clínicas encontrou uma ocorrência de 
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mais de 50% de E. faecalis (KAFIL & ASGHARZADEH, 2014). Já outros estudos, em outras 

regiões, realizados com indivíduos saudáveis, a mais frequente entre as duas espécies foi E. 

faecium (BARRETO et al., 2009; ADESIDA et al., 2017). Características que influenciam a 

composição da microbiota intestinal bacteriana já foram descritas e podem resultar nas 

diferenças de colonização por estas espécies encontradas em diferentes estudos, tais como os 

efeitos dos agentes antimicrobianos, o uso de probiótiocos ou simbióticos e a dieta 

(TANNOCK, 2005; NEWTON et al., 2013, CHANDEL et al., 2017).   

Outras espécies de enterococos colonizando os cães também foram isoladas, como E. 

gallinarum, E. hirae, E. casseliflavus, E. avium, E. canintestini, E. raffinosus e E. canis. Estes 

dados já eram esperados, uma vez que mostram semelhanças com dados relatados na 

microbiota intestinal de animais de estimação e outros animais (SAID et al., 2017; 

KUBASOVÁ et al., 2017). Em humanos, também foi relatada a colonização por enterococos 

de outras espécies, sendo estas taxas baixas. (BARRETO et al., 2009; SANTOS et al., 2017. 

No estudo, E. gallinarum foi a segunda espécie mais isolada, com taxas de colonização 

significativamente maiores quando comparado a outros autores, sendo de 19,6% dos cães. 

Entretanto, apesar de pouco frequente, E. gallinarum já foi implicado em uma variedade de 

infecções invasivas em humanos, principalmente os pacientes com sistema imune 

comprometido (ABAMECHA et al., 2015). Também já foram identificadas em taxas baixas, 

as espécies E. gallinarum, E. casseliflavus e E. avium em pacientes com infecção da corrente 

sanguínea em um hospital na China (ZHANG et al., 2017). Espécies como E. gallinarum e E. 

casseliflavus são intrinsecamente resistentes à vancomicina em baixos níveis, por carrearem o 

gene vanC que não é transferível para outras bactérias. Entretanto, nestas espécies e em outras 

foi descrito o gene vanA que é responsável pela resistência a altos níveis tanto de vancomicina 

quanto de teicoplanina e que é transferível (NEVES et al. 2008; LEE et al., 2016; TUHINA et 

al., 2016). No Brasil, já foi descrita a ocorrência de E. gallinarum como portador do gene 

vanA em humanos (CAMARGO et al., 2004; MERQUIOR et al., 2008). 

Dentre os cães investigados, observou-se que 37 (14,2%) não apresentaram 

colonização por nenhuma espécie. Estudo recente de Bang e colaboradores (2017), investigou 

a colonização em 65 cães e destes 57 (87,7%) estavam colonizados por E. faecalis e E. 

faecium, tendo, portanto, um percentual parecido com o nosso estudo, com cães não 

colonizados por espécie nenhuma (8, 12,3%). Entretando há também na literatura, relatos de 

colonização por espécies de enterococos em todos os animais investigados, incluindo 79 cães 

e 36 gatos (ISSEPI et al., 2015). Sugere-se que a não detecção de colonização por nenhuma 

espécie possa ser devido à variação aleatória de quantidade de material fecal coletado, uso de 
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antimicrobianos ou a dieta (característica não avaliada), dentre outros. Dentre estes animais, 

13 estavam usando ou usaram nos últimos seis meses algum antimicrobiano, o que também 

pode ter refletido na ausência de colonização.  

A importância clínica do gênero Enterococcus está diretamente relacionada à sua 

resistência aos antimicrobianos, o que muito contribui para o risco de colonização e infecção. 

Vários perfis de resistência podem ser observados em estudos com cães.  Há vários relatos de 

E. faecalis e E. faecium com resistência a diferentes antimicrobianos, como à tetraciclina, aos 

níveis elevados de aminoglicosídeos, aos beta-lactâmicos, à vancomicina, dentre outros.  Em 

nosso estudo, onze cães (4,2%) apresentaram amostras classificadas como multirresistentes, 

sendo sete cães colonizados por E. faecalis e quatro colonizados por E. faecium. 

