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RESUMO 
 
 

Os Enterococcus formam parte da microbiota do trato gastrointestinal, da cavidade oral 
e do trato genito-urinário de seres humanos e de animais. Membros desse gênero 
apresentam uma crescente importância como agentes etiológicos de infecções 
hospitalares. No presente trabalho foram estudadas 83 amostras isoladas de materiais 
clínicos e 71 de microbiota intestinal de indivíduos sem infecções enterocócicas 
atendidos em quatro hospitais de Niterói/RJ, de janeiro de 2005 a janeiro de 2006. A 
identificação fisiológica foi realizada por metodologia convencional. O perfil de 
susceptibilidade aos diversos antimicrobianos, incluindo a níveis elevados de 
aminoglicosídeos (HLR-A), foi avaliado através de testes de difusão em ágar e a 
resistência à vancomicina foi confirmada pelo emprego do Teste-E. O genótipo de 
resistência à vancomicina foi determinado pela Reação em Cadeia da Polimerase 
(PCR), com o emprego de oligonucleotídeos iniciadores específicos. A espécie E. 
faecalis (88,0%) foi a mais freqüente entre as amostras de origem clínica e a E. 
casseliflavus (42,9%) entre as de origem intestinal, seguida pela E. faecalis (30,0%). 
Foram detectadas duas amostras de Lactococcus garvieae, uma proveniente de urina e 
outra de microbiota intestinal. A resistência HLR-A foi de 45,8% entre as amostras de 
origem clínica e de 31,4% entre as amostras de origem intestinal; a resistência a níveis 
elevados de gentamicina (HLR-Ge) foi encontrada em 31,3% dos enterococos de 
origem clínica e em 25,7% dos isolados de microbiota intestinal. Estes resultados 
indicam que HLR-A, em especial HLR-Ge, continua sendo uma característica de 
resistência freqüentemente encontrada em amostras de enterococos de origem 
hospitalar. A resistência à vancomicina foi detectada em sete amostras de E. faecium, 
obtidas de pacientes internados em dois hospitais, e em duas de E. raffinosus, isoladas 
em um único hospital. Estas amostras apresentaram CIMs maiores que 256 µg/mL para 
vancomicina e teicoplanina, resultados compatíveis com a caracterização do fenótipo 
VanA. Pela metodologia da PCR foi possível detectar produtos de amplificação 
característicos de gene vanA. A diversidade genética das amostras resistentes a 
vancomicina foi avaliada pela análise dos seus perfis de fragmentação do DNA 
cromossômico obtidos através da digestão com SmaI e separados por eletroforese em 
campo pulsado (PFGE), sendo possível observar a predominância de um grupo clonal 
em cada espécie. Os resultados sugerem a ocorrência de disseminação intra e inter-
hospitalar. As medidas de controle da transmissão de genes de resistência e 
disseminação de cepas VRE são fundamentais para o controle epidemiológico, visto 
que, a emergência de cepas VRE é um grave problema nas instituições de saúde, 
especialmente pela possibilidade de disseminação a partir de portadores saudáveis e 
pela escassez de opções terapêuticas eficazes. O monitoramento periódico nos 
hospitais é imprescindível para o controle e prevenção da emergência de surtos 
epidêmicos ou situações endêmicas. 
 
Palavras-chave: Enterococcus, Resistência aos antimicrobianos, VRE. 
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ABSTRACT 
 
 

The members of the genus Enterococcus are normal inhabitants of the gastrointestinal 
tract, oral cavity and genito-urinary tract of humans and animals. They are also 
increasingly recognized as etiological agents of nosocomial infections. In the present 
work, 83 isolates obtained from different clinical sources and 71 isolates recovered from 
the gastrointestinal tract of individuals without enterococcal infections were studied. 
They were isolated from individuals receiving medical care in four hospitals located in 
Niterói/RJ, from January-2005 to January/2006. The physiological identification was 
carried out by conventional methodology. Susceptibility to diverse antimicrobials, 
including high-level resistance to aminoglycosides (HLR-A), was evaluated by agar 
diffusion tests, and resistance to vancomycin was confirmed by the E-Test. The genetic 
characterization of vancomycin resistance was determined by the Polimerase Chain 
Reaction (PCR). E. faecalis (88.0%) was the most frequent species among clinical 
isolates, and E. casseliflavus (42.9%) was the most frequent among intestinal isolates, 
followed by E. faecalis (30.0%). Two isolates were identified as Lactococcus garvieae: 
one was isolated from urine and the other from a gastrointestinal tract specimen. HLR-A 
was detected in 45.8% of the clinical isolates and in 31.4% of the intestinal isolates. 
High-level resistance to gentamicin (HLR-Ge) was found in 31.3% of the clinical isolates 
and in 25.7% of the intestinal isolates. These results indicate that HLR-A, specially HLR-
Ge, continues to be a resistance characteristic frequently found in nosocomial 
enterococcal isolates. Resistance to vancomycin was detected in seven E. faecium 
isolates obtained from inpatients of two hospitals, and in two E. raffinosus isolates 
recovered in a single hospital. The MICs for these two isolates were greater than 256 
µg/mL for both vancomycin and teicoplanine. These results were compatible with the 
characterization of the VanA phenotype. The presence of the vanA gene was detected 
by PCR. The genetic diversity of the vancomycin-resistant isolates was evaluated by  
analysis of the chromosomal DNA restriction profiles after digestion with SmaI and 
separation by pulsed-field electrophoresis (PFGE). The occurrence of only one clonal 
group among vancomycin-resistant isolates of each species was observed. The results 
suggest the occurrence of intra and inter-hospital dissemination. Measures for control of 
VRE transmission and dissemination are fundamental, since VRE emergency is a 
serious problem in many health institutions, especially due to the possibility of 
dissemination from healthful carriers and to the scarcity of efficient therapeutical options. 
Periodic surveillance in hospitals is essential for prevention and control of the endemic 
dissemination and the occurrence of epidemic outbreaks.  
 
Key-words: Enterococcus, Antimicrobial resistance, VRE. 
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INTRODUÇÃO   

 

 Os enterococos formam parte da microbiota do trato gastrintestinal de seres 

humanos e de animais. Algumas espécies podem ser isoladas a partir de solo, 

alimentos, água e plantas, podendo crescer e sobreviver sob diversas condições 

ambientais. 

  

 Nas últimas décadas houve um aumento significativo tanto na freqüência de 

isolamento destes microorganismos quanto na aquisição de mecanismos de resistência 

aos diversos antimicrobianos disponíveis. 

 

 Embora sejam considerados microorganismos de baixo potencial de 

virulência, os enterococos vêm se destacando nas últimas duas décadas como 

importantes agentes etiológicos de infecções hospitalares, principalmente em pacientes 

com doenças de base graves. As infecções mais comuns são as do trato urinário, 

infecções de feridas, bacteremia, septicemia e endocardites. Enterococcus faecalis é a 
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espécie predominante, embora, nos últimos anos, a freqüência de isolamento de 

Enterococcus faecium tenha aumentado, provavelmente devido à multiresistência aos 

antibióticos, que as amostras pertencentes à esta espécie freqüentemente apresentam.  

 

 Os enterococos são naturalmente resistentes a quase todas as classes de 

antibióticos, incluindo macrolídeos, lincosaminas e sulfametoxazol-trimetroprim (in vivo) e 

a baixos níveis de β-lactâmicos e aminoglicosídeos. Além destes, adquiriram resistência 

a níveis elevados de β-lactâmicos, aminoglicosídeos e glicopeptídeos (vancomicina e 

teicoplanina), e fluoroquinolonas, o que representa o principal problema deste gênero, 

especialmente em relação a E. faecium.  

 

A resistência adquirida aos glicopeptídeos tem emergido entre os 

enterococos, particularmente entre amostras de E. faecalis e E. faecium. Seis classes de 

genes de resistência já foram relatadas, porém apenas vanA e vanB possuem relevância 

clínica devido à capacidade de transferência entre espécies e até mesmo entre gêneros 

diferentes. O gene vanA é caracterizado pela resistência a níveis elevados de 

vancomicina e teicoplanina e ocorre devido à aquisição do transposon Tn1546, 

localizado em um plasmídeo transferível.  

 

Com o desenvolvimento de cepas resistentes aos diversos antibióticos, 

inclusive aos glicopeptídeos, novos fármacos vêm sendo empregados como opções 

terapêuticas com ação exclusivamente sobre bactérias Gram-positivas. Entre eles está a 

linezolida, que é uma oxazolidinona ativa sobre enterococos resistentes a vancomicina 
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(os quais são frequentemente referidos como VRE, do inglês “vancomycin-resistant 

enterococci”) e estafilococos resistentes a meticilina e a vancomicina; a quinupristina-

dalfopristina, que é uma combinação de duas estreptograminas com atividade sobre E. 

faecium, mas sem atividade sobre E. faecalis; e, a daptomicina, um lipopeptídeo cíclico, 

também tem sido empregado no combate às amostras multiresistentes.  Entretanto a 

resistência a estes fármacos também vêm sendo relatada, porém com pouca freqüência. 

 

 O principal fator de risco para infecção ou colonização por enterococos 

resistentes inclui o uso de antibióticos, especialmente de cefalosporinas e 

glicopeptídeos, mas também de anti-anaeróbios e fluoroquinolonas. Os portadores 

intestinais assintomáticos de VRE podem permanecer colonizados por meses, se 

tornando reservatórios e oferecendo risco de transmissão e disseminação destas cepas, 

indiretamente, através da contaminação de superfícies e equipamentos médicos, ou por 

contato direto, principalmente através das mãos dos profissionais de saúde.   

 

 A rápida disseminação de VRE em todo o mundo, a escassez de medidas de 

prevenção e de estratégias para conter esta resistência, bem como as falhas nestas, 

demonstram a dificuldade para limitar o problema estabelecido. A circulação de VRE em 

instituições de saúde implica na necessidade de implementação de políticas de vigilância 

para identificação dos reservatórios destas cepas e a criação de medidas que evitem 

transmissão cruzada. A vigilância ativa em áreas de alto risco pode alterar as taxas de 

isolamento de VRE em uma determinada instituição de saúde. Quanto mais precoce e 
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completa for a identificação dos reservatórios de VRE,  mais rápido a instituição poderá 

implementar medidas de precaução para evitar sua disseminação.  

  

 Recentes relatos de transferência de genes vanA de enterococos para 

Staphylococcus aureus, naturalmente mais virulentos, bem como a limitação terapêutica 

para o tratamento de infecções causadas por estes microorganismos constituem outra 

importante razão para a vigilância e o controle da emergência e disseminação de 

amostras VRE no ambiente hospitalar.   
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

As espécies do gênero Enterococcus estão amplamente distribuídas na 

natureza. Diversas características intrínsecas dos enterococos permitem que estes 

microorganismos cresçam e sobrevivam no ambiente podendo ser encontrados na 

terra, água, alimentos, plantas e animais incluindo mamíferos, pássaros e insetos. Em 

seres humanos, assim como nos demais animais, formam parte da microbiota do trato 

gastrintestinal, podendo também ser encontrados, com menor freqüência, no trato 

genito-urinário e na cavidade oral (BLAIMONT, CHARLIER & WAUTERS, 1995; 

AARESTRUP et al., 2002). Embora desprovidos de potentes fatores de virulência, a 

resistência a diversos agentes antimicrobianos os torna capazes de sobreviver e 

proliferar em pacientes que estão fazendo uso de antibióticos, tornando-se importantes 

agentes etiológicos de infecções hospitalares (MURRAY,1998).  
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TAXONOMIA 

Em 1899, THIERCELIN & JOUHAUD utilizaram pela primeira vez o nome 

“enterocoque“ para denominar um diplococo Gram-positivo de origem intestinal; em 

1906, ANDREWS & HORDER propuseram a transferência para o gênero 

Streptococcus, sob a denominação de Streptococcus faecalis. (apud HARDIE & 

WHILEY, 1997). Uma segunda espécie, denominada de Streptococcus faecium foi 

oficialmente reconhecida como uma espécie distinta apenas no início dos anos 60 

(DEIBEL, LAKE & NEVEN, 1963).  

 

Na década de 30, os enterococos foram classificados como estreptococos do 

grupo D, segundo o sistema de grupagem sorológica de Lancefield (LANCEFIELD, 

1933), e incluíam microorganismos que cresciam em caldo contendo 6,5% de NaCl, em 

temperaturas variáveis (10-45°C), em pH até 9,6 e que hidrolisavam a esculina na 

presença de bile. Posteriormente, evidências genéticas demonstraram que S. faecalis e 

S. faecium eram suficientemente diferentes dos demais Streptococcus, o que levou à 

criação do gênero Enterococcus, proposto em 1984 por SCHLEIFER & KILPPER-BÄLZ, 

e que incluía, inicialmente, as espécies E. faecalis e E. faecium. A partir de então, 

outras espécies foram transferidas para o gênero ou foram descritas, sendo 

adicionadas a uma longa lista de espécies que atualmente compõem o gênero 

Enterococcus (SVEC et al., 2001; TEIXEIRA et al., 2001; FACKLAM, CARVALHO & 

TEIXEIRA, 2002; TYRREL et al., 2002; TEIXEIRA & FACKLAM, 2003; CARVALHO et 

al., 2004; FORTINA et al. 2004; KOORT et al., 2004; VANCANNEYT et al., 2004; 
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NASER et al., 2005a; SVEC et al., 2005a; SVEC et al., 2005b; CARVALHO et al., 2006) 

(Tabela 1). 

 

DESCRIÇÃO DO GÊNERO   

O gênero Enterococcus é composto de cocos Gram-positivos, dispostos 

isolados, aos pares ou em cadeias curtas, anaeróbios facultativos e que não possuem 

enzimas citocromo oxidases. Apesar de sua temperatura ótima de crescimento ser 

35ºC, a maioria das cepas é capaz de crescer em temperaturas entre 10º e 45ºC, além 

de tolerar temperaturas elevadas por longos períodos de tempo (60ºC/30min). Esses 

microorganismos também são capazes de crescer em meios ácidos ou alcalinos e 

hipotônicos ou hipertônicos (crescem em meios contendo 6,5% de cloreto de sódio).  

 

É importante ressaltar que microorganismos pertencentes aos gêneros 

Lactococcus, Pediococcus, Leuconostoc e Aerococcus, podem ser isolados de 

infecções humanas e apresentam características fenotípicas similares às dos 

enterococos, fazendo com que a identificação presuntiva destes últimos, baseada 

apenas na hidrólise da esculina e crescimento em caldo contendo 6,5% de NaCl, seja 

duvidosa (FACKLAM & ELLIOTT, 1995).  

 

Uma outra característica importante do gênero é a produção das enzimas 

leucina aminopeptidase (LAP-ase) e pirrolidonil arilamidase (PYR-ase) (FACKLAM & 

COLLINS, 1989); embora algumas espécies, tais como Enterococcus cecorum 
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(DEVRIESE et al., 1983), Enterococcus saccharolyticus (RODRIGUES & COLLINS, 

1990) e Enterococcus columbae (DEVRIESE et al., 1990), não produzam PYR-ase. 

 

IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES   

Após a inclusão de um microorganismo no gênero Enterococcus, a partir das 

características já mencionadas, a identificação das espécies pode ser feita através da 

realização de testes fisiológicos (FACKLAM & COLLINS, 1989). Atualmente as espécies 

de enterococos são agrupadas em cinco grupos fisiológicos de acordo com a produção 

de ácidos a partir dos açúcares manitol, sorbitol e sorbose e a hidrólise da arginina. 

Estes devem ser seguidos de testes complementares, como a fermentação da 

arabinose, rafinose e sacarose; tolerância a 0,04% de telurito; motilidade; produção de 

pigmento e utilização do piruvato (FACKLAM & COLLINS, 1989; FACKLAM, HOLLIS & 

COLLINS, 1989; FACKLAM & WASHINGTON, 1991; TEIXEIRA et al., 1997; FACKLAM, 

SAHM & TEIXEIRA, 1999;  TEIXEIRA & FACKLAM, 2003; CARVALHO et al., 2004).  

 

 A identificação das espécies de enterococos é clinicamente importante por 

existirem diferenças em relação ao potencial patogênico de cada uma e pelo 

comportamento frente aos antimicrobianos, que também pode apresentar 

características espécie-específicas (MORRINSON, WOODFORD & COOKSON, 1997). 

A maioria das amostras clínicas (80-90%) pertence à espécie E. faecalis, enquanto que 

E. faecium é encontrada em 5-10% das infecções sendo as demais espécies 

identificadas com menor freqüência (GORDON et al., 1992; STERN, CARVALHO & 

TEIXEIRA, 1994; TEIXEIRA & FACKLAM, 2003).  
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Para o reconhecimento de variantes fenotípicas de E. faecium, E. faecalis, 

Enterococcus casseliflavus e Enterococcus gallinarum e de espécies com 

características fenotípicas semelhantes aos Vagococcus e Lactococcus isolados de 

seres humanos, assim como para a descrição de novas espécies, tornou-se necessário 

expandir o esquema fisiológico de identificação das mesmas (TEIXEIRA et al.,1995; 

TEIXEIRA et al., 1997;  FACKLAM, CARVALHO & TEIXEIRA, 2002; TEIXEIRA  & 

FACKLAM, 2003). 

 

 As técnicas moleculares têm contribuído significativamente para a 

identificação precisa das diversas espécies de enterococos, principalmente quando 

existem atipias. Para tal, é importante ressaltar a validade da análise dos perfis 

eletroforéticos das proteínas totais em gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato de 

sódio (SDS-PAGE) como ferramenta bastante confiável e de simples execução para a 

caracterização das espécies deste gênero, segundo demonstrado inicialmente pelos 

estudos de MERQUIOR et al. (1994). Outras técnicas moleculares também têm sido 

empregadas para a identificação das espécies do gênero Enterococcus, dentre as quais 

destacam-se o RAPD-PCR (do inglês “random amplified polymorphic DNA”) 

(QUEDNAU et al., 1998); amplificação do espaço intergênico do tRNA (BAELE et al., 

2000); a análise do seqüenciamento de alguns genes com variações nas diferentes 

espécies de enterococos como os genes ddl que codificam as ligases D-Ala:D-Ala 

(OZAWA, COURVALIN & GAIIMOND, 2000), os genes ddl e van (DUTKA-MALEN, 

EVERS & COURVALIN, 1995; ANGELETTI et al., 2001), o gene que codifica o rRNA 
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16S (PATEL et al., 1998a), o gene atpA, que codifica a enzima ATP sintase (NASER et 

al, 2005b); entre outras.  