Em nosso estudo, as maiores taxas de resistência entre amostras não susceptíveis de E. 

faecalis e E. faecium foram para tetraciclina (110, 49,3%). No estudo de Kafil e colaboradores 

(2014), foi encontrada mais de 80% de resistência à tetraciclina para E. faecalis entre as 186 

amostras clínicas analisadas. Issepi e colaboradores (2015) também observaram um 

percentual elevado de resistência para este antimicrobiano (97,5%) entre as 115 amostras 

investigadas de E. faecium e E. faecalis. A resistência à tetraciclina também é comum entre 

amostras que apresentam resistência a dois ou mais antimicrobianos. As tetraciclinas são 

usadas em animais de estimação, como cães e gatos, para o tratamento de uma variedade de 

infecções, incluindo infecções do trato urinário, periodontite, infecções do trato respiratório 

superior e conjutivite (JACKSON et al., 2009). De acordo com Cauwerts e colaboradores 

(2007), o uso da tetraciclina pode co-selecionar a resistência aos antimicrobianos da classe 

dos macrolídeos uma vez que genes de resistência a estes fármacos podem estar no mesmo 

elemento genético móvel. Os macrolídeos podem ser importantes como terapia alternativa 

para infecções enterocócicas em seres humanos.  

 Observou-se entre os cães colonizados por E. faecalis e E. faecium, maior 

sensibilidade para os antimicrobianos bacteriostáticos, sendo para E. faecalis, 100% de 

susceptibilidade para ampicilina e vancomicina e para E. faecium 91,3% de susceptibilidade 

para ampicilina e gentamicina, e 100% de susceptibilidade para vancomicina. Supõe-se que 

seja devido ao amplo espectro destes antimicrobianos e também ao fato destes 

antimicrobianos não serem utilizados com frequência na medicina veterinária. Van Den Bunt 

e colaboradores (2017) observaram em um estudo realizado na Holanda com animais de 

estimação e humanos, a colonização por E. faecium resistentes à ampicilina (AREf, do inglês 

ampicillin resistant Enterococcus faecium) em 1,5% das amostras de humanos e em 25,6% 

das amostras de cães investigados, taxas de colonização em cães superiores às encontradas no 
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presente estudo. Apesar da colonização intestinal por AREf ser alta entre cães, a ligação 

filogenética entre as amostras de AREf de humanos e cães é limitada. Em um estudo realizado 

no Cairo, foram encontrados nove cães colonizados por E. faecium resistentes à ampicilina e 

dois cães colonizados por E. faecalis resistente a este mesmo antimicrobiano (MOEIM et al., 

2017). Já em estudo realizado no Brasil com pacientes com câncer, a resistência a ampicilina 

foi relatada somente nas amostras de E. faecium e com alta prevalência, sendo de 77,8% das 

amostras investigadas (SANTOS et al., 2017). 

Em relação à HLR-A, a taxa de amostras resistentes entre E. faecalis foi de 18,8% 

(n=36) para estreptomicina e 3,1% (n=6) para gentamicina. Já entre E. faecium, as taxas 

observadas foram de 12,5% (n=3) para estreptomicina e 8,3% (n=2) para gentamicina. Em 

três (1,6%) amostras de E. faecalis e duas (8,3%) amostras de E. faecium foram encontradas 

HLR-GE e HLR-ST simultaneamente. Quando há HLR-GE/ST na mesma amostra significa 

que não existe um regime bactericida confiável (ABAMECHA et al., 2015). Um estudo 

investigando enterococos em cães em Portugal encontrou resistência aos níveis elevados de 

aminoglicosídeos para E. faecalis e E. faecium, com taxas de 7% para estreptomicina e 13% 

para gentamicina em E. faecalis e 10% para estreptomicina e 4,5% para gentamicina em E. 

faecium (POETA et al., 2006). Outro estudo relata uma frequência maior de resistência em 

enterococos de animais de estimação, com 40,8% de resistência para a gentamicina e 18,2% 

para estreptomicina na espécie enterococos (ISSEPI et al., 2015).  

Um estudo com humanos realizado no Brasil observou a ocorrência do fenótipo HLR-

GE (33,3%) nas amostras de E. faecium e do fenótipo HLR-ST (29,6%) nas amostras de E. 

faecalis (SANTOS, et al., 2017). Entre 1997 e 1998, um estudo realizado com pacientes de 

dois hospitais no município de Niterói, observaram taxas significativas de HLR-A, sendo 

52,2% entre as cepas clínicas, 40,5% entre as amostras intestinais, 56,6% entre amostras de 

enterococos intestinais provenientes de pacientes internados e 17,5% entre as amostras de 

enterococos provenientes de pacientes ambulatoriais (MONDINO et al., 2003).   

Resistência à vancomicina entre enterococos não foi relatada em nosso estudo e nem 

em vários estudos em cães e gatos (KATAOCA et al., 2013; GULHAN et   al., 2015). Há 

autores que encontraram resistência fenotípica à vancomicina, mas não encontraram o gene de 

resistência vanA e/ou vanB (KATAOCA et al., 2013; GULHAN et al., 2015). Um estudo em 

que foram analisadas cepas enterocócicas de pacientes atendidos em hospitais do município 

de Niterói observou que todas as amostras foram susceptíveis à vancomicina (MONDINO et 

al., 2003). A colonização de cães por VRE parece ser infrequente em município do RJ uma 

vez que não foi observada a colonização por estas cepas no presente estudo.  
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Estudos em diferentes continentes têm relatado a ocorrência de VRE em pacientes 

com infecção ou colonizados. No Brasil, a primeira cepa de VRE foi isolada de uma paciente com 

infecção de corrente sanguínea no Estado do Paraná em 1996, sendo a espécie E. faecium do fenótipo 

VanD-4 e do ST281 pela técnica de MLST (CAMARGO et al., 2008; COSTA et al., 1998). 

Desde então, vários estudos sobre a disseminação de VRE em outras regiões do Brasil têm 

sido relatados (RESENDE et al., 2014; CORREA et al.,2015). Zanella e colaboradores (1999) 

isolaram E. faecium com o fenótipo VanA de paciente com meningite em São Paulo em junho 

de 1997. Em 1998, houve um surto de VRE em um hospital de São Paulo, sendo que foram 

isolados tanto E. faecalis quanto E. faecium dos pacientes investigados (ZANELLA et al., 

2003). No Rio de Janeiro, foram detectadas no ano de 2000 cepas de E. faecalis que 

carreavam o gene vanA (MERQUIOR et al., 2012).  

Dados mais recentes relatam que no Rio de Janeiro, houve um surto de VRE em 

quase todos os hospitais privados e públicos em 2007 

(http://www.szpilman.com/CTI/protocolos/Controle_VRE.pdf).  Em um estudo realizado em 

um hospital público de Goiânia, entre 2006 e 2008, foram identificadas 156 amostras de 

Enterococcus spp de 5440 espécimes clínicos analisados. Destes, 25,6% eram resistentes a três 

ou mais antimicrobianos, sendo 7,7% resistentes à vancomicina (KOBAYASHI et al., 2011). 

Entre 2008 e 2009, em um estudo realizado em um hospital público universitário de São 

Paulo, de 150 pacientes com cultura positiva para VRE, 139 estavam colonizados e 11 

infectados por VRE (ROSSINI et al., 2012). Dentre os anos de 2012 e 2013, em Vitória-ES, 

observou-se por MLST a presença de E. faecium resistente à vancomicina ST412, um clone 

considerado de alto risco (ALVES et al., 2017).  Este tipo de sequência, ST412, também foi 

isolada do INCA no Rio de Janeiro (SANTOS et al.,2017). 

Em outras regiões, VRE também foram isolados. Na Índia, em um hospital terciário, 

VRE foi isolado de 34,6% dos 81 pacientes incluídos no estudo (BANERJEE et al., 2015). 

Herrero e colaboradores (2004) observaram a presença de 11 cepas de E. faecium altamente 

resistentes à vancomicina (CIMs˃128 μg/ml) e todos abrigavam o gene vanA.  

A emergência de enterococos com HLR-A, resistência à ampicilina e à vancomicina tem 

um impacto no sucesso do tratamento de infecções por estas bactérias. O tratamento de 

infecções enterocócicas graves consiste na combinação de um aminoglicosídeo com um beta-

lactâmico, como a ampicilina, ou glicopeptídeo, como a vancomicina. Portanto, a resistência a 

um destes antimicrobianos da terapia combinada comprometeria a eficácia do tratamento 

(WENG et al., 2013). Gentamicina é o principal aminoglicosídeo utilizado na prática clínica 

(NIU et al., 2016). No presente estudo, dois (8,7%) dos cães estavam colonizados por E. 