 

FATORES DE VIRULÊNCIA   

Os enterococos não são intrinsecamente tão virulentos quanto outros 

microorganismos Gram-positivos, tais como os S. aureus, pneumococos ou 

estreptococos do grupo A, o que torna o estudo de sua patogenicidade mais difícil. 

Alguns fatores de virulência já foram identificados e têm sido melhor caracterizados em 

E. faecalis e incluem: (i) fatores secretados, tais como citolisinas e enzimas 

proteolíticas, com atividade de gelatinase e serina protease; (ii) adesinas enterocócicas, 

tais como substância de agregação, proteína de superfície enterocócica (Esp), adesina 

ao colágeno presente em E. faecalis (Ace), antígeno A do E. faecalis (EfaA); e, (iii) 

polissacarídeos capsulares e da parede celular (GILMORE et al., 2002). 

 

Devido à dificuldade crescente no tratamento das infecções enterocócicas, 

cada vez mais esforços têm sido empregados para o melhor entendimento dos fatores 

que alteram a relação comensal pré-existente entre microorganismo e hospedeiro. 

Entretanto, os potenciais fatores de virulência dos enterococos permanecem ainda 

pouco caracterizados (GILMORE et al., 2002). 
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INFECÇÕES ENTEROCÓCICAS   

Alguns membros do gênero Enterococcus são capazes de atuar como 

patógenos oportunistas em seres humanos, principalmente em idosos, em pacientes 

imunocomprometidos ou portadores de doença de base grave que tenham sido 

hospitalizados ou internados em unidades de tratamento intensivo por período 

prolongado, submetidos à terapia antimicrobiana e/ou procedimentos invasivos 

(MURRAY, 2000; CARVALHO et al., 2004).  A importância dos enterococos como 

patógenos nosocomiais foi reconhecida na década de 70, paralelamente ao aumento 

considerável da resistência adquirida aos antimicrobianos freqüentemente utilizados 

(MURRAY, 1990; HANCOCK & GILMORE, 2000; MALANI et al., 2002). 

 

Atualmente, os enterococos representam a segunda causa de infecções de 

sítio cirúrgico, normalmente multimicrobiana, do trato urinário (ITU) e de bacteremias 

nos Estados Unidos (MURRAY, 1990; SCHARBERG, CULVER & GAYNES, 1991; 

MOELLERING Jr, 1992; HANCOCK & GILMORE, 2000). Além disso, são importantes 

agentes etiológicos de endocardites que, embora graves, são menos comuns que as 

bacteremias (HANCOCK & GILMORE, 2000). Em geral, a infecção urinária é a infecção 

mais comum entre as causadas por estes microorganismos, podendo apresentar-se 

como cistite, pielonefrite não complicada, prostatite e abscessos peri-renais. Infecções 

enterocócicas do trato respiratório ou do sistema nervoso central, assim como otites, 

sinusites, artrites sépticas e endoftalmites podem ocorrer, mas são raras (MURRAY, 

1990; HANCOCK & GILMORE, 2000; RICHARDS et al., 2000). 
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   A maioria das infecções enterocócicas, tais como infecção urinária, infecção 

de feridas e peritonite, pode ser tratada com ampicilina ou penicilina. Entretanto, o 

tratamento de infecções sistêmicas graves, como a endocardite e meningite, sobretudo 

em pacientes imunocomprometidos, exige a utilização de um esquema antimicrobiano 

com ação bactericida, através da combinação sinérgica de β-lactâmicos (penicilina ou 

ampicilina) ou glicopeptídeos (especialmente vancomicina) com aminoglicosídeos 

(gentamicina ou estreptomicina) (LECLERCQ, 1997). A resistência adquirida a estes 

antimicrobianos tem comprometido a eficácia deste esquema terapêutico. Amostras 

apresentando resistência a níveis elevados de aminoglicosídeos, ampicilina e 

vancomicina são causas de grande preocupação e têm sido detectadas em várias 

localizações geográficas, inclusive no Brasil (CEREDA et al., 1997; MERQUIOR et al., 

1997; MURRAY, 1998; DALLA COSTA et al.,1998; TORELL et al., 1999; ZANELLA et 

al.,1999; ALBURQUERQUE et al., 2000; D’AZEVEDO et al., 2000; CURI et al., 2003; 

MONDINO et al., 2003; FURTADO et al., 2005).  

 

As espécies mais freqüentemente isoladas de infecções humanas são E. 

faecalis (aproximadamente 90%) e E. faecium, que corresponde à maioria restante, 

isoladas em culturas puras ou mistas. Embora menos freqüentes, ou mesmo raras, 

muitas das outras espécies têm sido isoladas de fontes humanas como causa de 

infecções como, por exemplo, E. casseliflavus e E. gallinarum (RUOFF et al.,1990; 

GORDON et al.,1992; CLARK et al., 1993; HARRINGTON et al., 2004); E. raffinosus 

(RUOFF et al.,1990; GORDON et al.,1992; CLARK et al., 1993; WILKE et al., 1997; 

HARRINGTON et al., 2004), Enterococcus avium (RUOFF et al.,1990; GORDON et 
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al.,1992; WILKE et al., 1997), Enterococcus hirae, (RUOFF et al.,1990; GORDON et 

al.,1992); Enterococcus durans, (RUOFF et al.,1990); e, E. cecorum  (HSUEH et al., 

2000). 

 

RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS  

Resistência intrínseca  

 Uma característica marcante dos microorganismos pertencentes ao 

gênero Enterococcus é a resistência intrínseca a muitos dos antimicrobianos utilizados 

no tratamento de infecções por cocos Gram-positivos como, por exemplo, oxacilina, 

lincosaminas, cefalosporinas, baixos níveis de vancomicina nas espécies E. gallinarum 

e E. casseliflavus e estreptograminas na espécie E. faecalis (CETINKAYA, 2000; 

KLARE et al., 2003).  

 

Os enterococos, incluindo os oriundos de populações que nunca foram 

tratadas com antimicrobianos, apresentam concentração inibitória mínima (CIM) para 

antibióticos β-lactâmicos 10 a 100 vezes mais elevadas do que as apresentadas pelos 

estreptococos, como conseqüência de uma afinidade relativamente mais baixa 

intrínseca, das suas proteínas ligantes de penicilinas (PBPs, do inglês “penicillin binding 

proteins”) (GRAYSON et al., 1991; BAZET et al., 2005).  

 

Em geral as cefalosporinas são menos ativas contra os enterococos que as 

penicilinas e nenhuma das cefalosporinas disponíveis têm atividade relevante na clínica 

(MURRAY, 1990).  
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A resistência intrínseca a baixos níveis de aminoglicosídeos observada entre 

os enterococos é decorrente de uma diminuição na permeabilidade, devido ao 

transporte ativo ineficiente. Nesses casos, a associação de um aminoglicosídeo com 

um antimicrobiano que atue interferindo na formação da parede celular resulta em um 

efeito sinérgico bactericida (MURRAY, 1990). 

 

Resistência adquirida  

Somando à resistência intrínseca, os enterococos podem adquirir diferentes 

determinantes genéticos que conferem resistência a diversas classes de 

antimicrobianos incluindo cloranfenicol, tetraciclinas, macrolídeos, estreptograminas, 

níveis elevados de aminoglicosídeos e β-lactâmicos, glicopeptídeos e quinolonas. 

(MURRAY, 1990; LECLERCQ, 1997). Resistência à linezolida, assim como à  

associação quinupristina/dalfopristina e à daptomicina, vem sendo relatada, embora 

ainda com pouca freqüência (SADER et al., 2001; LONG et al., 2005; BONORA et al., 

2006). É interessante que a espécie E. faecium tem despertado maior interesse por 

apresentarem características peculiares (WADE, 1997). 

 

Resistência a níveis elevados de β-lactâmicos   

 A resistência a níveis elevados (HLR, do inglês “high level resistance”) de 

β-lactâmicos em enterococos está associada principalmente com a hiperprodução de 

PBPs, que naturalmente apresentam uma baixa afinidade pelas penicilinas, ou a  

mutações que diminuem ainda mais a afinidade das PBPs constitutivas pelo 

antimicrobiano. Os enterococos apresentam pelo menos cinco PBPs, sendo que a 
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hiperprodução da PBP5 confere resistência a todos os β-lactâmicos (FONTANA et 

al.,1996; BAZET et al., 2005). Em relação às mutações, sabe-se que aquelas ocorridas 

no sítio ativo da PBP5 também estão associadas ao aumento da resistência à 

penicilina, mesmo não havendo hiperprodução desta enzima (LIGOZZI, PITALLUGA & 

FONTANA, 1996; RYBKINE et al.,1998). A produção de β-lactamase parece ser uma 

das características adquiridas pelos enterococos que não apresentou uma 

disseminação muito ampla. Foi detectada pela primeira vez em 1983 em uma amostra 

de E. faecalis isolada nos Estados Unidos, e verificada esporadicamente entre 

amostras isoladas neste e em alguns outros países. A produção da enzima é 

constitutiva, codificada por um gene localizado num plasmídeo transferível junto com 

genes mediadores da resistência a níveis elevados de gentamicina (MARKOWITZ et al., 

1991; MURRAY, 1992).  

 

Resistência a níveis elevados de aminoglicosídeos 

Enterococos exibindo resistência a níveis elevados de aminoglicosídeos 

(HLR-A, do inglês “high level resistance to aminoglycosides”) têm sido descritos com 

freqüência crescente nas últimas décadas (MURRAY 1990; LECLERQ, 1992; 

ANTALEK et al., 1995; HUYCKE et al., 1998; MONDINO, 2003). 

 

O mecanismo de resistência adquirida por enterococos a HLR-A foi um dos 

primeiros a serem descritos (HORODNICEANU et al., 1979). Esta resistência adquirida 

pode ser decorrente da alteração no alvo ribossomal, causada por mutações 

cromossômicas, no caso da estreptomicina, ou da inativação enzimática através da 



  
  

27

produção de Enzimas Modificadoras de Aminoglicosídeos (EMAs), codificadas por 

genes localizados em plasmídeos transferíveis e transposons (ZERVOS et al., 1986). 

Uma das EMAs mais freqüentes em enterococos possui característica bifuncional, mas 

apresenta-se codificada por um único gene. Esta enzima possui atividade de 6’-

acetiltransferase e de 2”-fosfotransferase (AAC(6’)-I / APH(2”)-I). A combinação destas 

duas atividades resulta em resistência a concentrações elevadas de praticamente todos 

os aminoglicosídeos comercialmente disponíveis, exceto à estreptomicina. Apesar da 

estreptomicina não ser modificada por esta enzima, resistência a concentrações 

elevadas deste antimicrobiano devido a outros mecanismos pode coexistir com a 

resistência a níveis elevados de outros aminoglicosídeos (MURRAY, 1998). Uma outra 

EMA menos comum, que também confere resistência a níveis elevados de gentamicina, 

denominada APH (2”)-Id, foi detectada em E. casseliflavus, sendo codificada pelo gene 

aph (2”)-Id (TSAI et al., 1998). Posteriormente foi detectado um novo gene aph (2”)-Ib, 

que codifica uma enzima com atividade de fosfotransferase, denominada APH (2”)-Ib. 

Essa enzima é produzida por E. faecium, e também confere resistência a níveis 

elevados de gentamicina (KAO et al., 2000). 

 

Em diversos estudos realizados no Brasil, foram detectados percentuais 

elevados de enterococos apresentando HLR-A, com taxas que variaram de 37,8% 

(STERN, CARVALHO & TEIXEIRA, 1994) até em torno de 55% (MERQUIOR et al., 

1997; CARVALHO, 1998; MENDONÇA, 1998; PAULA, 2000; D’AZEVEDO, 2001; 

MONDINO, 2003; D’AZEVEDO et al., 2004).   
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Resistência aos glicopeptídeos 

A vancomicina, um glicopeptídeo tricíclico originário de um actinomiceto, 

Amycolatopsis orientalis, e posteriormente modificado, é um dos antibióticos de escolha 

no tratamento de infecções de caráter grave produzidas por cocos Gram-positivos, 

quando não é possível utilizar a penicilina ou outros β-lactâmicos (MOELLERING Jr, 

1992).  Foi produzida no final da década de 50 especialmente para o tratamento de 

infecções causadas por estafilococos, porém não era amplamente empregada até o 

final de década de 70, quando surgiram relatos de S. aureus resistentes a meticilina 

(MRSA, do inglês “methicillin-resistant S. aureus”). É a única escolha apropriada para 

tratar infecções provocadas por MRSA, estafilococos coagulase negativos resistentes a 

oxacilina e meningites por Streptococcus pneumoniae com susceptibilidade reduzida a 

β–lactâmicos, bem como em infecções suspeitas de serem provocadas por bactérias 

Gram-positivas em pessoas alérgicas aos β–lactâmicos. Pode também ser empregada 

em outras situações, incluindo endocardites infecciosas e na profilaxia de infecções em 

pacientes que serão submetidos a cirurgias cardíacas ou procedimentos cirúrgicos 

vasculares. No entanto, o aumento do uso da vancomicina para o tratamento efetivo de 

infecções por MRSA parece estar diretamente relacionado com a emergência de surtos 

por VRE e pode estar associada aos recentes relatos do surgimento de S. aureus 

resistentes a vancomicina (VRSA, do inglês “vancomycin-resistant S. aureus”) 

(HARBARTH, COSGROVE & CARMELI, 2002; CHAVERS et al., 2003). 

 

 Os glicopeptídeos atuam inibindo a síntese da parede celular através da 

ligação ao terminal Acil-D-Alanil-D-Alanina nas cadeias terminais pentapeptídicas, 



  
  

29

constituintes da estrutura da parede celular bacteriana em crescimento, o que impede 

as ligações peptídicas entre as mesmas. A expressão de genes que conferem 

resistência a níveis elevados de glicopeptídeos é responsável pela síntese de 

seqüências modificadas das terminações D-Ala-D-Ala, impedindo a ligação destes 

antibióticos aos sítios ativos no precursor do peptideoglicano e, conseqüentemente, 

inativando a ação dos mesmos (WOODFORD et al., 1995).  

 

 O primeiro relato de isolamento de VRE aconteceu na Inglaterra, em 1986 

(UTTLEY et al.,1989), 35 anos após o início de sua utilização; desde então têm sido 

descritos numerosos surtos hospitalares por VRE, particularmente nos EUA, sendo 

mais freqüentemente associados com a espécie E. faecium (BROWN et al., 2006). A 

partir daí, cepas com esse fenótipo têm sido descritas em diferentes partes do mundo 

(KAPLAN et al., 1988; FREEMAN et al., 1993; CLARCK et al., 1993; EDMOND et al., 

1995; GAMBAROTTO et al., 2000; KHAN et al.; 2002; TOGNERI et al., 2005), inclusive 

no Brasil (DALLA COSTA, 1998; ZANELLA et al., 1999; ALBUQUERQUE et al., 2000; 

D’AZEVEDO et al., 2000; CAMARGO et al., 2005; FURTADO et al., 2005), constituindo 

um problema terapêutico grave. Nos Estados Unidos, os primeiros VRE foram descritos 

em 1987 (SAHM et al., 1989), e, em seguida foram reportados casos na Ásia, Austrália 

e África (BOYCE, 1997). Na América Latina, cepas de VRE foram detectadas, pela 

primeira vez, em 1996, no Brasil (DALLA COSTA et al., 1998) e na Argentina (MARIN et 

al., 1998); sendo, posteriormente, também relatados na Colômbia (PANESSO et al., 

2002) e no Uruguai (BAZET et al., 2005).  
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Nos Estados Unidos, infecções ou colonização por VRE são bastante 

freqüentes atualmente. A freqüência de isolamento de VRE em Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI) aumentou de 0,4 para 26,0% de 1989 para 1999; enquanto que em 

outros setores hospitalares que não as UTIs, a freqüência aumentou de 0,3 para 24,0% 

durante o mesmo período (KLARE et al., 2003).  

 

Ainda nos Estados Unidos, as amostras VRE vêm sendo isoladas 

principalmente de pacientes internados, não sendo encontrados relatos de isolamento 

em indivíduos saudáveis, animais de granjas ou produtos alimentícios até a década 

passada (COQUE et al., 1996). Presume-se, portanto, que o uso oral de vancomicina 

nos Estados Unidos tem sido o grande responsável pela colonização intestinal por 

espécies naturalmente resistentes aos glicopeptídeos (RICE, 2001). Por outro lado, na 

Europa, onde se utilizou a avoparcina, um glicopeptídeo estruturalmente semelhante à 

vancomicina e à teicoplanina, como promotor de crescimento na indústria de alimentos 

de origem animal, amostras VRE foram encontradas no trato intestinal de indivíduos 

sadios e de animais de granja, e em alimentos processados. Esses achados sugerem 

que a colonização por VRE, neste caso, poderia ter resultado da ingestão de alimentos 

de origem animal contaminados (DEVRIESE et al., 1996; WEGENER et al., 1999).  

 

Entretanto, colonização ou infecção nosocomiais por VRE ocorrem com 

freqüência muito maior nos Estados Unidos do que no restante do mundo, inclusive na 

Europa, onde a freqüência de isolamento de enterococos associados com quadros 

infecciosos está em torno de 0,6 e 5,8% (BROWN et al., 1996; GOOSSENS, 1998; 
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SCHOUTEN et al., 2000; GOOSSENS et al., 2003; JONES et al., 2004). Uma das 

razões para isto seria a maior restrição ao uso de vancomicina nos hospitais europeus. 

Por outro lado, antes de 2003, na Alemanha, a freqüência de resistência aos 

glicopeptídeos era baixa, ocorrendo em cerca de 2,0 a 4,0% dos enterococos isolados. 

No entanto, após esta data a freqüência de isolamento de E. faecium resistentes a 

vancomicina passou a 14,0% (KIRST, THOMPSON & NICAS, 1998; KLARE et al., 

2005).  