http://www.szpilman.com/CTI/protocolos/Controle_VRE.pdf
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faecium resistentes tanto a beta-lactâmicos (ampicilina) quanto a níveis elevados de 

aminoglicosídeos (gentamicina e estreptomicina), além de terem apresentado resistência a sete 

antimicrobianos testados, o que poderia comprometer as opções terapêuticas. Estes dados 

apontam que o uso de antimicrobianos em animais pode contribuir para o desenvolvimento de 

resistência antimicrobiana, que pode também refletir para os humanos, uma vez que há várias 

classes de antimicrobianos usadas tanta na medicina veterinária quanto na medicina humana.  

A resistência a ampicilina junto com a vancomicina em E. faecium tem sido relatada 

desde os anos 1980, o que resultou em um número crescente de infecções e surtos associados 

à saúde, porém a colonização por estas cepas na comunidade não foi observada (Van Den 

Bunt et al.,2017). Em nosso estudo, não encontramos resistência à ampicilina junto com 

vancomicina. Com base nesta informação, levanta-se a hipótese de que as cepas associadas ao 

hospital possuam um repertório genético diferente das cepas de E. faecium encontradas 

colonizando humanos e animais de estimação.  

Em relação à resistência aos beta-lactâmicos como ampicilina e penicilina, mais 

comumente encontrada em E. faecium do que em E. faecalis, as taxas de resistência 

observadas para estes antimicrobianos no estudo, foram maiores nas amostras de E. faecium 

(8,3% e 37,5% respectivamente) em comparação com as amostras de E. faecalis (nenhuma 

amostra resistente a ampicilina e apenas 3,7% para penicilina). Tal comportamento não parece 

ser homogêneo, uma vez que Dziri e colaboradores, (2016), avaliaram 100 amostras sendo 

86% de E. faecium e não detectaram resistência a ampicilina em nenhuma das amostras, nem 

de E. faecium e nem de E. faecalis. Já Kataoka e colaboradores (2013), em pesquisa realizada 

no Japão com três grupos de cães e gatos, verificaram no grupo que eram tratados com 

antibióticos, uma taxa de 37,5% de resistência a ampicilina em comparação com os demais 

grupos que não faziam uso de antimicrobianos, uma diferença significativa entre os grupos 

(p˂ 0,01).  Outro perfil de resistência importante e detectado em duas amostras de E. faecium 

do estudo é a resistência a ampicilina (beta-lactâmico) juntamente com a ciprofloxacina ou 

norfloxacina (fluoroquinolonas), um perfil similar a um HiRECC, o CC17, considerado um 

clone de alto risco e disseminado no ambiente hospitalar. 

Há relatos de que a nitrofurantoína, mesmo sendo uma droga antiga, possui menor 

resistência em comparação com as outras classes de agentes antimicrobianos (MEENA et al., 

2017). Isso suporta os dados encontrados neste estudo, uma vez que foi observado 100% de 

susceptibilidade à nitrofurantoína tanto em E. faecalis quanto em E. faecium. Mondino e 

colaboradores (2003) também observaram uma taxa elevada de susceptibilidade à 

nitrofurantoína em pacientes atendidos no município de Niterói, com 98,8%. Outros 
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antimicrobianos não testados no presente estudo como teicoplanina, eritromicina e 

enrofloxacina, foram identificados com taxas prevalentes sob os outros antimicrobianos 

testados em amostras de enterococos (KATAOCA et al., 2013; ISSEPI et al., 2015; 

KUBASOVÁ et al., 2017). 

A HLR-A é devido principalmente à produção de enzimas modificadoras de 

aminoglicosídeos que excluem a atividade sinérgica em associação com agentes de parede 

celular (CERCENADO, 2011). De acordo com Cetinkaya e colaboradores (2000), a 

resistência à gentamicina contitui bom preditor de resistência a outros aminoglicosídeos, 

exceto a estreptomicina. Já a resistência à estreptomicina é encontrada principalmente em 

cepas enterocócicas que produzem estreptomicina adeniltransferase, sendo que essas cepas 

permanecem suscetíveis à gentamicina.  