 

Na América do Sul, a detecção de VRE é relativamente recente, havendo 

relatos de seu isolamento a partir de 1996 (MARIN et al., 1998; DALLA COSTA et al., 

1998; ZANELLA et al., 1999; ALBURQUERQUE et al., 2000; D’AZEVEDO et al., 2000; 

BAZET et al., 2005). Apesar da ampla utilização de vancomicina nos hospitais 

brasileiros, até o início de 1996 não havia sido detectados enterococos resistentes a 

níveis elevados de glicopeptídeos no país. Em 1996, foi isolada a primeira amostra de 

E. faecium apresentando resistência a níveis elevados de vancomicina, portadora do 

fenótipo VanD, a partir do sangue de uma criança com anemia aplásica, internada na 

Unidade de Hematologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Paraná (DALLA COSTA et al., 1998). Posteriormente, foi isolada uma amostra de E. 

faecium com o fenótipo VanA de um paciente com meningite, em São Paulo (ZANELLA 

et al., 1999). Somente em 2000 foi detectado o primeiro isolamento de VRE no Rio de 

Janeiro (ALBURQUERQUE et al., 2000), aparentemente relacionado a um surto 

isolado, e em seguida o isolamento da primeira amostra VRE em Porto Alegre 

(D’AZEVEDO et al., 2000). Em fevereiro de 2002, foi relatado o primeiro caso de E. 
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gallinarum portador do gene vanA, isolado em um hospital terciário da cidade Porto 

Alegre (CAMARGO et al., 2004). Amostras de E. gallinarum portadoras do gene vanA 

também foram isoladas no Rio de Janeiro (NEVES, 2003).  

Existem seis classes ou tipos de fenótipos de resistência à vancomicina 

descritos atualmente (VanA, VanB, VanC, VanD, VanE e VanG) os quais apresentam 

níveis de expressão de resistência diferenciados, sendo alguns característicos de 

determinadas espécies (WOODFORD, 2001; KAK & CHOW, 2002). Esses fenótipos 

estão associados a genes que codificam ligases anormais, que catalisam a síntese de 

precursores da parede celular com reduzida afinidade pelos glicopeptídeos. Destes, 

VanA e VanB são os mais relevantes clinicamente devido à capacidade de 

transferência genética entre espécies e gêneros, sendo ambos mais freqüentemente 

encontrados em E. faecium e E. faecalis.  

 

Os enterococos que apresentam o fenótipo VanA possuem resistência a 

altos níveis de vancomicina (CIM>128µg/mL) e teicoplanina (CIM>16µg/mL). Os genes 

que codificam o fenótipo VanA encontram-se num transposon Tn1546 e são 

autotransmissíveis para outros enterococos através de um plasmídeo conjugativo 

(ARTHUR & COURVALIN, 1993). As espécies de enterococos que apresentam este 

fenótipo, conforme descrito até o momento, são, comumente, E. faecalis e E. faecium 

(NICAS et al., 1989); e, ocasionalmente, E. raffinosus (CLARK et al., 1993), E. 

casseliflavus, E. gallinarum (DUTKA-MALEN et al., 1994), E. avium (ROSATO et al., 

1995) e E. durans (CERCENADO et al., 1995). 
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As cepas VanB possuem resistência de nível moderado a elevado à 

vancomicina (CIM 4-1024µg/mL) e são suscetíveis a teicoplamina (CIM<0,5µg/mL). Da 

mesma forma que o fenótipo VanA, é uma resistência induzida e transferível, codificada 

por um conjunto de genes denominado vanB, contido no transposon cromossômico 

Tn1547 (QUINTILIANI Jr & COURVALIN, 1996), ou no Tn5382 (CARIAS et al., 1998), 

este último carreando também genes de resistência à ampicilina e à tetraciclina. Em 

seguida foi descrito outro transposon que contém o gene vanB, o Tn1549, presente 

num plasmídeo (GARNIER et al., 2000). O gene vanB, por apresentar regiões variáveis, 

é dividido em três subtipos denominados vanB1, vanB2 e vanB3 (DAHL et al., 1999). As 

espécies associadas com este fenótipo são E. faecalis e E. faecium (QUINTILIANI Jr, 

EVERS & COURVALIN, 1993). 

 

O genótipo vanC é constitutivo em duas espécies menos comumente 

isoladas, E. galinarum e E. casseliflavus, que apresentam susceptibilidade à 

teicoplamina (CIM<0,5µg/mL) e resistência a baixos níveis de vancomicina (CIM 4-

32µg/mL) (CETINKAYA, FALK & MAYHALL, 2000). Esta resistência é uma 

característica constitutiva, não transferível, dessas espécies; sendo vanC1 o 

determinante genético na espécie E. gallinarum, enquanto que vanC2 e vanC3 são os 

encontrados em E. casseliflavus (CLARK et al., 1998). Estes últimos, por apresentarem 

elevada similaridade em suas seqüências de nucleotídeos, são referidos, por alguns 

autores, como vanC2/3 (PATEL et al., 1998b). E. gallinarum e E. casseliflavus podem, 

ocasionalmente, adquirir os genes vanA, tornando-se resistentes a níveis elevados de 
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vancomicina e teicoplanina (DUTKA-MALEN et al., 1994; SCHOONEVELDT, 

MARRIOTT & NIMMO, 2000). 

 

O fenótipo VanD foi inicialmente descrito por PERICHON, REYNOLDS & 

COURVALIN (1997) em uma amostra de E. faecium, caracterizada pela resistência 

constitutiva à vancomicina (CIM 64µg/mL) e susceptibilidade à teicoplanina (CIM 

4µg/mL). No Brasil, a primeira amostra de E. faecium resistente a vancomicina (CIM 

256µg/mL) e susceptível a teicoplanina (CIM 4µg/mL) foi isolada por DALLA COSTA et 

al. (1998), sendo caracterizada como pertencente ao fenótipo VanD, porém portadora 

de diferenças na seqüência de nucleotídeos quando comparada às outras amostras 

portadoras do mesmo genótipo, tendo sido designada como VanD4 (DALLA COSTA et 

al., 2000).  

 

O fenótipo VanE foi descrito em uma amostra de E. faecalis que apresentou 

resistência a baixos níveis de vancomicina (CIM 16µg/mL) e susceptibilidade à 

teicoplanina (CIM 0,5µg/mL) (FINNES et al., 1999). Por fim, o fenótipo VanG foi 

detectado em uma amostra de E. faecalis na Austrália; a mesma apresentou resistência 

a baixos níveis de vancomicina com CIM de 12-16µg/mL e susceptibilidade à 

teicoplanina (McKESSER et al., 2000). 

 

 A emergência de cepas de VRE é particularmente um grave problema nas 

instituições de saúde, especialmente pela possibilidade de disseminação a partir de 

portadores saudáveis e pela escassez de opções terapêuticas eficazes (MALANI et al., 
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2002). Acredita-se que essa possa ser, também, reflexo da pressão seletiva 

relacionada com uso indiscriminado não somente de vancomicina, a partir do final de 

década de 70, sobretudo nos hospitais para o tratamento de infecções causadas por S. 

aureus resistentes a oxacilina (BOYLE et al., 1993), mas também de cefalosporinas, 

metronidazol e clindamicina, além de fluoroquinolonas (SUPPOLA et al., 1996; 

EDLUND et al., 1997; DONSKEY et al., 2000; HARBARTH, COSGROVE & CARMELI, 

2002; CHAVERS et al., 2003).  

 

 Outra questão de grande preocupação em relação aos VRE é a 

possibilidade de ocorrência de transferência destes genes de resistência para outros 

patógenos mais virulentos, como por exemplo, para o S. aureus. Estudos in vitro 

demonstraram a transferência de genes de resistência vanA de enterococos para S. 

aureus, Staphylococcus epidermidis e outros Gram-positivos via conjugação mediada 

por plasmídeos (ARTHUR & COURVALIN, 1993; HEATON & HANDWERGER, 1995). 

Em 1996, foram relatadas as primeiras cepas de S. aureus com resistência 

intermediária à vancomicina (VISA, do inglês “vancomycin-intermediate resistant S. 

aureus”), com CIM de 8µg/mL, isoladas de pacientes que estiveram em tratamento com 

vancomicina, por tempo prolongado, para combater MRSA (HIRAMATSU, 1998). Além 

disso, três casos esporádicos de VRSA, portadores do gene vanA, foram descritos nos 

Estados Unidos entre 2002 e 2004 (WILLEMS, 2005). 

 

Em adição, estudos recentes realizados nos Estados Unidos, detectaram a 

ocorrência de transferência horizontal, entre pacientes hospitalizados, do gene vanA de 
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E. faecalis para S. aureus resistente a meticilina (MRSA) resultando no aparecimento 

de MRSA com resistência a níveis elevados de vancomicina (CHANG et al., 2003; CDC, 

2004;  TENOVER et al., 2004).  

 

Resistência à tetraciclina  

Embora a tetraciclina não seja um antimicrobiano rotineiramente utilizado no 

tratamento de infecções enterocócicas, cerca de 60 a 65% dos isolados clínicos 

apresentam resistência a estas drogas (JONES et al., 1998). Existem dois mecanismos 

principais de resistência às tetraciclinas em enterococos: (i) efluxo ativo da droga 

através da membrana citoplasmática; e, (ii) proteção ribossomal. Novas tetraciclinas 

como por exemplo a tigeciclina, relativamente estáveis aos mecanismos de resistência, 

têm se apresentado como alternativas potencialmente úteis no tratamento de infecções 

por enterococos multiresistentes (KAK & CHOW, 2002). 

 

Resistência às fluoroquinolonas 

Existem dois mecanismos de resistência às fluoroquinolonas: a alteração da 

subunidade A da enzima DNA-Girase, que impede a interação do antibiótico com o seu 

alvo (NAKANISHI et al., 1991), e o efluxo ativo, observado principalmente para a 

norfloxacina (LYNCH, COURVALIN & NIKAIDO, 1997).  

 

Resistência aos novos antimicrobianos 

São poucas as opções terapêuticas contra VRE já que, em geral, estes 

apresentam resistência a níveis elevados de β-lactâmicos e aminoglicosídeos. Alguns 
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fármacos clássicos são empregados na terapia contra os VRE, tanto em monoterapia 

como em combinações, entre eles cloranfenicol, rifampicina, tetraciclinas e novobiocina 

(KHAN et al., 2002). 

 

Em adição, novos antimicrobianos vêm sendo desenvolvidos para o combate 

de VRE. Recentemente, foram introduzidos no mercado a quinupristina-dalfopristina, a 

linezolida e a daptomicina com atividade exclusivamente sobre bactérias Gram-

positivas. O primeiro é uma combinação de duas estreptograminas com atividade sobre 

E. faecium, mas sem atividade sobre E. faecalis que é naturalmente resistente a esta 

combinação (MENSA, GARCIA-VÁZQUEZ & VILA, 2003). A linezolida é uma 

oxazolidinona que inibe a síntese protéica em uma etapa precoce da replicação 

bacteriana. É ativa sobre VRE e Staphylococcus resistentes a meticilina e a 

vancomicina (PIGRAU, 2003). Em setembro de 2003, o uso de um lipopeptídeo cíclico, 

a daptomicina, foi aprovado pelo “Food and Drugs Administration” (FDA) para o 

tratamento de infecções complicadas de pele e outros tecidos causadas por S. aureus, 

estreptococos β–hemolíticos dos grupos A e B e E. faecalis sensível à vancomicina. É 

também empregado no combate de amostras multirresistentes, por exemplo, 

estreptococos resistentes a penicilina, enterococos resistentes a vancomicina e 

estafilococos coagulase-negativos (ECN) resistentes a oxacilina, como alternativa 

terapêutica (SADER, FRITSCHE & JONES, 2005). Além destes, outros compostos com 

provável atividade contra VRE vêm sendo estudados e encontram-se em fase de 

pesquisa (APPELBAUM & JACOBS, 2005). 
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Paralelamente, relatos de resistência a estas drogas vêm sendo 

recentemente descritos (SADER et al., 2001; LONG et al., 2005; BONORA et al., 2006). 

Resistência à associação das estreptograminas quinupristina-dalfopristina entre 

amostras de E. faecium vem sendo observada na América Latina, especialmente em 

São Paulo (SADER et al., 2001).  

 

A emergência de VRE resistentes também a linezolida vem sendo relatada, 

mas é ainda considerada incomum. Porém o isolamento de E. faecium resistente a 

vancomicina e a linezolida nas instituições de saúde sugere uma nova tendência de 

resistência antimicrobiana entre estes microorganismos que poderá limitar o uso clínico 

da linezolida em um futuro bem próximo (BONORA et al., 2006). 

 

O mecanismo de ação da daptomicina ainda não encontra-se bem 

estabelecido, mas acredita-se que atue nas membranas citoplasmáticas na presença 

de concentrações fisiológicas de cálcio. No entanto, casos de microorganismos 

resistentes a esta droga também já foram relatados. Recentemente, resistência 

concomitante à vancomicina e à daptomicina foi verificada em uma amostra de E. 

faecium, isolada do sangue de um paciente portador de leucemia mielóide, em uma 

amostra de E. faecalis e em uma de S. aureus (LONG et al., 2005).  

 

Contudo, alguns estudos apontam a daptomicina como a melhor opção 

terapêutica no tratamento de infecções provocadas por E. faecalis resistentes a 

vancomicina; já para o combate de E. faecium resistentes a vancomicina, melhores 
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resultados são obtidos com o emprego da associação das estreptograminas, 

quinupristina e dalfopristina (SADER et al., 2004; JEVIT et al., 2005 ).  

 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS  

Há alguns anos, as infecções enterocócicas eram tradicionalmente 

consideradas endógenas, originadas da própria microbiota intestinal do paciente; 

devido a isso, a epidemiologia dessas infecções não despertava grande atenção. Mais 

recentemente, maior interesse tem sido dado a esse assunto devido às evidências que 

apontam a aquisição exógena de infecções enterocócicas. Além disso, a importância 

crescente dos enterococos como patógenos hospitalares e a emergência e 

disseminação de cepas multiresistentes contribuiu de forma relevante para o maior 

interesse na epidemiologia desses microorganismos (FACKLAM, CARVALHO & 

TEIXEIRA, 2002).  

 

A habilidade dos enterococos em colonizar indivíduos, na maioria das vezes 

sem provocar infecções, e de sobreviver em objetos inanimados por períodos 

prolongados, associado a sua resistência intrínseca e adquirida a vários antibióticos 

torna-os potentes patógenos nosocomiais (MURRAY, 1998). 

 

Os fatores de risco relacionados com as infecções nosocomiais incluem o 

uso indiscriminado de antibióticos, tempo de hospitalização prolongado, contato com 

pacientes infectados ou colonizados, insuficiência renal, neutropenia, doenças de base 
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graves, realização de transplantes, cirurgia prévia, cateterização do trato urinário, 

cateterismo venoso, entre outros (LIVORNESE, DIAS & SAMEL, 1992; BOYCE et al., 

1994; EDMOND et al., 1995; TORNIEPORTH et al., 1996; MORRINSON, WOODFORD 

& COOKSON, 1997; CETINKAYA, FALK & MAYHALL, 2000; CHAVERS et al., 2003).  

 

A pressão seletiva, provocada pela utilização de antibióticos aos quais os 

enterococcos são naturalmente resistentes, afeta diretamente a microbiota intestinal 

resultando em um aumento quantitativo da colonização intestinal por enterococos, 

favorecendo a sua disseminação e o aparecimento de surtos epidêmicos. O uso de 

vancomicina, cefalosporinas de amplo espectro, antibióticos anti-anaeróbios como 

metronidazol e clindamicina, e fluoroquinolonas são potentes fatores de risco para a 

colonização e infecção por VRE (SUPPOLA et al., 1996; EDLUND et al., 1997; 

DONSKEY et al., 2000; HARBARTH, COSGROVE & CARMELI, 2002; CHAVERS et al., 

2003). 

 

Normalmente, a colonização intestinal precede o aparecimento da infecção 

em pacientes internados, conforme já verificado tanto em amostras com HLR-A como 

em VRE (GORDTS et al., 1995; HARBARTH, COSGROVE & CARMELI, 2002). Os 

pacientes colonizados podem permanecer nesta condição por semanas, meses, ou até 

mesmo anos, representando reservatórios com potencial para infecção e fonte de 

transmissão para outros pacientes (GOLD, 2001). A condição de portador intestinal de 

VRE pode se prolongar após a alta hospitalar e os pacientes, ainda colonizados, podem 

ser admitidos no mesmo ou em outro hospital, contribuindo para a disseminação dessas 
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amostras e transformando-se nos principais reservatórios de VRE em hospitais e 

mesmo na comunidade (MONTECLAVO et al., 1995). Em adição, o risco de 

desenvolver infecções é maior em pacientes colonizados que, por sua vez, são a 

principal fonte de disseminação para o ambiente, para outros pacientes, especialmente 

em condições de incontinência fecal ou diarréia através, principalmente, das mãos dos 

profissionais de saúde (BOYCE et al., 1994). Estes profissionais não representam 

importantes reservatórios de VRE, mas estão envolvidos diretamente na sua 

disseminação entre pacientes (MORRIS et al., 1995). Além dos pacientes colonizados, 

outros potenciais reservatórios para VRE incluem o ambiente hospitalar ou superfícies e 

equipamentos médicos contaminados. Estudos de vigilância do ambiente hospitalar já 

detectaram contaminação por VRE em portas, armários, pisos, mesas, telefones, 

assentos de banheiro, recipientes para coletar urina de pacientes acamados, roupas de 

cama, monitores de eletrocardiograma, estetoscópios, termômetros, 

esfingomanômetros, assim como nas mãos de profissionais de saúde (NOSKIN et al., 

1995; MORRIS et al., 1995; PORWANCHER et al., 1997). 

  

Ao detectar-se a presença de VRE em um centro de saúde, medidas de 

vigilância ativa devem ser implementadas para identificar os reservatórios, de modo que 

medidas de controle possam ser estabelecidas. Em 1995, o “Hospital Infection Control 

Practices Advisory Committee” (HICPAC, 1995) propôs diretrizes para o controle de 

VRE, a fim de detectar rapidamente os pacientes colonizados. Entre elas encontra-se o 

cultivo de fezes ou de “swab” ano-retais dos pacientes internados em unidades onde 

foram detectados VRE e de todos aqueles que apresentem risco de serem portadores, 
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utilizando meios seletivos adicionados de vancomicina, no momento da admissão 

hospitalar, de modo que sejam estabelecidas medidas de controle como, por exemplo, 

barreiras de contato. Outras medidas de prevenção incluem lavar as mãos antes e 

depois do contato com os pacientes; utilização de jaleco e luvas ao se ter contato com 

pacientes colonizados; restrição do uso de antibióticos com pouca atividade sobre 

enterococos, como as cefalosporinas, sobretudo as de terceira e quarta geração e 

complementação destas medidas com o estabelecimento de políticas de educação do 

pessoal de saúde (HICPAC, 1995; OSTROWSKY et al., 2001; MUTO et al., 2003). É 

importante ressaltar que, uma vez estabelecida a ocorrência de amostras VRE em 

determinado hospital, torna-se difícil o controle da disseminação destas cepas 

multiresistentes entre os pacientes (MONTECLAVO et al., 1999; BARRET, 2004).  