Nos cães colonizados por E. faecalis, observou-se a prevalência dos genes ant(6)-Ia 

(42, 97,7%) e aph(3’)-IIIa (34, 79,1%). Já era esperado detectar o gene ant(6-)Ia que confere 

resistência a estreptomicina, uma vez que fenotipicamente, nos perfis de resistência com 

HLR-A nas amostras de E. faecalis, o fenótipo HLR-ST foi prevalente (36, 83,7%). Os genes 

aph(2”)-Ib e aph(2”)-Ic não foram detectados em nenhumas das amostras HLR-A e o gene 

aph(2”)-Id foi encontrado em menores taxas (9, 20,9%). Um estudo realizado por Padmasini 

e colaboradores (2014) não detectou em nenhuma das amostras analisadas os genes aph(2”)-

Ib, aph(2”)-Ic e aph(2”)-Id. Já Ngbede e colaboradores (2017) detectaram aph(2”)-Ic em 

88,8% das amostras analisadas.  

O gene aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia, que codifica uma enzima bifuncional AAC(6')-Ie-

APH(2'')-Ia que confere resistência a praticamente todos os aminoglicosídeos clinicamente 

disponíveis, exceto à estreptomicina, foi encontrado em 12 (27,9%) amostras de E. faecium 

HLR-A. Taxas superiores foram relatadas em outras regiões. Ngbede e colaboradores (2017) 

realizaram um estudo com fontes não hospitalares, isto é, vegetais, solo, animais de fazenda e 

outros, e foi observada a presença do gene aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia em todas as amostras 

investigadas. Outro estudo realizado no Japão detectou em 40% das amostras clínicas 

identificadas como E. faecalis o gene aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia. No Brasil, o gene aac(6’)-

Ie+aph(2”)-Ia foi encontrado em 59,1% das amostras que apresentaram resistência a 

gentamicina (SANTOS et al., 2017).  Em todas as amostras de E. faecium HLR-A, foi 

detectado o gene de resistência ant(6)-Ia. O gene aph(2”)-Id foi encontrado em duas (66,7%) 

amostras e os demais genes aph(2”)-Ib, aph(2”)-Ic e aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia  não foram 

detectados. Estudo com humanos observou em 12,9% de amostras de E. faecium o gene 

aac(6’)-Ie+aph(2”)-Ia (WATANABE et al., 2009). 
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Embora não tenha sido investigada neste estudo a presença de genes de resistência a 

tetraciclina, que foi o antimicrobiano com maiores taxas de resistência para E. faecalis e E. 

faecium, observa-se em outros estudos, um alto percentual de resistência a tetraciclina 

pondendo ser detectado mais de um gene tet na mesma amostra, sendo a ocorrência para o 

gene tet(M), em diferentes regiões, a mais frequente (DZIRI et al., 2016; EMANEINI et 

al.,2016; GAWRYSZEWSKA et al., 2017).  

As ténicas de PFGE e MLST foram muito úteis na análise de algumas das 

características das amostras de E. faecalis e E. faecium no Brasil. A relação clonal das 

amostras que apresentaram perfis de resistência com HLR-A foi avaliada utilizando PFGE. O 

PFGE identificou dez genótipos de PFGE, considerados provavelmente relacionados, com 

base em um valor de corte de similaridade de 80% (aproximadamente equivalente a uma a 

três diferenças, de fragmento de PFGE). Observou-se que a maioria dos E. faecalis isolados 

apresentou diferentes pulsotipos e STs, com exceção dos E. faecalis JVCR11a e CR11a, que 

foram identificados com o mesmo pulsotipo (B1). As amostras que apresentaram resistência a 

gentamicina, foram alocadas em dois grupos globais C e D, assim como as amostras que 

apresentaram o gene aac(6)Ie + aph(2”)Ia.  

Na identificação de linhagens circulantes por MLST, foi observado perfis alélicos 

diversos. A tipificação revelou que a amostras de E. faecalis JVCR11a e JVCR37a, que foram 

alocadas em grupos distintos, apresentaram os STs (ST324 e ST21 respectivamente), ambas 

pertencentes ao CC21. A amostra HVCR2a de E. faecalis apresentou o ST40, pertencente ao 

CC40, e a amostra CR14a também de E. faecalis obteve o ST19.  

Os complexos clonais CC21 e CC40 desempenham papel predominante na 

disseminação da resistência antimicrobiana em hospitais e contribuem para maiores taxas de 

resistência em alguns países. Sua presença já foi relata em animais, sendo ST40 um dos mais 

relevantes em estudos com animais, pessoas na comunidade e pacientes hospitalares de 

diferentes tipos de infecções, o que indica que este ST está amplamente disseminado no 

mundo e provém de várias fontes (MELANIE et al., 2015). Um estudo de Santos e 

colaboradores (2017) identificou vários STs e complexos clonais em estudo realizado com 

pacientes com câncer que estavam colonizados por E. faecalis, dentre estes o CC21 e o CC40, 

ambos já relatados em animais e identificados neste estudo. Lee e colaboradores (2017) 

realizaram um estudo na Coréia do Sul com animais, humanos e amostra ambientais, no qual 

observaram 44 STs sendo alguns pertencentes também ao CC21. 

Observamos que uma amostra de cão colonizado por E. faecium apresentou um tipo de 

sequência associado a infecções enterocócicas em humanos, o ST262. Este ST está 
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relacionado a surtos de infecções causadas por enterococos em hospitais e tem como principal 

fundador o ST17, sendo, portanto incluída no CC17, um importante HiRECC disseminado no 

mundo. Amostras do ST262 já foram identificadas em estudo com cães e com pacientes 

hospitalizados (GOSH et al., 2011; YANG et al., 2015) A amostra JVCR45a de HLR-A foi 

atribuída por MLST a um novo ST ainda não identificado.  

 No Brasil, não há relatos de linhagens circulantes em cães, somente em estudos com 

humanos, sendo encontradas diversos STs e complexos clonais, tais como para E. faecalis 

CC2, CC9, CC16, CC21, CC40 e CC25. Já para amostras de E. faecium, foram relatados no 

Brasil vários STs com prevalência para o ST412, que é caracterizado por ser muito virulento e 

pertencente ao HiRECC CC17, sendo o mais frequente nos Hospitais no Brasil e de quatro 

outros países da América do Sul (Colômbia, Equador, Peru e Venezuela) (PALAZZO et al., 

2011; CONCEIÇÃO et al., 2014; DO PRADO et al., 2016; ALVES et al., 2017; SANTOS et 

al., 2017). Entre as linhagens dissemianadas em cães em outras regiões, destaca-se o HiRECC 

CC17 com diversos STs relatados tais como ST17, ST19, ST78, ST121, ST192, ST262, 

ST323, ST597, ST598, dentre outros (DAMBORG et al., 2009; GOSH et al., 2011; 

MARQUES et al., 2017). 

Dentre as características associadas à colonização avaliadas, foi observada uma 

possível associação de proteção em ser idoso em relação à colonização por E. faecalis. Isso é 

consistente com dados obtidos por Bang e colaboradores (2017), mostrando que a taxa de 

isolamento de E. faecalis diminui gradualmente com a idade do cão. No entanto, esses 

mesmos autores verificaram que a colonização por E. faecium aumentou com a idade, o que 

pode ser devido ao fato de E. faecium ser mais resistente que E. faecalis. Essa associação 

pode ter ocorrido devido a alterações da microbiota que pode estar relacionada à dieta destes 

animais. Essas características não foram avaliadas no estudo, porém sugere-se que possa ser 

um dos motivos, uma vez que o intestino de cães e de outros animais ao nascer é estéril e 

rapidamente é colonizado por bactérias ambientais. Quando idosos, a população bacteriana 

sofre diversas modificações basedas na dieta e introdução de espécies microbianas no trato 

gastrointestinal (FAHEY et al., 2008).  

Nossos dados demonstram a colonização de cães residentes nos municípios de Niterói 

e Rio de Janeiro por Enterococcus spp. multirresistentes, a frequência de HLR-A entre estes, 

além da variabilidade genética de linhagens entre as amostras apresentando HLR-A. O 

contato próximo entre animais de estimação e humanos aumenta a possibilidade de 

transmissão horizontal de patógenos entre animais e humanos e para a importância de realizar 



65 

 

 

 

vigilância epidemiológica que englobe animais, além da implementação de medidas 

educativas a fim de evitar uma disseminação destas bactérias.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Cães nos municípios do Rio de Janeiro e Niterói apresentaram colonização por E. 

faecalis e E. faecium, espécies de importância clínica para humanos, além de outras espécies. 