 

Vários estudos foram realizados visando à erradicação de VRE do trato 

gastrintestinal empregando-se antibióticos via enteral; entretanto, nenhum regime se 

mostrou completamente eficaz (CETINKAYA, FALK & MAYHALL, 2000). DEMBRY, 

UZOKWE & ZERVOS (1996) verificaram a descolonização de VRE de dois pacientes 

tratados com doxiciclina e rifampicina, acompanhando-os por seis meses através de 

pesquisa de VRE em “swabs” retais; enquanto que, DONSKEY et al. (2001) observou 

em ratos, a diminuição da densidade de colonização por VRE, após administração do 

agente probiótico, Bacillus coagulans. 
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RASTREAMENTO EPIDEMIOLÓGICO   

Os surtos hospitalares por enterococos multiresistentes podem ser causados 

por transmissão clonal, a partir de uma única amostra, ou por transmissão horizontal 

dos genes de resistência para múltiplas amostras, através de plasmídeos ou 

transposons (HUYCKE, SAHM & GILMORE, 1998). A transmissão intra e inter-

hospitalar tem sido detectada tanto para enterococos apresentando HLR-A como para 

amostras com resistência adquirida à vancomicina (TRICK et al., 1999; ELSNER et al., 

2000; MONDINO et al., 2003; BORGMANN et al., 2004). 

  

O desenvolvimento de sistemas de tipagem genética contribuiu de forma 

marcante para o rastreamento e compreensão da disseminação de amostras de 

enterococos. Tais sistemas são baseados na observação de que, amostras de uma 

mesma espécie, podem apresentar ampla variabilidade no DNA, decorrente de eventos 

genéticos, tais como mutações pontuais, inserções, deleções e recombinações 

(TENOVER et al., 1995; STRUELENS, 1996). Existem diferentes sistemas de tipagem 

molecular para auxiliar estudos epidemiológicos, sendo que a utilização combinada de 

vários deles parece ser o ideal (WILLEY et al., 1994). Em contrapartida, os sistemas de 

tipagem fenotípica, tais como biotipagem, sorotipagem e fagotipagem são de valor 

limitado para o estudo de enterococos, devido ao baixo poder discriminatório, por não 

detectarem diferenças significativas entre amostras da mesma espécie (MURRAY, 

1990). 
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Os métodos de tipagem molecular, baseados na análise da estrutura 

genética da bactéria, dependendo da metodologia empregada, apresentam diferentes 

graus de reprodutibilidade e poder de discriminação. A análise do DNA cromossômico, 

através da eletroforese em campo pulsado, quando comparada com outros métodos 

moleculares, mostrou-se com elevado poder discriminatório para correlacionar 

amostras, sendo a mais recomendada atualmente para estudos epidemiológicos 

(CLARK et al., 1993; GORDILLO et al., 1993; ANTALEK et al., 1995; TENOVER et al., 

1997; MALATHUM et al., 1998; SCHOONMAKER et al., 1998; CARVALHO et al., 1998; 

D’AZEVEDO, DIAS & TEIXEIRA, 2001; MONDINO et al., 2003). 

  

O conhecimento dos grupos clonais predominantes de enterococos, bem 

como dos determinantes genéticos de resistência e de virulência, reveste-se de 

particular importância, considerando-se o aumento na freqüência destes 

microorganismos como agentes etiológicos de infecções hospitalares e a emergência 

de cepas multiresistentes, de difícil manejo clínico. 

 

A transmissão clonal foi comprovada, por exemplo, na maioria dos surtos 

causados por enterococos produtores de β-lactamase (MURRAY, 1991; MURRAY et 

al., 1992) e em vários estudos com amostras de enterococos apresentando HLR-A 

(ZERVOS et al., 1986; MARKOWITZ et al., 1991; ANTALECK et al., 1995; MA et al., 

1998), inclusive no Brasil, principalmente para amostras apresentando resistência a 

altos níveis de gentamicina (HLR-Ge) (CARVALHO et al., 1998; MENDONÇA, 1998; 

D’AZEVEDO, DIAS & TEIXEIRA, 2001; MONDINO et al., 2003). Em adição, vários 
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estudos relataram surtos causados por amostras VRE geneticamente relacionadas 

(CLARK et al., 1993; HANDWERGER et al., 1993; COQUE et al., 1996).  

 

Diante de tais evidências, nota-se a importância e a aplicabilidade de 

estudos sistemáticos periódicos que permitam o conhecimento das características de 

amostras circulantes numa determinada área, o que poderá contribuir para o 

desenvolvimento de medidas de tratamento e controle das infecções enterocócicas. 

 

Considerando o exposto, formulamos as seguintes hipóteses: 

 

* Devido à ação seletiva dos antimicrobianos, entre outros fatores, verifica-

se, ao longo dos anos, aumento na freqüência de resistência aos antibióticos entre 

amostras hospitalares de enterococos, principalmente a níveis elevados de 

aminoglicosídeos e vancomicina.  

  

* As amostras multiresistentes constituem grupos clonais predominantes com 

grande capacidade de disseminação intra e inter-hospitalar. 
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OBJETIVOS  

 

O rastreamento epidemiológico permite uma melhor compreensão da 

disseminação de cepas multiresistentes, contribuindo para viabilizar medidas mais 

efetivas de controle. Diversos marcadores de resistência têm sido caracterizados, 

especialmente aqueles relacionados aos antimicrobianos de maior importância na 

prática clínica. Considerando estes aspectos e dando continuidade aos estudos 

realizados em nossos laboratórios envolvendo amostras de enterococos isoladas no 

município de Niterói,  os objetivos do presente trabalho foram: 

 

 

1  OBJETIVO GERAL 

 Realizar a caracterização fenotípica e genotípica de enterococos isolados, 

consecutivamente, de diversos materiais clínicos e da microbiota intestinal, de 

pacientes atendidos em quatro hospitais do município de Niterói, RJ. 
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2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.1 Identificar as espécies de enterococos através de metodologia 

convencional. 

 

2.2 Avaliar a susceptibilidade das amostras aos antimicrobianos, com ênfase 

aos  aminoglicosídeos (gentamicina e estreptomicina) e a vancomicina. 

 

2.3  Determinar o genótipo de resistência à vancomicina. 

 

2.4 Analisar comparativamente e inter-relacionar genotipicamente amostras 

de enterococos, com os principais marcadores de resistência, isoladas das diferentes 

fontes estudadas. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 
 Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências Médicas/Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio 

Pedro/Universidade Federal Fluminense (CEP CCM/HUAP/UFF), do qual obteve 

aprovação, em setembro de 2005, sob protocolo número 152/2005.  

 

1  AMOSTRAS BACTERIANAS 

   

Foram estudadas 153 amostras de enterococos isoladas, consecutivamente, 

de pacientes atendidos em quatro hospitais do município de Niterói: Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), Hospital 

Santa Cruz (HSC) e Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha (CSMSM), no período 

entre janeiro de 2005 e janeiro de 2006. O HUAP e o HEAL são hospitais públicos, de 

atendimento terciário, com 290 e 250 leitos, respectivamente; o HSC e a CSMSM são 

hospitais privados com 100 e 300 leitos, respectivamente. Os quatro hospitais possuem 
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áreas de alto risco, como Unidades de Terapia Intensiva, e áreas de menor risco, como 

enfermarias gerais. 

  

1.1  Amostras provenientes de materiais clínicos  

Foram estudadas 83 amostras de enterococos com indicação de participação 

em quadro infeccioso isoladas de materiais clínicos diversos, processados nos 

respectivos Laboratórios de Bacteriologia de cada hospital, oriundos de pacientes 

atendidos nos hospitais acima citados. 

 

1.2  Amostras provenientes de microbiota intestinal 

Foram estudadas 70 amostras de enterococos isoladas da microbiota 

intestinal de pacientes internados no HUAP, HEAL e CSMSM, após isolamento seletivo 

utilizando a metodologia de VAN HORN, GEDRIS & RODNEY (1996), com algumas 

modificações. Para tal, os espécimes fecais obtidos por emissão espontânea ou através 

de “swab” ano-retal, foram homogeneizados em 1mL de salina estéril. Em seguida, 

alíquotas de 100µL foram inoculadas em tubo contendo 1mL de caldo Enterococcosel 

(“Enterococcosel Broth”; B-D Microbiology Systems, Cockeysville, MD, USA), acrescido 

de 6µg/mL de vancomicina. O caldo foi incubado por 24hs a 35°C. Após esse período, 

os tubos que apresentaram enegrecimento, indicativo do crescimento de bactérias que 

hidrolisam a esculina, foram repicados em placas contendo meio TSA (“Tryptic Soy 

Agar”; Debico Laboratories, Detroit, Michigan, USA) acrescido de 5% de sangue 

desfibrinado de carneiro (TSA-A) e incubadas por 18hs a 35°C.  
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 Após identificação fenotípica, as amostras de origem clínica e intestinal foram 

mantidas congeladas entre -18ºC e -20ºC, sob forma de suspensões densas em leite 

desnatado Molico® (Leite Molico, Nestlé Brasil LTDA, Araçatuba, São Paulo, Brasil) a 

10% (p/v) acrescido de glicerol (Vetec, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil) a 10% 

(v/v). 

  

1.3 Amostras padrão 

Foram também utilizadas amostras padrão, listadas nas seções 

correspondentes, como controles para os diferentes testes efetuados neste trabalho. A 

maioria destas amostras padrão foi obtida do “Centers for Disease Control and 

Prevention” (CDC, Atlanta, Georgia, EUA).  

  

2  IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA PARA CONFIRMAÇÃO DO GÊNERO  

 

2.1  Método de coloração de Gram  

As colônias sugestivas de enterococos, acinzentadas, não hemolíticas, foram 

submetidas à coloração de Gram e observadas ao microscópio. Os cocos Gram-

positivos dispostos aos pares ou em pequenas cadeias, foram testados quanto à 

capacidade de produzir catalase. 

 

2.2  Teste da catalase 

Uma colônia da cultura suspeita foi transferida para uma lâmina de 

microscopia contendo uma gota de peróxido de hidrogênio a 3%. As amostras catalase 



  
  

51

negativas (ausência de formação de bolhas de ar) foram submetidas aos testes 

descritos a seguir. 

 

2.3  Teste da hidrólise da esculina na presença de bile 

As amostras foram inoculadas no meio BEA (“Bile Esculin Agar”, Difco 

Laboratories, Detroit, MI, USA) e incubadas a 37oC por 18h-24h. O teste foi considerado 

positivo quando pelo aparecimento de coloração negra indicando hidrólise da esculina 

na presença de bile. 

 

2.4  Teste de tolerância ao cloreto de sódio a 6,5% 

As amostras foram inoculadas em caldo HIB (“Heart Infusion broth”, Difco) 

ajustado para conter 6,5% de NaCl (Merck Indústrias Químicas S.A., Rio de Janeiro, 

Brasil), 0,1% de D-Glicose e 0,1% de solução hidroalcoólica. Foi acrescentado 0,1% do 

indicador de pH púrpura de bromocresol para facilitar a leitura do teste. Após incubação 

a 35ºC-37ºC por 18h-24h, o teste foi considerado positivo quando ocorreu alteração da 

cor do indicador de pH e/ou simplesmente pela turvação do meio, indicando 

crescimento do microorganismo.     

 

2.5  Hidrólise de L-pirroglutamil-β-naftilamida (PYR) 

Para a detecção da produção de pirroglutamil arilamidase (PYR-ase) foi 

utilizado o método descrito por BOSLEY, FACKLAM & GROSSMAN (1983). A partir do 

crescimento de cada amostra, obtido em TSA-A, foi semeado um inóculo denso, com o 

auxilio de uma alça bacteriológica, em 0,2mL de THB (“Todd-Hewitt Broth”, Difco) 
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acrescido de 0,01% de L-pirroglutamil-β-naftilamida (Sigma Chemical Co, St Louis, 

USA). Após um período de incubação de 4h a 35oC, uma gota de solução reveladora 

contendo dimetilaminocinamaldeído (Sigma) a 1% em HCl a 10% (v/v), foi adicionada a 

cada tubo. O aparecimento de coloração rosa forte ou púrpura foi indicativo de reação 

positiva. As amostras de E. faecalis (SS-1273) e de Leuconostoc mesenteroides (SS-

1238) foram utilizadas como controles positivo e negativo, respectivamente. 

 

2.6  Hidrólise da L-leucina- β- naftilamida (LAP) 

Para a detecção da produção de leucina aminopeptidase (LPA-ase) foi 

utilizado o método descrito por FACKLAM & WASHINGTON (1991). A partir do 

crescimento de cada amostra, obtido em TSA-A, foi semeado um inóculo denso em 

0,2mL de THB acrescido de 0,02% de L-leucina-β-naftilamida (Sigma). As condições de 

incubação, revelação e interpretação dos resultados foram idênticas às seguidas para o 

teste de detecção da PYR-ase. 

 

3 IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA PARA CONFIRMAÇÃO DA ESPÉCIE 

 

As amostras pertencentes ao gênero Enterococcus foram identificadas 

quanto à espécie, através dos testes fisiológicos, com base no proposto por FACKLAM 

& COLLINS (1989) e TEIXEIRA & FACKLAM (2003). 

 

Os testes incluíram a produção de pigmento, motilidade, hidrólise da arginina, 

utilização do piruvato e fermentação de açúcares (arabinose, manitol, rafinose, 
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sacarose, sorbitol, sorbose e metil-α-D-glicopiranosídeo). Os meios líquidos foram 

inoculados com uma suspensão bacteriana densa (em solução fisiológica esterilizada), 

obtida a partir de uma cultura recente em TSA-A. As amostras padrão E. faecalis (SS-

1273), E. faecium (SS-1274), E. casseliflavus (SS-1229) e E. gallinarum (SS-1228) 

foram utilizadas como controles. 

 

3.1 Produção de pigmento e teste de motilidade 

A produção de pigmento (amarelo) foi observada através do crescimento na 

superfície de placas contendo TSA-A, após incubação a 35ºC por 18-24h. Para o teste 

de motilidade, cada amostra foi inoculada com agulha bacteriológica em tubos contendo 

“Motility Medium” (Gibson Laboratories, Inc. Lexington, KY, USA), distribuído em 

volumes de 3mL. A leitura foi realizada após incubação a 35ºC por 18-24h. 

 

3.2 Hidrólise da arginina 

Para a detecção da hidrólise da arginina foi utilizado o meio “Descarboxilase 

Base Moeller” (Difco) acrescido de 1% de L-arginina (Sigma) e distribuído em volumes 

de 36mL em tubos de 13x100mm. Após a inoculação de 2 gostas de uma suspensão 

bacteriana densa, foi adicionada uma camada de óleo mineral estéril (Nujol®, Indústria 

Química e Farmacêutica Schering Plough S. A., Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Os tubos 

foram inoculados a 35ºC durante sete dias. O aparecimento de cor púrpura (reação 

positiva) indicou a hidrólise da arginina. 
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3.3 Utilização do piruvato de sódio 

       A utilização do piruvato de sódio (Sigma) a 1% foi verificada em meio de 

cultura contendo 1% de triptona (Difco), 0,5% de extrato de levedura (difco), 0,5% de 

K2HPO4 (Merck Indústrias Químicas S. A., Rio de Janeiro, RJ, Brasil) e 0,01% do 

indicador de pH (azul de bromotimol, Sigma). Após a inoculação de uma gota de uma 

suspensão bacteriana densa, o meio foi inoculado a 35ºC durante sete dias. A viragem 

da coloração para amarelo indicou uma reação positiva. 

 

3.4 Fermentação de açúcares 

                 A utilização de carboidratos foi verificada em meio HIB (“Heart Infusion 

Broth”, Difco) acrescido de 1% do respectivo carboidrato e 0,1% do indicador de pH 

[púrpura de bromocresol (Sigma), em solução alcoólica a 1,6%] distribuído num volume 

de 3mL. Os açúcares testados foram: L-arabinose, manitol, D-rafinose, sacarose, D-

sorbitol, D-sorbose e metil-α-D-glucopiranosídeo (MGP) (Sigma). Cada tubo contendo o 

MGP foi semeado com um inóculo denso do crescimento de cada amostra em meio 

sólido; os demais tubos foram inoculados com duas gotas de suspensão bacteriana 

densa. Todos os testes foram incubados a 35ºC e observados diariamente durante sete 

dias. A mudança de cor do indicador de púrpura para amarelo indicou a acidificação do 

meio pela fermentação do carboidrato.  
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4 ANÁLISE DOS PERFIS DE PROTEÍNAS TOTAIS APÓS 
ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA 
 

 Para a caracterização precisa da espécie, quando se fez necessário, foi 

utilizada a análise do perfil protéico total das amostras estudadas através de 

eletroforese em gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato de sódio, segundo 

procedimento descrito por MERQUIOR et al. (1994).  

   

4.1 Extração das proteínas celulares totais  

 As amostras bacterianas foram semeadas em placas contendo TSA-A e 

incubadas a 35°C por 24hs. Após esse período, o crescimento bacteriano foi removido 

da superfície do meio de cultura, com auxílio de uma alça bacteriológica e suspenso em 

5mL de solução salina estéril, até a obtenção de uma turvação equivalente ao padrão 8 

da escala de McFarland. Após centrifugação por 20 minutos a 1000g, o sedimento 

celular foi suspenso em 250µL de uma solução aquosa contendo 10mg/mL de lisozima 

(Sigma), distribuído em tubos do tipo “eppendorf”, e incubado em banho-maria a 37°C 

por 2hs. A seguir, a cada suspensão, foram adicionados 250µL de tampão de 

tratamento da amostra contendo 0,5M de Tris-HCI pH 6,8 (Bio-Rad Laboratories Inc., 

Califórnia, EUA), dodecil sulfato de sódio a 4% (Bio-Rad), glicerol a 2% (v/v) (Vetec), 2-

mercaptoetanol a 10% (v/v) (Bio-Rad) e azul de bromofenol a 0,001% (m/v) (Sigma) e 

as suspensões foram aquecidas a 100°C por 5 minutos Após centrifugação a 1000g por 

5 minutos, o sobrenadante foi utilizado para análise eletroforética das proteínas.  
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4.2 Eletroforese das proteínas em gel de poliacrilamida contendo 

dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 

  

Para a realização da SDS-PAGE, em sistema descontínuo, foi utilizada a 

metodologia descrita por LAEMMLI (1970), com algumas adaptações descritas por 

MERQUIOR et al. (1994).  