E. faecalis foi a prevalente.               

 

 Amostras de E. faecalis e E. faecium provenientes dos cães colonizados 

apresentaram elevado percentual de resistência aos antimicrobianos, sendo isoladas amostras 

multirresistentes de 4,2% dos cães investigados. A maior taxa de resistência observada foi 

para a tetraciclina em ambas as espécies. 

 

 Foi observada resistência para classes de antimicrobianos utilizados no tratamento 

de infecções enterococócicas graves, beta-lactâmico (ampicilina) e níveis elevados de 

aminoglicosídeos (estreptomicina e gentamicina), o que dificulta o tratamento de 

enterococcias graves.   

 

 Amostras identificadas como HLR-A apresentaram genes de resistência 

importantes, com maior ocorrência para ant(6)-Ia. 

 

  A ocorrência de linhagens HiRECCs circulantes em cães foi descrita pela primeira 

vez no Brasil. Foram isolados de cães E. faecium do CC17 e E. faecalis do CC21 e CC40. 

 

 Dentre as características associadas à colonização, a idade superior a 7 anos, foi 

significativamente associada a uma menor colonização por E. faecalis. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO PARA PROPRIETÁRIO 

 

“Ocorrência e caracterização de bactérias multirresistentes isoladas de cães vivendo sob 

diferentes situações sócio-econômicas e de humanos em contato com estes cães” 

 

1 – Data: ____/____/_____  2 – Clínica veterinária (Nome/Bairro): _____________________  

 

3 – Local de domicílio (Bairro/Cidade): ___________________________________________ 

 

4 – Tipo de domicílio: (   ) casa  (   ) Apartamento (   ) Propriedade rural  

 

5 – Número de indivíduos no domicílio: ________   6 – Número de cães no domicílio: _______ 

 

7 – Outros animais no domicílio (quais/número de cada): _____________________________ 

 

Perguntas referentes ao cão 

 

8 – Nome: _________  9 – Raça: ________  10  – Idade do cão: ____ 11 – Sexo: (   ) M (   ) F 

 

12 – Motivo da Consulta: ______________________________________________________ 

  

13 – Em caso do domicílio ser casa, o cão tem acesso ao interior da casa: (   ) Sim   (   ) Não 

 

14 – O cão tem acesso livre à rua (sai sem o dono quando quer): (   ) Sim (   ) Não 

 

15 – O cão tem contato com outros animais fora do domicílio: (   ) Não (   ) Sim Como?____ 

      

16 – Com que frequência o cão vai ao veterinário/clínica veterinária:  

(   ) Quando doente  (   ) Banho/tosa (   ) 1x ao ano   (   ) 2x ao ano  (   ) Mais do que 2x ao ano                                                            

 

17 – Quais as vacinas o cão recebeu nas idades abaixo: 

        Até 1 ano de idade, esquema completo: (   ) Múltipla (   ) Anti-rábica (   ) Outra Qual?__ 

        Mais de 1 ano de idade, anualmente: (   ) Múltipla (   ) Anti-rábica (   ) Outra Qual?____ 

 

18 – O cão foi vermifugado nos últimos 12 meses? (   ) Não    (    ) Sim    Qual?___________ 

 

19 – O cão recebeu medicamento para controle de carrapatos e/ou pulgas nos últimos 12 

meses? (   ) Não       (    ) Sim Qual? ________________________ 

 

20 – O cão usou antibiótico nos últimos 6 meses:  (   ) NÃO    (   ) SIM  Quando? _________          

Qual? ________________   

 

21 – O cão apresentou algum episódio de diarréia nos 6 últimos meses? (   ) NÃO (   ) SIM 

Quando?_____________ Tomou alguma medicação? (   ) NÃO (   ) SIM Qual?__________ 

 

22 – O cão está com alguma lesão de pele? (   ) NÃO       (   ) SIM    

 

Está tomando alguma medicação?  (   ) NÃO      (   ) SIM   

Qual (xampu, creme, antibiótico oral)? _______________________________ 
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23 – Outros animais do domicílio estão com alguma lesão de pele? (   ) NÃO  (   ) SIM   

 

24 – O cão ficou internado este ano ou no anterior? (   ) NÃO  (   ) SIM Quando?__________ 

 

25 – O cão teve contato com paciente hospitalizado nos últimos 6 meses? (   ) NÃO (   ) SIM 

Quando?______________ 

 

26 – O cão tem contato domiciliar com indivíduo que trabalha em hospital?(   ) NÃO (   ) SIM  

 