  

 Os extratos proteicos, no volume de 15µL por amostra, foram aplicados em 

reservatórios no gel superior (gel de empilhamento) contendo 4% de acrilamida (Bio-

Rad) preparado com tampão Tris-HCl 0,125M (pH 6,8). O gel inferior (gel de separação) 

contendo 10% de acrilamida, foi preparado com tampão Tris-HCl 0,375M (pH 8,8). O 

tampão de corrida utilizado foi Tris-HCl 25mM, contendo glicina (Sigma) 192mM (pH 

8,3). Os géis e o tampão de eletroforese foram adicionados de SDS a 0,1%. Para efeito 

comparativo foram incluídos extratos das amostras padrão representativas das 

diferentes espécies de Enterococcus, assim como padrões de peso molecular 

conhecido. 

           

 A eletroforese foi realizada em uma cuba Mini Protean II (Bio-Rad 

Laboratories, Richmond, Califórnia, EUA) com aplicação de uma corrente constante de 

20mA, sob agitação branda, pelo tempo necessário para que o marcador, azul de 

bromofenol, atingisse a base do gel de separação. A seguir, os géis foram corados 

durante 18-24hs com azul de Coomassie R-250 (Sigma) a 0,125% em uma solução de 
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metanol, ácido acético e água [5:1:4 (v/v/v)] e descorados com a mesma solução 

solvente. 

  

Os géis foram desidratados através de incubação durante 20 minutos, em 

0solução aquosa contendo 50% de metanol e 0,5% de glicerol, envolvidos em papel 

celofane e deixados durante 24hs à temperatura ambiente. A análise dos perfis de 

proteínas foi realizada por inspeção visual dos géis com auxílio de um trans-iluminador.     

   

5  AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS 

 

5.1  Testes de difusão em agar 

A avaliação da susceptibilidade dos enterococos de origem clínica aos 

antimicrobianos foi realizada através da utilização de testes de difusão em agar 

conforme as recomendações do National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(NCCLS, 2004) e do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2006). A partir 

de culturas recentes foram preparadas suspensões das amostras em soro fisiológico 

esterilizado, correspondente à turvação do padrão 0,5 da escala de McFarland. As 

suspensões foram semeadas com “swabs” esterilizados sobre a superfície do meio de 

agar ”Mueller Hinton” (Difco). Discos de papel de filtro impregnados com 

antimicrobianos foram colocados sobre o meio. Os antibióticos testados foram: 

ampicilina (10µg); ciprofloxacina (5µg); cloranfenicol (30µg); eritromicina (15µg); 

nitrofurantoína (300µg); norfloxacina (10µg); levofloxacina (5µg); rifampicina (5µg); 

tetraciclina (30µg); gentamicina (120µg); estreptomicina (300µg) e vancomicina (30µg) 
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(CECON, Centro de Controle e Produtos para Diagnósticos Ltda, São Paulo, SP, 

Brasil).  

 

As amostras isoladas de microbiota intestinal foram avaliadas apenas frente 

a vancomicina (30µg), gentamicina (120µg) e estreptomicina (300µg).  

 

A leitura dos halos de inibição e a interpretação dos resultados foram 

realizados de acordo com o NCCLS (2004) e o CLSI (2006). Como controles foram 

utilizadas as seguintes amostras padrão: Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 

Escherichia coli (ATCC 25922) e E. faecalis (ATCC 29212). 

 

A resistência à vancomicina em amostras de origem clínica e intestinal, 

detectada pelo teste de disco-difusão, foi confirmada através do Teste-E (Epsilometer-

Test, Cambridge Diagnostics Ltda, Cambridge, United Kingdom). Em adição, o perfil de 

susceptibilidade a teicoplanina também foi verificado através deste método.  

 

6  DETECÇÃO DOS GENES DE RESISTÊNCIA À VANCOMICINA 

 

Para a detecção dos genes envolvidos na resistência à vancomicina foi 

empregada a metodologia baseada em SATAKE et al. (1997), com o objetivo de 

investigar a presença dos genes vanA e vanB.  
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As amostras bacterianas foram semeadas em ágar sangue e incubadas a 

36±1°C por 18h-24h. A partir deste crescimento foram preparadas suspensões 

bacterianas adicionando-se duas a três colônias em 100µL de água Mili-Q estéril. Uma 

alíquota de 2µL desta suspensão foi adicionada à mistura da reação de PCR, que 

constou de 0,5µM de cada iniciador, 0,2mM de dNTP mix (100mM de cada) (Gibco-

BRL, Gaithersburg, MD, USA), 2,5U de Taq polimerase (Gibco-BRL), 1,5mM de cloreto 

de magnésio (Gibco-BRL) e água Mili-Q para um volume final de 100µL. Esta mistura 

foi submetida a 1 ciclo de 95°C por 10 minutos, para lise bacteriana e desnaturação do 

DNA, 30 ciclos de 94°C por 30 segundos, 58°C por 30 segundos e 72°C por 30 

segundos, 1 ciclo de 72°C por 10 minutos e posteriormente mantida a 4°C em 

termociclador (PT 100 Programable Thermal Controler, MJ Research Inc., Cambridge, 

MA, Reino Unido). Foram utilizadas as seguintes seqüências iniciadoras: 

 

Gene Seqüência iniciadora (5’-3’) Produto (pb) 

    vanA CATGAATAGAATAAAAGTTGCAATA 

CCCCTTTAACGCTAATACGATCAA 

1530 

vanB GTGACAAACCGGAGGCGAGGA 

CCGCCATCCTCCTGCAAAAAA 

475 

 

As amostras de referência E. faecalis A256 (genótipo vanA), E. faecalis V583 

(genótipo vanB) foram utilizadas como controle positivo. A amostra de E. faecalis ATCC 

29212 foi utilizada como controle negativo. 
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6.1  Eletroforese e análise dos produtos amplificados 

Os produtos de amplificação de todos os genes pesquisados foram 

visualizados em transiluminador, sob luz UV, após eletroforese em gel de agarose 1,2% 

(Gibco-BRL) em cuba horizontal (Horizon, Gibco-BRL) durante 2h e numa corrente 

constante de 100V. O tampão utilizado na corrida eletroforética foi o TBE 0,5X [Tris 

base 0,2M, ácido bórico 0,2M e EDTA 0,5M (pH 8,0)]. Os géis foram corados com 

brometo de etídio 0,5µg/mL (Sigma) por 30 minutos, descorados em água Mili-Q (2 

vezes/30 minutos) e, posteriormente, fotografados pelo sistema digital EDAS-120 

(Eastman Kodak, New Haven, CT, EUA). 

 

7 ANÁLISE DOS PERFIS DE FRAGMENTAÇÃO DO DNA 
CROMOSSÔMICO APÓS TRATAMENTO COM ENZIMA DE RESTRIÇÃO 
E SEPARAÇÃO ATRAVÉS DE ELETROFORESE EM CAMPO PULSADO 
(PFGE) 

 

Todas as amostras resistentes a vancomicina foram submetidas à análise de 

seus perfis de fragmentação do DNA cromossômico obtidos por eletroforese em campo 

pulsado (PFGE). Foram incluídas, para efeitos comparativos, duas amostras de E. 

faecium sensíveis a vancomocina (uma isolada do sangue de paciente internado no 

HSC e a outra, da urina de paciente internado na CSMSM). Foi ainda incluída, para 

este fim, uma amostra de E. faecium resistente a vancomicina isolada da urina de 

paciente internado no Hospital Central da Prefeitura de Niterói (HCPN).  
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A metodologia utilizada foi baseada naquela descrita por TEIXEIRA et al. 

(1997), com modificações. As amostras foram cultivadas em meio de TSA-A, e 

incubadas a 37ºC, durante 18h. A partir desse crescimento foram feitas suspensões em 

0,5mL  de tampão PIV [NaCl 1M; Tris-HCl 10mM (pH 7,6)], de modo a obter uma 

turvação semelhante à escala 8 de McFarland. Esse volume de suspensão bacteriana 

foi misturado com um volume igual de agarose de baixa temperatura de fusão a 2% 

(NuSieve GTG, FMC BioProducts, Rockland, Maine, USA), deixado em banho-maria a 

58ºC e, após homogeneização, distribuído em moldes, para a formação de blocos. 

Após solidificação, os blocos de agarose foram colocados em 3,5mL de solução de lise 

[Tris-HCl 6mM (pH 7,6); NaCl 1M; EDTA 100mM (pH 7,5); 0,5% de Brij 58; 0,5% de 

lauril sarcosinato de sódio; 1mg de lisozima por mL e 5U de mutanolisina por mL] e 

incubados por 18-24h a 37ºC, sob agitação suave. Após esse período, a solução de lise 

foi substituída por 3,5mL de solução de ESP [EDTA 0,5M (pH 9 a 9,5); 1% de lauril 

sarcosinato de sódio; 0,1mg de proteinase K por mL] e incubada em banho-maria a 

50ºC por 18h. Após essa incubação a solução ESP foi substituída por 3,5mL de tampão 

TE [Tris-HCl 10mM (pH 7,5) e EDTA 0,1mM] para iniciar a lavagem dos blocos sob 

agitação suave a 37°C. O procedimento de lavagem com TE foi realizado por quatro 

vezes; as duas primeiras lavagens foram de 1h cada, a terceira de 2h e a última de 18-

24h. Após a última incubação, os blocos foram estocados em solução TE a 4ºC, ou 

preparados para digestão enzimática. 

 

Para a digestão enzimática, dois blocos de cada amostra foram incubados 

inicialmente em solução do tampão de reação específico para a enzima de restrição 
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Smal (225µL de água mili-Q, 25µL de tampão 10x da enzima) durante 1h a 25°C e em 

seguida em tampão contendo a enzima [225µL de água mili-Q; 25µL de tampão de 

enzima 10x; 20U da enzima de restrição Smal (Boeringer Mannhein Biochemicals, 

Indianapolis, Indiana, USA), durante 18-24h a 25ºC. Após esse período os blocos foram 

fundidos a 72ºC e aplicados nos reservatórios do gel de agarose a 1,2% em tampão 

TBE 0,5x (Tris 0,89M; EDTA 0,025M e ácido bórico 0,89M). Foram incluídos padrões de 

pesos moleculares (Pulse Marker, 50-1000Kb; Sigma). 

 

A eletroforese foi realizada no sistema de eletroforese em campo pulsado 

CHEF DR III SYSTEM (Bio-Rad), utilizando tempo de pulsos crescentes de 5 a 35 

segundos, por 22h, a 6V/cm, em um ângulo de 120º e na temperatura de 12ºC. Após a 

eletroforese, os géis foram colocados com solução de brometo de etídio (0,5µg/mL) por 

30 minutos e descorados com água destilada, durante 2h, observados sob luz UV e 

finalmente fotografados. Foi efetuada a inspeção visual dos perfis de fragmentação 

obtidos.  

 

A análise das imagens obtidas foi realizada por inspeção visual seguindo os 

critérios propostos por TENOVER et al. (1995), de forma que as amostras cujos perfis 

de restrição diferiram entre si em até seis bandas foram consideradas geneticamente 

relacionadas, ficando assim agrupadas em um mesmo grupo clonal. 
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RESULTADOS 

 

Foram estudadas 153 amostras de enterococos isoladas de pacientes 

atendidos em quatro instituições hospitalares da cidade de Niterói. Destas, 83 amostras 

foram de origem clínica, isoladas de diferentes espécimens oriundos de pacientes 

infectados, e 70 da microbiota intestinal.  

 

Como mostrado na Tabela 2, a fonte de isolamento mais freqüente foi urina 

(61,4%), seguida de secreções (18,1%) e de sangue (13,3%) e, em menor proporção 

de ponta de cateter intravascular (3,6%) e de outros espécimens clínicos (3,6%).  

 

A partir de urina, em todos os casos, houve crescimento exclusivo de 

enterococos, com contagem de colônias ≥105 UFC/mL, de acordo com o resultado da 

urinocultura quantitativa.  
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Em relação às secreções, os espécimens provenientes de pacientes 

atendidos no HUAP e no HSC, mostraram crescimento exclusivo de enterococos; em 

relação às cinco secreções coletadas de pacientes internados no HEAL, em duas 

secreções de ferida houve crescimento exclusivo de enterococos enquanto três 

apresentaram culturas polimicrobianas com crescimento concomitante de 

Staphylococcus coagulase-negativo, numa secreção de mandíbula; Acinetobacter 

baumanni, numa secreção de ferida de joelho e Escherichia coli, numa secreção 

abdominal. 

 

Quanto às hemoculturas, todas, exceto uma, apresentaram crescimento 

exclusivo de enterococos; a única exceção foi uma amostra de sangue do HEAL, na 

qual foi verificado crescimento concomitante de Acinetobacter baumanni.  

 

Conforme mostra a Tabela 3, a espécie mais freqüentemente isolada entre os 

enterococos de origem clínica foi E. faecalis (88,0%), seguida de E. faecium (7,2%), E. 

casseliflavus (3,6%) e E. raffinosus (1,2%).   

 

A Tabela 4 mostra a distribuição das espécies de enterococos de origem 

clínica de acordo com a fonte de isolamento. A espécie E. faecalis foi predominante em 

urina (46/51; 90,2%), sangue (10/11; 90,9%) e secreções (12/15; 80,0%), por outro lado 

foi a única espécie isolada de material de biopsia e também foi identificada nas duas 

amostras de origem desconhecida. Em relação à ponta de cateter intravascular, das 

três amostras de enterococos isoladas, duas pertenceram à espécie E. faecalis e outra 
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à espécie E. raffinosus. Foram isoladas amostras de E. faecium em urina, sangue e 

secreção de abscesso pélvico; de E. casseliflavus em urina, secreção de ferida e 

secreção de abscesso de parede; e, de E. raffinosus em ponta de cateter intravascular, 

isolada de um recém nascido, internado na UTI- Neonatal (UTI-neo) do HEAL. 

 

A Tabela 5 apresenta a distribuição das espécies entre as 70 amostras de 

enterococos de origem intestinal. A espécie mais freqüente foi E. casseliflavus (30/70; 

42,9%), seguida de E. faecalis (21/70; 30,0%), E. gallinarum (9/70; 12,8%), E. faecium 

(7/70; 10,0%) e E. raffinosus (3/70; 4,3%). Com relação às três amostras de E. 

raffinosus isoladas da microbiota intestinal, duas foram provenientes de pacientes 

internados na Clínica Médica Masculina (CMM) do HUAP e resistentes a vancomicina, 

enquanto a outra, sensível a vancomicina, foi isolada de um recém nascido internado 

na UTI-neo do HEAL. A identificação das quatro amostras de E. raffinosus foi 

confirmada através de SDS-PAGE (Figura 1).    

 

Durante este estudo também foram isoladas duas amostras de Lactococcus 

garvieae. Uma foi obtida da urinocultura de um paciente internado na Unidade 

Coronariana do HSC, em maio de 2005, e a outra, a partir da microbiota intestinal de 

um paciente internado na Pediatria do HEAL, em setembro de 2005. Estas amostras 

foram inicialmente classificadas como pertencentes ao gênero Enterococcus por serem 

cocos Gram-positivos, catalase negativos, bile-esculina positivos e hidrolisarem a L-

pirroglutamil-β-naftilamida (PYR) e L-leucina-β-naftilamida (LAP). A identificação foi 
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realizada através de testes fisiológicos convencionais e confirmada através da análise 

dos perfis proteicos totais por eletroforese em gel de poliacrilamida (Figura 1).  

 

Das 83 amostras de origem clínica estudadas, 81 (97,6%) apresentaram-se 

resistentes a pelo menos um dos antibióticos testados. A maioria das amostras foi 

sensível a ampicilina (97,6%), vancomicina (98,8%) e nitrofurantoína (90,4%); enquanto 

que, grande parte apresentou resistência à tetraciclina (55,4%), eritromicina (49,4%) e 

rifampicina (49,4%). Com relação aos demais antimicrobianos, observou-se resistência 

às quinolonas (ciprofloxacina, 43,4%; norfloxacina, 43,4%; levofloxacina, 33,7%), 

cloranfenicol (37,4%) e a níveis elevados de gentamicina (31,3%) e estreptomicina 

(30,1%) (Tabela 6).  

 

Conforme mostra a Tabela 7, a resistência a HLR-A foi verificada em 38 

(45,8%) das 83 amostras de origem clínica. A ocorrência de HLR-A foi bastante 

semelhante no HEAL (58,6%) e no HSC (58,3%), porém diferente da encontrada no 

HUAP (22,2%) e na CSMSM (25,0%).   

 

A ocorrência de amostras com HLR-Ge foi semelhante no HUAP, CSMSM e 

HSC (16,7%) e maior no HEAL (46,3%). As taxas mais elevadas de resistência a HLR-

Et foram detectadas no HSC (41,7%) e no HEAL (36,6%) e a menor no HUAP (11,1%). 

Por outro lado, a ocorrência de amostras com HLR-Ge/Et foi de 24,4% no HEAL, versus 

16,7% na CSMSM e 5,6% no HUAP. No HSC não foi observada resistência 

concomitante à gentamicina e estreptomicina entre as amostras isoladas. 
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Das 38 amostras clínicas apresentando HLR-A, 54,5% foram isoladas de 

sangue, 46,7% de secreções, 45,1% de urina e 33,3% de ponta de cateter intravascular 

e em uma amostra de origem desconhecida.  

 

A maioria das amostras com HLR-A apresentou resistência concomitante às 

quinolonas [ciprofloxacina (27/38; 71,1%), norfloxacina (27/38; 71,1%) e levofloxacina 

(23/38; 60,5%)], cloranfenicol (27/38; 71,1%), eritromicina (29/38; 76,3%) e tetraciclina 

(26/38; 68,4%). 

 

Através da Tabela 8, pode-se verificar os perfis de resistência aos 

antimicrobianos das demais espécies de enterococos de origem clínica, isoladas com 

menor freqüência. 

 

Das 70 amostras de enterococos isoladas a partir da microbiota intestinal, 22 

(31,4%) apresentaram HLR-A (Tabela 9).  

 

A Tabela 10 mostra a ocorrência de HLR-A entre as diferentes espécies de 

enterococos de origem clínica e intestinal. Com relação às espécies de enterococos de 

origem clínica, 34 (46,6%) dos 73 E. faecalis  isolados apresentaram HLR-A. Com 

relação às espécies isoladas com menor freqüência, duas  (33,3%) entre as seis 

amostras de E. faecium e duas (66,7%) entre as três amostras de E. casseliflavus 

apresentaram esta característica de resistência. Apenas uma amostra de E. faecium 

não apresentou multiresistência, tendo apresentado resistência somente à rifampicina, 
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dentre os antimicrobianos testados, e resistência intermediária à ciprofloxacina e 

norfloxacina (Tabela 9). A única amostra clínica de E. raffinosus foi sensível a níveis 

elevados de gentamicina e estreptomicina e resistente a ampicilina, tetraciclina e 

rifampicina. Enquanto que, com relação às espécies de enterococos de origem 

intestinal, sete (23,3%) dos 30 E. casseliflavus e seis (28,6%) dos 21 E. faecalis 

isolados apresentaram HLR-A. Com relação às espécies isoladas com menor 

freqüência, uma (11,1%) entre nove amostras de E. gallinarum, cinco (71,4%) entre 

sete amostras de E. faecium e as três (100,0%) amostras de E. raffinosus apresentaram 

esta característica de resistência. 

 

Na Tabela 11, encontram-se relacionadas as amostras de enterococos 

resistentes a vancomicina, de origem clínica e intestinal, detectadas neste estudo. Das 

oito amostras VRE, sete foram isoladas da microbiota intestinal. Duas destas amostras 

foram identificadas como pertencentes à espécie E. raffinosus, isoladas de pacientes 

internados na Clínica Médica Masculina (CMM) do HUAP e cinco como pertencentes è 

espécie E. faecium, sendo duas isoladas de pacientes internados no HEAL (um na 

Pediatria e uma na UTI-neo) e três de pacientes internados no HUAP (duas na CMM e 

uma no Centro de Terapia Intensiva - CTI). A amostra VRE de origem clínica, da 

espécie E. faecium, foi isolada da urina de uma paciente em diálise, internada no 

HUAP. Este paciente havia sido internado no HEAL anteriormente.  

 

Todas as amostras VRE analisadas apresentaram CIM≥ 256µg/mL tanto para 

vancomicina quanto para teicoplanina, indicando que as mesmas apresentavam o 
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fenótipo VanA (Tabela 11). Além disso, sete amostras VRE isoladas, quando 

submetidas à técnica de PCR, mostraram produtos de amplificação compatíveis com o 

gene vanA (Figura 2). Todas estas amostras VRE foram negativas para o gene vanB. 

Uma das amostras de E. faecium VRE, proveniente da microbiota intestinal de um 

paciente internado na CMM do HUAP, foi testada apenas para vancomicina 

apresentando CIM≥ 256µg/mL. Para fins comparativos, foi incluída uma amostra VRE 

oriunda da urina de um paciente internado no CTI do HCPN, isolada durante o período 

de realização deste trabalho, que também apresentou produtos de amplificação 

compatíveis com o gene vanA. 

 

Os perfis de PFGE encontrados entre amostras de E. faecium apresentando 

sensibilidade ou resistência à vancomicina, de origem clínica e intestinal, estão 

apresentados na Figura 3.  

 

     Através da análise dos perfis de fragmentação do DNA cromossômico foi 

possível observar que todas as amostras de E. faecium resistentes a vancomicina 

foram geneticamente relacionadas e incluídas num mesmo grupo clonal, denominado 

de A; apenas uma variante denominada de A1 foi detectada, correspondendo à única 

amostra clínica isolada no HUAP em janeiro de 2006 (Tabela 12). As outras duas 

amostras sensíveis a vancomicina analisadas, isoladas de pacientes internados no 

HSC e na CSMSM, apresentaram perfis distintos e não relacionados ao grupo clonal A. 

A amostra VRE isolada no HCPN também mostrou-se pertencente ao clone A (Figura 

3).  
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Os perfis de fragmentação do DNA cromossômico das amostras E. raffinosus, 

apresentando resistência à vancomicina de origem intestinal, isolados no HUAP, estão 

apresentados na Figura 4. A análise dos perfis de PFGE das duas amostras de E. 

raffinosus apresentando resistência à vancomicina revelou que as mesmas eram 

geneticamente relacionadas e incluídas num mesmo grupo clonal, denominado de 

grupo clonal R, composto por duas variantes (R1 e R2) (Tabela 13). Em adição, duas 

amostras de E. raffinosus sensíveis à vancomicina, isoladas em outro hospital, foram 

submetidas à análise de seus perfis de fragmentação e mostraram-se não relacionadas 

geneticamente ao grupo clonal R. 
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Tabela 1. Características fenotípicas das espécies do gênero Enterococcus e 
algumas espécies de gêneros relacionados 
 

 
       Testes fisiológicosa 

Espécies     MAN SOR ARG ARA SBL RAF TEL MOT PIG SAC PIR MGP 
Grupo I              
E. avium  + + - + + - - - - + + V 
E. gilvus  + + - - + + - - + + + - 
E. moloduratus  + + - - + + - - - + + V 
E. pallens  + + - - + + - - + + - + 
E. pseudoavium  + + - - + - - - - + + + 
E. raffinosus  + + - + + + - - - + + V 
E. saccharolyticus  + + - - + + - - - + - + 
Enterococcus sp.nov. CDC 
PNS-E3 + + - - + - - - - - + - 
Grupo II              
E. faecalis  +* - +* - + - + - - +* + - 
E. haemoperoxidus  + - + - - - - - - + - + 
Lactococcus sp.  + - + - - - - - - + - - 
E. faecium  +* - + + V V - - - +* - - 
E. casseliflavus  + - +* + V + -* +* +* + V + 
E. gallinarum  + - +* + - + - +* - + - + 
E. mundtii   + - + + V + - - + + - - 
Enterococcus sp.nov. CDC 
PNS-E2 + - + - - - - - - + - - 
Grupo III               
E. dispar   - - + - - + - - - + + + 
E. durans   - - + - - - - - - - - - 
E. hirae    - - + - - + - - - + - - 
E. ratti    - - + - - - - - - - - - 
E. villorum   - - + - - - - - - - - - 
Grupo IV               
E. asini    - - - - - - - - - + - - 
E. cecorum   - - - - + + - - - + + - 
E. phoeniculicola  - - - + - + - - - + - + 
E. sulfureus   - - - - - + - - + + - + 
Enterococcus sp.nov. CDC 
PNS-E1 - - 

- 
- - - - - - + + + 

Grupo V               
E. canis   + - - + - - - - - + + + 
E. columbae   + - - + + + - - - + + - 
E. moraviensis   + - - + - - - - - + + + 
Vagococcus fluvialis  + - - - + - - + - + - + 
                

a Abreviaturas e símbolos: MAN, manitol; SOR, sorbose; ARG, arginina; ARA, arabinose; SBL, sorbitol; 
RAF, rafinose; TEL, telurito 0,04%; MOT, motilidade; PIG, pigmento; SAC, sacarose; PIR, piruvato; MGP, 
metil—D-glicopiranosídeo; +, > 90% de positividade; -, < 10% de positividade; V, variável (11 a 89% de 
positividade);  +* ou -*, podem ocorrer exceções ocasionais (< 3% das amostras). Adaptado de 
CARVALHO et al., 2004. 
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Tabela 2. Fontes de isolamento de amostras de enterococos de origem clínica isoladas em quatro hospitais 
da cidade de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 a Janeiro/2006 
 
 
                   
Fontes de isolamento          Número de amostras de enterococos por instituição    

         HUAP1 HEAL2 HSC3 CSMSM4       Total (%)  
Urina    11 25 5 10 51 (61,4)  
Secreções5   5 5 5 - 15 (18,1)  
Sangue    - 8 2 1 11 (13,3)  
Ponta de cateter intravascular  1 2 - - 3 (3,6)  
Biopsia6   1 - - - 1 (1,2)  
Desconhecida     - 1 - 1 2 (2,4)  
TOTAL       18 41 12 12 83  
 

 

1  Hospital Universitário Antônio Pedro        
2  Hospital Estadual Azevedo Lima         
3  Hospital Santa Cruz         
4  Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha        
5  Inclui: “swab” de escara, secreções de feridas, genitais e outras       
6  Biopsia de origem desconhecida         
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Tabela 3. Distribuição das espécies entre amostras de enterococos isoladas a partir de diversos materiais 
clínicos, de pacientes atendidos em quatro hospitais da cidade de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 a
Janeiro/2006 

 
                  
Espécies          Número de amostras de enterococos por instituição   

         HUAP1 HEAL2 HSC3 CSMSM4       Total (%) 
E. faecalis   15 38 10 10 73 (88,0) 
E. faecium    3 - 1 2 6 (7,2) 
E. casseliflavus   - 2 1 - 3 (3,6) 
E. raffinosus   - 1 - - 1 (1,2) 
TOTAL       18 41 12 12 83 
 

1  Hospital Universitário Antônio Pedro       
2  Hospital Estadual Azevedo Lima        
3  Hospital Santa Cruz        
4  Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha       
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Tabela 4. Distribuição das espécies entre amostras de enterococos de origem clínica, de acordo com a fonte 
de isolamento, em quatro hospitais da cidade de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 a Janeiro/2006 
 
 
                

Fontes de isolamento Total de         
      Amostras    E. faecalis E. faecium  E. casseliflavus E. raffinosus  
Urina   51 46 4 1 -  
Sangue   11 10 1 - -  
Ponta de cateter  3 2 - - 1  
Secreções1   15 12 1 2 -  
Biopsia2     1 1 - - -  
Desconhecida  2 2 - - -  
TOTAL     83  73 6 3 1  
 

 

1  Inclui: “swab” de escara, secreções de feridas, cutânea, genitais e   outras      
 
      

2  Biopsia de origem desconhecida         
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Tabela 5. Distribuição das espécies entre amostras de enterococos isoladas a partir da microbiota intestinal de 
pacientes hospitalizados, em três hospitais da cidade de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 a Janeiro/2006 

 
 
                   
Espécies                           Número de amostras de enterococos por instituição    

         HUAP1 HEAL2 CSMSM3   Total    (%)   
E. casseliflavus   9 17 4    30 (42,9)   
E. faecalis   1 19 1    21 (30,0)   
E. gallinarum   5 4 -      9 (12,8)    
E. faecium    3 3 1      7 (10,0)   
E. raffinosus   2 1 -      3 (4,3)   
TOTAL       20 44 6         70   
 

 

1  Hospital Universitário Antônio Pedro        
2  Hospital Estadual Azevedo Lima         
3  Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha        
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Tabela 6. Susceptibilidade aos antimicrobianos entre 83 amostras de enterococos de origem clínica isoladas 
em quatro hospitais da cidade de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 a Janeiro/2006 
 
 
 

                                                                                 Perfis de susceptibilidade1       

   
                                         n  (%) 

    
Agentes antimicrobianos              S  I R  
Ampicilina  81 (97,6)  0  2 (2,4)   
Ciprofloxacina  20 (24,1)  27 (32,5) 36 (43,4) 
Norfloxacina  30 (36.1)  17 (20,5)  36 (43,4) 
Levofloxacina  52 (62,7)  3 (3,6) 28 (33,7) 
Cloranfenicol  52 (62,7)  0 31 (37,3) 
Eritromicina  10 (12,0)  32 (38,5) 41 (49,4) 
Tetraciclina  37 (44,6)  0 46 (55,4) 
Rifampicina  29 (34,9)  13 (15,7) 41 (49,4) 
Vancomicina  82 (98,8)  0 1 (1,2) 
Nitrofurantoína  75 (90,4)  4 (4,8) 4 (4,8) 
Gentamicina2  57 (68,7)  0 26 (31,3) 
Estreptomicina2   58 (69,9)  0 25 (30,1)  
 

 

1 S: Susceptível; I: Resistência Intermediária; R: Resistente                  
2 Discos com concentrações elevadas de Gentamicina (120µg) e de Estreptomicina 
(300µg)    
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Tabela 7. Perfil de resistência a níveis elevados de aminoglicosídeos (HLR-A) entre 83 amostras de enterococos 
de origem clínica isoladas em quatro hospitais de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 a Janeiro/2006, de 
acordo com os testes de difusão em ágar 

     

 
 
         

   Número de amostras resistentes a níveis elevados de (%)  

Hospitais / (total de amostras)  Ge1                               Et2   Ge/Et3                    Ge, Et, Ge/Et4  
HUAP5  (18)  3 (16,7) 2 (11,1) 1 (5,6) 4 (22,2)  
HEAL6  (41)  19 (46,3) 15 (36,6) 10 (24,4) 24 (58,6)  

CSMSM7  (12)                               2 (16,7) 3 (25,0) 2 (16,7) 3 (25,0)  
HSC8  (12)                                        2 (16,7) 5 (41,7) 0 7 (58,3)  

Total (83)    26 (31,3) 25 (30,1) 13 (15,7) 38 (45,8)  
 

 

1  Ge: Amostras resistentes a níveis elevados (HLR) somente de Gentamicina (HLR-Ge) ou associada com HLR de Estreptomicina (HLR-Et)   
2  Et: Amostras resistentes somente a HLR-Et ou associada com HLR-Ge     
3  Ge/Et: Amostras resistentes a níveis elevados de Gentamicina e Estreptomicina 
(HLR-Ge/Et)     
4  Ge, Et, Ge/Et: Amostras resistentes a somente HLR-Ge ou HLR-Et ou a ambos (HLR-Ge/Et); i. e., total de amostras resistentes a níveis elevados de aminoglicosídeos 
HLR-A)  
5  Hospital Universitário Antônio Pedro      
6  Hospital Estadual Azevedo Lima                              
7  Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha                                                     
8  Hospital Santa Cruz                                                    

 
 
 
 
 



    78 

 
Tabela 8. Perfis de resistência aos antimicrobianos de 10 amostras de enterococos de origem clínica 
pertencentes a espécies com menor freqüência de isolamento, obtidas de pacientes atendidos em quatro 
hospitais de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 a Janeiro/2006 

      

  
 
           

Espécies   Número total    Perfis de resistência     
    de amostras     (Número de amostras)     
E. faecium    6              Clo, Er, Cip, Nor, Tet, Rif, Gea (1)   
                Amp, Clo, Er, Cip, Lev, Nor, Rif, Van, Gea, Etb (1) 
                Er, Cip, Lev, Nor, Tet, Rif (1)    
                Cip, Tet (1)     
                Er, Rif  (1)     
                Rif (1)      
            
E. casseliflavus  3             Clo, Er, Cip, Lev, Nor, Tet, Eta (1)   
                 Cip, Nor, Tet, Eta (1)     
                Er, Tet (1)     
            
E. raffinosus  1            Amp, Tet, Rif (1)     
                 
 

 

a Resistência a níveis elevados de gentamicina        
b Resistência a níveis elevados de estreptomicina       
Amp: Ampicilina; Clo: Cloranfenicol; Er: Eritromicina; Cip: Ciprofloxacina; Lev: Levofloxacina; Nit: Nitrfurantoína; Nor: Norfloxacina; Tet: Tetraciclina; Rif: Rifampicina; Van: 
Vancomicina; Ge: Gentamicina; Et: Estreptomicina  
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Tabela 9. Ocorrência de resistência a níveis elevados de aminoglicosídeos entre 70 amostras de enterococos 
isolados a partir da microbiota intestinal de pacientes hospitalizados em três hospitais de Niterói, durante o 
período de Janeiro/2005 a Janeiro/2006 

  

 
 
    

  
 
        

Origem   Número de amostras resistentes a níveis elevados de (%)  

(Total de amostras)   Ge1                              Et2   Ge/Et3                Ge, Et, Ge/Et4  
HUAP5  (20)   7 (35,0) 7 (35,0) 5 (25,0) 9 (45,0)  
HEAL6  (44)  11 (25,0) 5 (11,4%) 4 (9,1) 12 (27,3)  

CSMSM7  (6)                                0 1 (16,7%) 0 1 (16,7)  
Total (70)     18 (25,7) 13 (18,6) 9 (12,9) 22 (31,4)  
 

 

1  Ge: Amostras resistentes a níveis elevados (HLR) somente de Gentamicina (HLR-Ge) ou associada com HLR de Estreptomicina (HLR-Et)   
2  Et: Amostras resistentes somente a HLR-Et ou associada com HLR-Ge     
3  Ge/Et: Amostras resistentes a níveis elevados de Gentamicina e Estreptomicina (HLR-Ge/Et)    
4  Ge, Et, Ge/Et: Amostras resistentes a somente HLR-Ge ou HLR-Et ou a ambos (HLR-Ge/Et); i. e., total de amostras resistentes a níveis elevados de aminoglicosídeos 
HLR-A)  
5  Hospital Universitário Antônio Pedro      
6  Hospital Estadual Azevedo Lima                              
7  Casa de Saúde e Maternidade Santa Martha                                                     
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Tabela 10. Ocorrência de resistência a níveis elevados de aminoglicosídeos entre as diferentes espécies de 
enterococos de origem clínica e intestinal, isoladas em quatro hospitais de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 
a Janeiro/2006 
  
 
              
Origem  HLR-A Número de amostras com HLR-A / Total de amostras 
   (%)                                  (%)     
     E. faecalis E. faecium E. casseliflavus E. gallinarum E. raffinosus 
Amostras clínicas  38 34/73 2/6 2/3 - - 
  (45,8) (46,6) (33,3) (66,7)   
               
        
Amostras intestinais  22 6/21 5/7 7/30 1/9 3/3 
   (31,4) (28,6) (71,4) (23,3) (11,1) (100,0) 

 
 

HLR-A : Amostras resistentes a níveis elevados de aminoglicosídeos  
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Tabela 11. Caracterização de oito amostras de Enterococos Resistentes a Vancomicina (VRE) encontradas em dois 
hospitais de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 a Janeiro/2006 
 
                   
   HEAL1   HUAP2   
   CS 440 CS 640  CS 649 CS 650  CS 653 CSS 655 CS 656 CS 677 
DADOS GERAIS               
Material clínico “swab” retal “swab” retal “swab” retal “swab” retal “swab” retal “swab” retal “swab” retal Urina 
Setor requisitante Pediatria UTI-Neo3    CTI4   CMM5 CMM5 CMM5 CMM5 CD6 
Data de Isolamento      Mar/05 Out/05 Out/05 Out/05 Out/05 Out/05 Out/05 Jan/06 
Sexo  Feminino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
          
ESPÉCIE  E. faecium E. faecium E. faecium E. faecium E. faecium E. raffinosus E. raffinosus E. faecium 
           
PERFIL DE SENSIBILIDADE          
Teste de Difusão: R/S7         
Vancomicina (30µg) R R R R R R R R 
Gentamicina (120µg R R R R R R R R 
Estreptomicina (300µg) R R R R R R R R 
Teste-E [CIM (µg/mL)]8:        
Vancomicina ≥256µg/mL ≥256µg/mL ≥256µg/mL ≥256µg/mL ≥256µg/mL ≥256µg/mL ≥256µg/mL ≥256µg/mL 
Teicoplanina ≥256µg/mL ≥256µg/mL ≥256µg/mL NT ≥256µg/mL ≥256µg/mL ≥256µg/mL ≥256µg/mL 
GENÓTIPO (PCR) vanA vanA vanA NT vanA vanA vanA vanA 
          