27 – O cão teve contato domiciliar com indivíduo que trabalha em hospital nos últimos 6 

meses?  (   ) NÃO (   ) SIM  

 

28 – O cão esteve hospedado em canis ou outro estabelecimento similar nos últimos 12 

meses? (   ) NÃO (   ) SIM    

 

Perguntas referentes ao proprietário 

 

29 – Data de Nascimento: ____/___/_____   ou    Idade:  _____________________ 

  

30 – Sexo: (   ) M    (   ) F 

 

31 – Renda mensal familiar:  

 

(   ) até 2 SM     (   ) > 2 até 4 SM     (   ) > 4 até 10 SM      (   ) > 10 até 20 SM     (   ) > 20 SM 

(   ) Não sabe (   ) Não quer responder      *SM = salário mínimo 

 

32 – Você usou antibiótico nos últimos 6 meses:  

 

(   ) NÃO  (   ) SIM  Qual? __________________       Quando? _____________________            

 

33 – Algum episódio de diarréia nos 6 últimos meses? (   ) NÃO (   ) SIM Quando?________ 

Tomou alguma medicação?  (   ) NÃO  (   ) SIM  Qual?__________________________ 

 

34 – Você está com alguma lesão de pele? (   ) NÃO         (   ) SIM   

 

Você está tomando alguma medicação?  (   ) NÃO   (   ) SIM   Qual?____________________ 

 

35 – Há alguém na família com alguma lesão de pele? (   ) NÃO  (   ) SIM   

 

36 – Foi hospitalizado no ano precedente? (   ) NÃO   (   ) SIM   Quando? ________________   

 

37 – Contato com paciente hospitalizado nos últimos 6 meses?(   ) NÃO (   ) SIM Quando?__ 

 

37 – Você tem contato domiciliar com indivíduo que trabalha em hospital? (   ) NÃO (   ) SIM  

 

38 – Você teve contato domiciliar com indivíduo que trabalha em hospital nos últimos 6 

meses? (   ) NÃO (   ) SIM 

 

39 – Você trabalha ou tem contato com outros animais que não os seus? (   ) Não     (   ) Sim   

Quais/Que tipo de contato? _____________________________________ 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO PARA VETERINÁRIO OU OUTRO PROFISSIONAL 

QUE TRABALHA COM CÃES 

 

 

“Ocorrência e caracterização de bactérias multirresistentes isoladas de cães vivendo sob 

diferentes situações sócio-econômicas e de humanos em contato com estes cães” 

 

 

1 – Data: ____/____/_____  2 – Profissão: (    ) Veterinário   (     ) Outro    Qual: _________ 

 

3 – Clínica Veterinária (Nome/Bairro): ___________________________________ 

 

4 – Data de Nascimento: ____/___/_____   ou    Idade:  _________    5 – Sexo: (   ) M    (   ) F 

 

6 – Trabalha com que espécies animais: ___________________________________________ 

 

7 – Trabalha em outras clínicas veterinárias (Número/Particulares, públicas ou 

filantrópicas/Bairros):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8– Atende em domicílio: (   ) Sim (   ) Não 

 

9 – Você usou antibiótico nos últimos 6 meses:  

 

(   ) NÃO  (   ) SIM  Qual? _______________     Quando: ________________________ 

 

10 – Algum episódio de diarréia nos 6 últimos meses? (   ) NÃO  (   ) SIM  

Quando?___________________________ 

 

Tomou alguma medicação?  (   ) NÃO  (   ) SIM  Qual?_________________________ 

 

11 – Você está com alguma lesão de pele? (   ) NÃO (   ) SIM   

 

Você está tomando alguma medicação?  (   ) NÃO      (   ) SIM    Qual? _________________ 

 

12 – Há alguém na família com alguma lesão de pele? (   ) NÃO  (   ) SIM   

 

13 – Foi hospitalizado este ano ou no anterior? (   ) NÃO  (   ) SIM  Quando: ____________   

 

14 – Contato com paciente hospitalizado nos últimos 6 meses? (   ) NÃO (   ) SIM Quando:__ 

 

15 – Você tem contato domiciliar com indivíduo que trabalha em hospital? (   ) NÃO (   ) SIM  

 

16 – Você teve contato domiciliar com indivíduo que trabalha em hospital nos últimos 6 

meses? (   ) NÃO (   ) SIM 

 