Perfil de PFGE  A A  A A A R1 R2 A1 
   
1 Hospital Estadual Azevedo Lima                                       5 Clínica Médica Masculina  NT:  Não Testado   
2 Hospital Universitário Antônio Pedro                                       6 Centro de Diálise    
3 Unidade de Terapia IntensivaNeonatal                                       7 Resistente/Sensível     
4 Centro de  Terapia Intensiva                                               8 Concentração Inibitória Mínima     
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Tabela 12. Características das amostras de Enterococcus faecium resistentes a vancomicina, de origem clínica e 
intestinal, isolados de pacientes hospitalizados em três hospitais da cidade de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 a 
Janeiro/2006  
     

Perfil de Amostra Data de  Hospitala Setorb  Fonte de  
Resistência 

à HLR  Perfil de resistência    
PFGE   isolamento     isolamento vancomicina   a antimicrobianosd   

A CS 440 1/3/2005 HEAL Pediatria “swab” retal  VREc Ge/Et  -   
 CS 640 19/9/2005 HEAL UTI-Neo “swab” retal  VREc Ge/Et  -   
 CS 649 6/10/2005 HUAP CTI “swab” retal  VREc Ge/Et  -   
 CS 653 11/10/2005 HUAP CMM “swab” retal  VREc Ge/Et  -  
 CS 641 1/9/2005 HCPN* CTI Urina  VREc Ge/Et Amp, Clo, Er, Cip, Lev, Nor, Rif  
 CS 650 11/10/2005 HUAP CMM “swab” retal VREc Ge/Et   -   

A1 CS 677 17/1/2006 HUAP CD Urina  VREc Ge/Et Amp, Cip, Lev     
 

 

a  HEAL: Hospital Estadual Azevedo Lima; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; HCPN*: Hospital Central da Prefeitura de Niterói. 
b  Setor de atendimento: UTI-Neo: Unidade de Tratamento Intensivo Neo-natal; CTI: Centro de Tratamento Intensivo; CMM: Clínica Médica Masculina; CD: Centro de Diálise; Desc.: 
   Desconhecido 
c  Enterococo Resistente a Vancomicina  
d  Perfil de resistência a antimicrobianos de acordo com os testes de difusão realizado para amostras de origem clínica: Amp: Ampicilina; Clo: Cloranfenicol; Er: 
   Eritromicina; Cip: Ciprofloxacina; Lev: Levofloxacina; Nor: Norfloxacina; Tet: Tetraciclina; Rif: Rifampicina      
* Amostra incluída para fins comparativos 
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Tabela 13. Características das amostras de Enterococcus raffinosus isoladas de pacientes internados no Hospital 
Universitário Antônio Pedro e no Hospital Estadual Azevedo Lima, da cidade de Niterói, durante o período de 
Janeiro/2005 a Janeiro/2006 
  
  
   

Perfil de Amostra Data de  Hospitala  Setorb  Fonte de  
Resistência 

à HLR  Perfil de resistência    
PFGE   isolamento     isolamento vancomicina   a antimicrobianosd   

R1 CS 655 11/10/06 HUAP CMM “swab” retal  VREc Ge/Et -   
R2 CS 656 11/10/06 HUAP CMM “swab” retal  VREc Ge/Et -   
- CS 611 02/08/05 HEAL UTI-Neo “swab” retal - Ge/Et -   
- CS 660 07/10/05 HEAL UTI-Neo Ponta de cateter - - Tet, Rif   

 

 

a  HEAL: Hospital Estadual Azevedo Lima; HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro 
b  Setor de atendimento: UTI-Neo: Unidade de Tratamento Intensivo Neo-natal; CMM: Clínica Médica Masculina 
c  Enterococo Resistente a Vancomicina  
d Perfil de resistência a antimicrobianos de acordo com os testes de difusão realizado para amostras de origem clínica: Tet: Tetraciclina; Rif: Rifampicina 
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Figura 1. Perfil proteico total de amostras de Enterococcus raffinosus, sensíveis e resistentes a vancomicina, e de 
Lactococcus garvieae, de origem clínica e intestinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M: Padrão de peso molecular; linha 1: Amostra padrão SS 1278 (E. raffinosus); linhas 2 e 3: E. raffinosus sensíveis a vancomicina (CS 611 – 
Microbiota intestinal e CS 660 – Ponta de cateter intravascular); linhas 4 e 5: E. raffinosus resistentes a vancomicina (CS 655 e CS 656 – 
Microbiota intestinal); linha 6: Amostra padrão SS 1270 (Lactococcus garvieae); linhas 7 e 8: Lactococcus garvieae (CS 490 – Microbiota 
intestinal e CS 672 - Urina); linha 9: Amostra padrão SS 1729 (Enterococcus sp. nov. CDC PNS-E2) 
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Figura 2. Perfis dos produtos de amplificação do gene vanA através de PCR, de nove amostras resistentes a 
vancomicina, de origem clínica e intestinal, isolados de pacientes hospitalizados em três hospitais da cidade de Niterói, 
durante o período de Janeiro/2005 a Janeiro/2006           

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M: Padrão de Pares de bases 

Linha 1: Controle positivo para vanA 

Linha 2: Controle negativo para vanA 

Linha 3: CS 440 – E. faecium 

Linha 4: CS 640 – E. faecium 

Linha 5: CS 641 – E. faecium 

Linha 6: CS 649 – E. faecium 

Linha 7: CS  653 – E. faecium 

Linha 8: CS  677 – E. faecium 

Linha 9: CS 655 – E. raffinosus 

Linha 10: CS 656 – E. raffinosus 

M     1      2       3     4     5    6     7     8      9    10      



 86 

 
 
Figura 3. Perfis de fragmentação do DNA cromossômico, obtidos após digestão com SmaI, de amostras de Enterococcus 
faecium sensíveis e resistentes a vancomicina, de origem clínica e intestinal, isolados de pacientes hospitalizados em três 
hospitais da cidade de Niterói, durante o período de Janeiro/2005 a Janeiro/2006 

 

 

M: Padrão de pesos moleculares expresso em kilobases (Kb) 
Linhas 1, 2, 3, 4, 6 e 7: Amostras da microbiota intestinal / VRE – Grupo clonal A  (CS 440/HEAL1, CS 640/HEAL1, CS 649/HUAP2, CS 
653/HUAP2, CS 641/HCPN3 , CS 650/HUAP2)   
Linha 5: Amostra clínica  / VRE - Variante A1 (CS 677/HUAP2  - Urina) 
Linhas 8 e 9: Amostras clínicas sensíveis à vancomicina (CS 573/HSC4 – Sangue – e CS 627/CSMSM5 – Urina) 
 

1 HEAL: Hospital Estadual Azevedo Lima; 2 HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro; 3 HCPN: Hospital Central da Prefeitura de Niterói; 4 HSC: Hospital Santa Cruz; 5 CSMSM: Casa  
de Saúde e Maternidade Santa Martha 

    M       1         2         3        4         5         6         7        8         9 
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Figura 4. Perfis de fragmentação do DNA cromossômico, obtidos após digestão com SmaI, de amostras de Enterococcus 
raffinosus sensíveis e resistentes a vancomicina, de origem intestinal e clínica, isoladas de pacientes hospitalizados no 
Hospital Universitário Antônio Pedro e no Hospital Estadual Azevedo Lima, da cidade de Niterói, durante o período de 
Janeiro/2005 a Janeiro/2006                                            
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M: Padrão de pesos moleculares expresso em kilobases (Kb) 
Linha 1: (CS 611/HEAL1 – Microbiota intestinal / Amostra sensível à vancomicina) 
Linha 2: (CS 660/HEAL1 – Ponta de cateter/ Amostra sensível à vancomicina)  
Linha 3: Variante R1 (CS 655/HUAP2 – Microbiota intestinal / VRE) 
Linha 4: Variante R2 (CS 656/HUAP2 – Microbiota intestinal / VRE)  
 

1 HEAL: Hospital Estadual Azevedo Lima; 2 HUAP: Hospital Universitário Antônio Pedro

    M    1      2       3      4  

                R1     R2  
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DISCUSSÃO 

 

Há quase um século, os enterococos, integrantes da microbiota intestinal de 

seres humanos e de animais e relativamente pouco virulentos, são reconhecidos como 

agentes etiológicos de infecções, principalmente endocardite e infecções do trato 

urinário. Nas últimas décadas, coincidindo com o surgimento e grande utilização das 

cefalosporinas de amplo espectro às quais os enterococos são naturalmente 

resistentes, estes microorganismos tem emergido como importantes patógenos 

nosocomiais.  Este fato é preocupante principalmente em decorrência da resistência 

natural que estes microorganismos apresentam a diversos antimicrobianos, acrescida 

da sua grande capacidade de adquirir determinantes genéticos de resistência às drogas 

mais freqüentemente empregadas no tratamento das infecções causadas pelos 

mesmos (principalmente aminoglicosídeos, ampicilina e vancomicina) (MURRAY,1990; 

MOELLERING Jr, 1992; MURRAY, 2000).   
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Este trabalho visou prosseguir com os estudos de vigilância epidemiológica 

através da avaliação das características fenotípicas e genotípicas de amostras clínicas 

e intestinais de enterococos isoladas de pacientes atendidos em hospitais da cidade de 

Niterói, com ênfase especial para a detecção de amostras VRE. O estudo teve início em 

1997, no Laboratório de Microbiologia do Serviço de Patologia do HUAP e do HSC, em 

colaboração com o Laboratório de Apoio Biotecnológico do Departamento de 

Microbiologia Médica do Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Góes da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com o Centro de Controle de Infecção 

Hospitalar dos hospitais envolvidos. 

 

 Com o objetivo de determinar a ocorrência e freqüência de resistência aos 

antimicrobianos, foram estudadas 153 amostras de enterococos de origem clínica ou 

intestinal, provenientes de pacientes atendidos em quatro hospitais da cidade de 

Niterói. As amostras resistentes aos glicopeptídeos foram submetidas à análise da 

diversidade genética, com o intuito de verificar a possível existência e disseminação 

intra e inter-hospitalar de grupos clonais predominantes em cada hospital e entre os 

hospitais.  

 

Dentre as infecções provocadas por enterococos, as do trato urinário são as 

mais freqüentes (MURRAY, 1990; MOELLERING Jr, 1992; BOYLE et al., 1993).  Em 

concordância com os dados da literatura, a maioria das amostras de enterococos de 

origem clínica avaliadas neste estudo foi isolada a partir de urina. É importante ressaltar 

que, em todos os casos, houve crescimento exclusivo de microorganismos do gênero 
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Enterococcus, com contagens elevadas de colônias o que permite afirmar seu 

envolvimento como agente etiológico de infecção do trato urinário.  

As secreções e sangue ocuparam as segunda e terceira fontes de isolamento 

mais freqüentes, respectivamente. A importância dos enterococos como agentes 

etiológicos de infecções de feridas e de abscessos continua controverso (MURRAY, 

1990); entretanto, na maioria das culturas de secreções provenientes principalmente de 

feridas infectadas e de abscessos abdominal e pélvico, o crescimento de enterococos 

foi exclusivo, o que sugere seu envolvimento como agente etiológico destes processos; 

entretanto é importante ressaltar que não foram realizadas culturas para detecção de 

bactérias anaeróbicas.  

 

Para o processamento das pontas de cateter intravascular foi utilizada a 

metodologia de cultura semiquantitativa; todas mostraram crescimento de mais de 15 

UFC o que, segundo critérios de MAKI, WEISE & SARAFIN (1997), foram consideradas 

como colonizadas, constituindo-se, portanto, em fonte potencial de bacteremias. 

Entretanto, nenhuma das bacteremias enterocócicas detectadas teve como porta de 

entrada comprovada, o cateter intravascular. Em apenas uma hemocultura foi 

evidenciado o crescimento de mais de um microorganismo. Embora alguns dados da 

literatura apontem que os enterococos são encontrados como componentes de 

bacteremias polimicrobianas com maior freqüência do que outros microorganismos 

(MURRAY, 1990; BROWN et al., 2006), outros autores apontam uma freqüência maior 

de bacteremias enterocócicas monomicrobianas (CABALLERO-GRANADO et al., 

1998). Neste estudo apenas uma das onze hemoculturas positivas para enterococos 



 91

apresentou crescimento concomitante de Acinetobacter baumannii. A falta de dados 

clínicos dos pacientes com hemoculturas positivas para enterococos, não permite 

discriminar entre bacteremias acidentais, transitórias, daquelas patológicas como, por 

exemplo, as decorrentes de endocardite. 

 

Em conformidade com dados apresentados na literatura, a espécie E. faecalis 

foi a mais freqüente entre as isoladas a partir de espécimens clínicos seguida por E. 

faecium (MURRAY, 1990; STERN, CARVALHO & TEIXEIRA, 1994; MERQUIOR et al., 

1997; HANCOCK & GILMORE, 2000; RICHARDS et al., 2000; MONDINO, 2003). 

HUYCKE et. al. (1998) sugeriram que a predominância da espécie E. faecalis como 

agente etiológico de infecções enterocócicas estaria, talvez, relacionada ao seu maior 

potencial de virulência, enquanto que, a maior resistência aos antimicrobianos 

observada entre amostras de E. faecium, seria responsável pelo envolvimento desta 

espécie com o desenvolvimento de quadros clínicos mais graves e com surtos 

epidêmicos.  

 

 As outras espécies isoladas foram E. casseliflavus e E. raffinosus; embora 

menos freqüentes, têm sido relacionadas com infecções em seres humanos (COLLINS 

et al., 1989; RUOFF et al.,1990; GORDON et al.,1992; WILKE et al., 1997; GILAD et al., 

1998; HSUEH et al., 2000; MONDINO et al., 2003; HARRINGTON et al., 2004).  

 

As espécies com resistência intrínseca à vancomicina vêm sendo 

encontradas em diferentes materiais clínicos e reportadas como importantes patógenos 
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nosocomiais (MONDINO et al., 2003; D’AZEVEDO et al., 2004; FURTADO et al., 2005; 

HÖRNER, 2005; TING-TING et al., 2006). No presente estudo, foram isoladas apenas 

três amostras de E. casseliflavus, uma a partir de urina de um paciente atendido no 

ambulatório e as outras duas de secreção de ferida e de abscesso de parede, ambas 

provenientes de pacientes hospitalizados. O isolamento de E. casseliflavus como 

agente etiológico de infecções, neste estudo, foi semelhante ao verificado em outros 

estudos realizados no Brasil (MONDINO et al., 2003; D’AZEVEDO et al., 2004; 

HÖRNER et al., 2005).    

 

Da mesma forma, a ocorrência de isolamento de E. raffinosus neste trabalho 

foi semelhante à detectada em outros estudos realizados em nosso meio (MENDONÇA, 

1998; PAULA, 2000; MONDINO et al., 2003). Existem alguns relatos do envolvimento 

da espécie E. raffinosus como agente etiológico de infecções em humanos, 

principalmente infecções do trato urinário (COLLINS et.al., 1989; RUOFF et. al, 1990; 

CHIRURGI, et.al., 1991) entre outras (BOYCE et. al, 1992; SONDOE,  WITHERDEN & 

SETTLE, 2001; FREYALDENHOVEN, et. al., 2005). No presente estudo, foi detectado o 

crescimento de E. raffinosus colonizando a ponta de cateter intravascular de um 

neonato internado no HEAL; este dado é relevante já que as infecções da corrente 

sangüínea relacionadas com cateter são freqüentes nos hospitais; esta criança não 

desenvolveu bacteremia por E. raffinosus, entretanto há dados na literatura mostrando 

isolamento desta espécie a partir de hemoculturas (COLLINS et.al., 1989;   CHIRURGI, 

et.al., 1991; WILKE et. al. 1997).  
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O trato gastrintestinal de seres humanos e de animais é tipicamente 

colonizado por enterococos, sendo considerado, portanto, o principal reservatório de 

amostras resistentes aos antimicrobianos. Através deste reservatório podem invadir 

outros tecidos, ocasionando infecções endógenas, ou se disseminar pelo ambiente 

hospitalar (MURRAY, 1990; HARBARTH, COSGROVE & CARMELI, 2002; BAZET et 

al., 2005; TOGNERI et al., 2005).  

 

Em relação à distribuição das espécies de enterococos obtidas após 

isolamento seletivo a partir dos espécimens intestinais dos pacientes hospitalizados, 

mais da metade pertenceu às espécies com resistência intrínseca a vancomicina  

(55,7%); esta taxa é maior quando comparada com a de 25,3% obtida por MONDINO et 

al. (2003) num estudo realizado nos anos de 1997 e 1998 entre pacientes 

hospitalizados no HUAP e HSC.  

 

A freqüência de isolamento de E. casseliflavus (42,9%) encontrada neste 

trabalho foi mais elevada quando comparada com a taxa de 12,0% detectada por 

IEVEN et al. (1999) na Bélgica e com a de 15,1% detectada por MONDINO et al.  

(2003). Em relação à espécie E. gallinarum, a freqüência de isolamento foi de 12,8%, 

revelando-se próxima às obtidas no nosso meio por CAPELLI (1999) de 7,6% e 

MONDINO et al. (2003) de 10,2%, porém inferior à obtida por IEVEN et al. (1999), de 

44%, na Bélgica.  

 

Nos estudos realizados por COQUE, ARDUÍNO & MURRAY (1995), CAPELLI 

(1999) e MONDINO et al. (2003), a espécie E. faecalis, foi predominante na microbiota 
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intestinal de pacientes hospitalizados, com taxas de 49,0%, 54,9% e 53,6%, 

respectivamente; a freqüência detectada neste estudo é discretamente inferior (30,0%), 

sendo a segunda espécie mais isolada.   

A freqüência de isolamento de E. faecium (10,0%) encontrada neste trabalho 

foi semelhante à detectada por MONDINO et al. (2003), porém menor quando 

comparada com as taxas de 40,0% e 34,7% obtidas por COQUE, ARDUINO & 

MURRAY (1995) e CAPELLI (1999), respectivamente. 

 

Quanto à freqüência de isolamento de E. raffinosus a taxa de 4,3% verificada 

por nós foi comparável à detectada por CAPELLI (1999) (2,8%) e por MONDINO et al. 

(2003) (7,8%).  

 

A comparação das variações na distribuição das espécies de enterococos a 

partir da microbiota intestinal deve ser cautelosa uma vez que as diferenças detectadas 

podem ser decorrentes da localização geográfica, dos métodos de detecção, incluindo 

o uso de diferentes meios de cultura, concentrações de antibióticos, número de colônias 

analisadas, entre outros. 

 

A elevada freqüência de isolamento de espécies apresentando resistência 

intrínseca à vancomicina, detectadas neste trabalho, enfatiza a necessidade da 

utilização de testes de triagem visando à rápida e precisa diferenciação entre essas 

espécies, sem importância epidemiológica, daquelas mais relevantes como E. faecalis e 

E. faecium. A utilização do teste de fermentação do metil-α-D-glicopiranosídeo (MGP), 

proposto por DEVRIESE et al. (1996) e por CARVALHO, TEIXEIRA & FACKLAM 



 95

(1998), é extremamente útil para auxiliar na diferenciação de E. casseliflavus e de E. 

gallinarum, das espécies de interesse epidemiológico, E. faecalis e E. faecium. 

Entretanto, é importante ressaltar que a espécie E. raffinosus, apresenta 

comportamento variável quanto à fermentação do MGP; neste estudo, as amostras de 

E. raffinosus (inclusive as VRE) foram MGP positivo, ressaltando a importância, 

portanto, da realização da identificação fenotípica convencional. A única reação 

bioquímica que diferencia as espécies E. raffinosus e E. avium é a fermentação da 

rafinose. No entanto, esta reação pode ser lenta; com isso, nos laboratórios de Análises 

Clínicas que utilizam sistemas automatizados, como por exemplo, o sistema Vitek, para 

identificação de microorganismos, a espécie E. raffinosus pode ser erroneamente 

identificada como E. avium. Neste trabalho, as amostras de E. raffinosus foram 

identificadas como E. avium através deste sistema, mostrando ser um resultado 

compatível com o achado por WILKE et al., 1997. 

 

A identificação precisa, portanto, das diversas espécies de enterococos é de 

grande importância, tanto na investigação de surtos hospitalares quanto na escolha 

terapêutica adequada. A utilização da metodologia convencional para a identificação 

fisiológica dos enterococos, proposta por FACKLAN & COLLINS (1989), mostrou-se 

bastante eficaz tanto na identificação das amostras de origem clínica quanto daquelas 

de origem intestinal.  

 

 Os microcoorganismos do gênero Lactococcos são freqüentemente 

identificados, erroneamente, como pertencentes ao gênero Enterococcus por 

possuírem similaridades fisiológicas (TEIXEIRA et al., 1996). Lactococcus garvieae é 
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responsável por mastite em vacas e búfalos sendo responsável também por infecções 

em humanos como endocardite, infecção do trato urinário e de feridas (ELLIOTT et al., 

1996; FEFER et al., 1998; VELA et al., 2000; FIHMAN, 2006; VINH, 2006).  

As duas amostras de Lactococcus garvieae detectadas neste estudo (uma 

oriunda da microbiota intestinal de um paciente internado no HEAL e a outra isolada de 

urinocultura de um paciente internado na Unidade Coronariana do HSC), foram 

inicialmente classificadas como pertencentes ao gênero Enterococcus, por serem cocos 

Gram-positivos, catalase negativo, bile-esculina positivo e hidrolisarem L-pirroglutamil-

β-naftilamida (PYR) e L-leucina-β-naftilamida (LAP) e presuntivamente identificadas 

como Enterococcus sp. nov. CDC PNS-E2  (CARVALHO et al., 2004).  

 A identificação definitiva destas amostras foi realizada através do perfil 

eletroforético de proteínas totais, reforçando a relevância desta metodologia para 

esclarecer a identificação de amostras de Enteroccocus e gêneros relacionados 

(MERQUIOR et al., 1994; TEIXEIRA et al., 1996; CARVALHO, 2004).  

 

Nas últimas décadas foi verificado um aumento significativo na incidência de 

infecções graves causadas por enterococos resistentes a múltiplos antimicrobianos 

(MURRAY et al., 1990). Considerando-se os perfis de susceptibilidade aos 

antimicrobianos das amostras de origem clínica, as freqüências de resistência mais 

elevadas detectadas neste trabalho corresponderam à tetraciclina (55,4%), à 

eritromicina (49,4%) e à rifampicina (49,4%).  
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Em relação à tetraciclina e à eritromicina, as taxas de resistência verificadas 

neste trabalho de 55,4% e 49,4%, respectivamente, foram semelhantes às detectadas 

em outros trabalhos realizados em amostras isoladas em hospitais do Rio de Janeiro 

(RJ) por MENDONÇA (1998) de 54% e 46,0%, respectivamente; de Niterói (RJ) por 

MONDINO et al. (2003) de 52% e 53,0%, respectivamente; de Porto Alegre (RS) por 

D’AZEVEDO et. al. (2004) de 62,0 % e 42,6%, respectivamente; de Santa Maria (RS) 

por HÖRNER et al. (2005) de 54,0% e 55,0%, respectivamente. Num trabalho realizado 

por TING-TING et al. (2006), na China, a taxa de resistência à tetraciclina foi 

semelhante à detectada neste trabalho (45,3%) enquanto que a resistência à 

eritromicina foi superior (78,3%). 

 

Em relação ao cloranfenicol, a taxa de resistência verificada neste estudo 

(37,4%) foi semelhante à encontrada por MONDINO et al. (2003) de 34,4%, 

D’AZEVEDO et al. (2004) de 24,8% e por TING-TING et al. (2006) de 19,8%.  

 

A rifampicina, a tetraciclina e o cloranfenicol, entre outros antimicrobianos, 

têm sido propostos como opções terapêuticas para o tratamento de endocardites 

provocadas por VRE (MATSUMURA & SIMOR, 1998; MURRAY, 2000; KHAN et al., 

2002). 

 

A resistência à vancomicina é usualmente acompanhada pela resistência a 

outros agentes antimicrobianos como aminoglicosídeos, tetraciclina e ampicilina. No 

entanto, é interessante comentar que as duas amostras VRE, de origem clínica, 

avaliadas neste estudo foram sensíveis à tetraciclina, e apenas uma delas foi também 
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sensível frente a rifampicina e ao cloranfenicol, podendo haver falha terapêutica na 

utilização empírica destes antimicrobianos.  

 

Com relação às quinolonas, observamos taxas semelhantes de resistência à 

ciprofloxacina e norfloxacina (43,4%) e  levofloxacina  (33,7%). As porcentagens de 

resistência têm se mantido estáveis ao longo do tempo; no estudo realizado no nosso 

meio por MONDINO et al. (2003) entre amostras clínicas de enterococos isolados nos 

anos de 1997 e 1998, as taxas de resistência à ciprofloxacina e norfloxacina foram 

semelhantes às detectadas neste estudo (36,4% e 32,0%, respectivamente). Em 

estudos realizados no Rio Grande do Sul, HÖRNER et al. (2005) detectaram taxas de 

resistência semelhantes às essas frente a levofloxacina, ciprofloxacina e norfloxacina, 

em torno de 35,0%, entre amostras de enterococos isoladas em hospitais de Santa 

Maria.  Já D’AZEVEDO et al. (2004), avaliando amostras de enterococos isoladas em 

hospitais da cidade de Porto Alegre, detectaram taxas de resistência inferiores tanto 

para ciprofloxacina (22,6%) como para norfloxacina (22,0%).   

   

A elevada taxa de susceptibilidade frente à nitrofurantoína (90,4%) entre as 

amostras clínicas estudadas está em concordância com os resultados obtidos por 

MENDONÇA (1998) (100,0%), ZHANEL, HOBAN & KARLOWSKY (2001) (100,0%), 

MONDINO et al. (2003) (98,8%), D’AZEVEDO et al. (2004) (94,7%) e HÖRNER et al. 

(2005) (96,0%). As duas amostras de E. faecium VRE isoladas de urina foram sensíveis 

a este antimicrobiano, o que corrobora a validade do uso do mesmo para o tratamento 

de infecções do trato urinário.  
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A ampicilina é o antibiótico de escolha para infecções enterocócicas de menor 

gravidade. A resistência a este antimicrobiano na espécie E. faecalis é pouco freqüente, 

ao contrário do que ocorre com as amostras de E. faecium, que são geralmente 

resistentes a maioria dos antimicrobianos, especialmente a ampicilina (MURRAY, 

2000).  

 

A resistência à ampicilina foi baixa (2,4%) e detectada em três amostras de 

enterococos, duas isoladas de urina, pertencentes às espécies E. faecalis e E. faecium, 

esta última VRE; e a outra, da espécie E. raffinosus isolada da ponta de cateter de uma 

criança internada na UTI-nenonatal do HEAL. A amostra de E. faecium VRE isolada no 

HCPN, enviada ao nosso laboratório para confirmação, também foi resistente a 

ampicilina. Assim como neste estudo, MONDINO et al. (2003) verificaram uma 

freqüência semelhante de resistência à ampicilina (2,8%) entre as amostras de 

enterococos de origem clínica. Em estudos realizados no Rio Grande do Sul por 

D’AZEVEDO et al. (2004) e HÖRNER et al. (2005), as taxas de resistência a este 

antimicrobiano também foram semelhantes, 3,5% e 8,0%, respectivamente; entretanto, 

inferiores às detectadas em Portugal (CRISTINO-MELO et al., 1998) (70,0%), na Suécia 

(TORELL, et al.,1999) (21,5%) e na China (TING-TING et al. 2006) (45,3%).   

 

Em infecções complicadas causadas por microorganismos sensíveis aos 

aminoglicosídeos, a combinação com um β-lactâmico (penicilina ou ampicilina) ou com 

um glicopeptídeo é empregada para obter-se um efeito sinérgico bactericida. Os últimos 

atuam na parede celular fragilizando-a, otimizando a ação dos aminoglicosídeos. No 
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entanto, para as bactérias resistentes a níveis elevados de aminoglicosídeos, descritas 

desde a década de 70, esta combinação é ineficaz (MURRAY, 1990).  

 

A freqüência de HLR-A detectada entre as amostras de enterococos de 

origem clínica avaliadas (45,8%) foi semelhante às detectadas em outros estudos, 

também realizados no Brasil, com taxas que variaram de 39,0% (STERN, CARVALHO 

& TEIXEIRA, 1994) até em torno de 55,0% (MERQUIOR et al., 1997; CARVALHO, 

1998; MENDONÇA, 1998; PAULA, 2000; MONDINO et al., 2003; D’AZEVEDO, 2004).    

 

A taxa de resistência a HLR-Ge (31,3%) observada, foi semelhante à 

encontrada por MENDONÇA (1998) (24,9%) e por MONDINO et al. (2003) (36,4%). Da 

mesma forma, o percentual de amostras clínicas que apresentaram HLR-Et (30,1%) foi 

similar ao encontrado por MENDONÇA (1998) (29,3%) e por MONDINO et al. (2003) 

(30,4%).  

 

O isolamento de amostras apresentando HLR-Ge/Et foi de 34,2%, mais 

elevado do que o encontrado por MONDINO et al. (2003), de 14,6%, o que torna pouco 

viável a utilização de aminoglicosídeos em casos de infecções graves, nas quais é 

necessário utilizar o esquema bactericida sinérgico.  

 

A maioria das amostras clínicas apresentou resistência a pelo menos um 

antimicrobiano (97,6%). Amostras com HLR-A apresentaram resistência concomitante 

às quinolonas [ciprofloxacina (27/38; 71,1%), norfloxacina (26/38; 68,4%) e 
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levofloxacina (23/38; 60,5%)], cloranfenicol (27/38; 71,1%), eritromicina (29/38; 76,3%) 

e tetraciclina (26/38; 68,4%). A maior parte das amostras com HLR-A apresentou-se 

sensível à rifampicina. Este resultado sugere a utilidade deste antimicrobiano no 

tratamento de infecções enterocócicas como, por exemplo,  endocardite.  

 

Considerando as 70 amostras de enterococos isoladas a partir da microbiota 

intestinal de pacientes hospitalizados, mais da metade (70,0%) apresentou-se sensível 

aos antimicrobianos testados (vancomicina e a níveis elevados de gentamicina e 

estreptomicina). A ocorrência de amostras apresentando HLR-A foi detectada em 22 

(31,4%) das 70 amostras de origem intestinal. Analisando o perfil de resistência para 

cada aminoglicosídeo separadamente, verificou-se uma freqüência semelhante de 

resistência a HLR-Ge (25,7%) e a HLR-Et (18,6%). As taxas de resistência a HLR-Ge e 

HLR-Et encontradas por MONDINO et al. (2003) foram de 43,4% e 27,3%, 

respectivamente; enquanto que as encontradas por COQUE, ARDUINO & MURRAY 

(1995) foram de 15,0% e 41,0%, respectivamente.  

 

 A vigilância de VRE no HUAP teve início em 1997 (MONDINO, et al., 2003), 

não sendo detectada nenhuma amostra com esta característica de resistência até que, 

em julho de 2002, foi isolado o primeiro VRE a partir da microbiota intestinal de um 

paciente internado no CTI; a amostra, da espécie E. faecalis, apresentou resistência a 

concentrações elevadas de vancomicina e teicoplanina (CIM≥256µg/mL), pertencendo 

ao genótipo vanA. Em outubro de 2005, durante a realização deste trabalho, foram 

isoladas cinco amostras VRE a partir da microbiota intestinal de pacientes internados 
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(um no CTI e quatro na CMM). Em janeiro de 2006, foi detectado o primeiro caso de 

infecção enterocócica por VRE, diagnosticada laboratorialmente neste hospital; a 

amostra, da espécie E. faecium, foi isolada a partir da urina de um paciente submetido 

à diálise.   

 

No HEAL, as duas amostras VRE isoladas durante a realização deste 

trabalho, foram oriundas da microbiota intestinal de crianças internadas na Pediatria e 

na UTI-neonatal, não sendo detectado nenhum caso de infecção enterocócica. 

                 

Após a finalização deste estudo, tanto no HUAP quanto no HEAL, durante o 

ano de 2006, foram detectadas tanto infecções enterocócicas por VRE como pacientes 

colonizados por enterococos com esta característica de resistência.  

 

Estes resultados sugerem, em concordância com o apontado por outros 

autores (GORDTS et al, 1995), que a colonização intestinal por VRE habitualmente 

precede às infecções por estes microorganismos. Portanto, a realização de programas 

periódicos de vigilância é recomendada para a detecção dos portadores e 

implementação de medidas de controle da disseminação hospitalar. A partir dos 

resultados obtidos neste estudo foi possível implantar no HUAP, junto à CCIH, um 

programa de vigilância epidemiológica sistemático através de culturas semanais de 

material fecal visando a detecção de portadores intestinais de VRE; os pacientes são 

selecionados de acordo com os seguintes critérios: pacientes internados há mais de 

sete dias e/ou pacientes com histórico de internação hospitalar nos últimos 12 meses 
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e/ou pacientes que tenham utilizado antibióticos anaerobicidas, cefalosporinas de 3ª e 

4ª geração, gentamicina, vancomicina e carbapenêmicos, nos últimos seis meses.  

 

A análise dos perfis de DNA cromossômico através de eletroforese em gel de 

agarose em campo pulsado (PFGE) é apontada como a técnica molecular mais 

apropriada para o estudo de subtipagem de enterococos (TENOVER et al., 1995). No 

presente trabalho, foram analisadas, através desta metodologia, as oito amostras VRE 

isoladas. Além destas, para efeitos comparativos, foi incluída uma amostra de E. 

feacium, resistente a vancomicina, isolada a partir da urina de uma paciente internada 

no CTI do HCPN.  

 

A presença de amostras pertencentes a um mesmo grupo clonal isoladas em 

mais de um paciente de determinado hospital ou em unidades de saúde distintas 

sugere a ocorrência de disseminação intra e inter-hospitalar, respectivamente. As 

amostras de E. faecium VRE, tanto clínicas como intestinais, isoladas em dois (HUAP e 

HEAL) dos quatro hospitais avaliados neste trabalho, foram incluídas no mesmo grupo 

clonal. Idêntico resultado foi obtido quando analisada a amostra de E. faecium VRE 

isolada no HCPN, instituição de saúde localizada próxima ao HUAP; estes resultados 

reforçam a hipótese de disseminação intra e inter-hospitalar das amostras VRE.  

 

A colonização intestinal de dois pacientes de uma mesma enfermaria (CMM 

do HUAP), pelo mesmo clone de E. raffinosus resistente a vancomicina, sugere 

transmissão cruzada do microorganismo. Na literatura existe um relato de surto de 

bacteremia associado com E. raffinosus VRE, pertencente ao mesmo clone (WILKE et 
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al., 1997); não há relatos, entretanto, de colonização intestinal por E. raffinosus VRE 

apresentando o mesmo perfil de restrição. Sobretudo, estes microorganismos, 

reservatórios de genes de resistência à vancomicina, representam risco potencial de 

disseminação desta resistência nesta enfermaria, bem como em toda a instituição de 

saúde, assim como entre microorganismos da mesma espécie ou entre gêneros 

distintos.  
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CONCLUSÕES 

 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, podemos apontar as 

seguintes conclusões: 

 

 a As taxas de HLR-A entre os enterococos, embora com tendências a permanecer 

estáveis ao longo dos últimos anos no nosso meio, foram elevadas, o que reforça a crescente 

preocupação com o tratamento de infecções graves e destaca a importância de sua 

detecção nos laboratórios clínicos; 

 

 a Durante a realização deste estudo, foi detectada, no HUAP, a primeira 

amostra VRE de origem clínica; 

 

 a A colonização intestinal por VRE, detectada em pacientes internados em dois 

hospitais avaliados neste estudo (HUAP e HEAL), precedeu ao aparecimento de infecções 

enterocócicas por VRE, confirmando os dados da literatura; 
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a Neste estudo foi relatado, pela primeira vez, colonização intestinal por E. raffinosus 

VRE, pertencentes ao mesmo grupo clonal, em dois pacientes internados no HUAP, sugerindo 

transmissão cruzada deste microorganismo; 

 

a Todas as amostras de E. faecium VRE isoladas no HUAP, HEAL e no 

HCPN, tanto de origem clínica como intestinal, apresentaram o mesmo perfil de 

restrição, caracterizando a presença de um único grupo clonal com capacidade de 

disseminação intra e inter-hospitalar; 

 

a A detecção de amostras VRE em hospitais da cidade de Niterói reforça a 

necessidade de implementar programas de vigilância epidemiológica, como o 

implantado no HUAP, que incluam a detecção dos portadores intestinais, precauções 

de contato de pacientes colonizados ou infectados, restrição do uso de antimicrobianos 

e políticas de educação continuada, uma vez que são comprovadamente eficazes como 

medidas de controle da transmissão. 
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