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Resumo 

 

Presentes no ambiente e na microbiota humana, Enterococcus spp. tem se tornado nas 

últimas décadas agentes patogênicos de grande importância mundial. Tendo como principais 

associados às infecções em humanos, as espécies Enterococcus faecium e Enterococcus 

faecalis. Conhecido por causar infecções do trato urinário, bacteremias e endocardites, espécies 

do gênero Enterococcus tem acometido principalmente indivíduos imunocomprometidos ou 

com outras comorbidades. Devido à fácil transmissão, E. faecium e E. faecalis se adaptaram 

facilmente ao ambiente hospitalar, principalmente através do contato pessoa-pessoa, incluindo 

de profissionais da saúde e também de equipamentos hospitalares. Estudos mostram que o 

aumento crescente de cepas resistentes a diferentes antimicrobianos se deve à pressão seletiva 

pelo uso contínuo das drogas em pacientes em quadro clínico vulnerável. A resistência à 

vancomicina tem sido um dos tipos de resistência bacteriana de grande preocupação para a 

sociedade. Enterococcus resistentes à vancomicina (VRE) podem apresentar a capacidade de 

transferir seus genes de resistência para outras bactérias, do gênero Enterococcus ou de outros 

gêneros, podendo limitar as alternativas de tratamento de diversas infecções. Dados 

epidemiológicos apontam para um relevante crescimento de casos de infecções de VRE em 

diversos países e números preocupantes de mortalidade associados às infecções relacionadas à 

assistência em saúde (IRAS) por VRE. Dentre as infecções causadas por VRE, infecção da 

corrente sanguínea são consideradas doenças de alta gravidade, devido a altos índices de 

mortalidade e morbidade, especialmente em infecções de origem nosocomial.  Assim, este 

trabalho teve como objetivo confirmar a identificação das amostras de infecção sanguínea de 

pacientes atendidos no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) previamente 

identificadas e causadas por E. faecalis ou E. faecium, no período de junho 2018 a outubro de 

2019, através do método automatizado Phoenix™ 100 BD. A confirmação das espécies foi 

realizada através do método de MALDI-TOF MS. Também foram avaliados os perfis de 

susceptibilidade a antimicrobianos, através do teste de disco de difusão (TSA). Foi realizado 

também o método de microdiluição em caldo, que permite a identificação da Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) das amostras. A partir dos resultados encontrados e através dos 

programas Microsoft Excel 2010 e GraphPad, foram apresentados dados estatísticos da 

epidemiologia de infecções enterocócicas no Hospital Universitário Antônio Pedro. Através 

dos resultados por método automatizado, TSA e microdiluição em caldo, confirmou-se que 

cerca de 84% das amostras estudadas apresentaram resistência à vancomicina. Todas as 

amostras VRE pertenciam ao fenótipo VanA, mostrando assim uma realidade alarmante para o 

ambiente hospitalar. A maioria das amostras foram identificadas como Enterococcus faecalis. 

Além disso, conseguimos concluir que, de acordo com os resultados obtidos no setor de 

emergência, em que todas as amostras eram sensíveis à vancomicina no período da admissão 

dos pacientes, que amostras resistentes ainda estão com baixa circulação no ambiente humano 

comunitário. 

  

 

Palavras-chave: Enterococcus spp.; Resistência a antimicrobianos; Enterococcus resistentes 

à Vancomicina; Diagnóstico Microbiológico; Bacteremia. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Present in the environment and in human microbiota, Enterococcus spp. have become, in the 

last decades, pathogens of great worldwide importance. Its main pathogens in humans are 

represented by Enterococcus faecium and Enterococcus faecalis species. Known as a cause of 

urinary tract infections, bacteremia and endocarditis, species of the genus Enterococcus have 

mainly affected the immunocompromised or with other comorbidities. Due to an easy 

transmission, E. faecium and E. faecalis adapt easily to the hospital environment, mainly 

through person-to-person contact, from health professionals and also hospital equipment. 

Studies indicate that the emergence of antimicrobial resistant and multidrug-resistant strains is 

due to selective pressure by continuous use of drugs in critically ill patients. Vancomycin 

resistance has been one of the types of bacterial resistance of great concern to society. 

Vancomycin-Resistant Enterococcus (VRE) may have the ability to transfer its resistance 

genes to other bacteria, Enterococcus or others genes, causing a limitation of alternatives for 

treating various infections. Epidemiological data point to a significant increase in cases of VRE 

infections in several countries and worrying numbers of mortality associated with health care-

related infections (HAI) by VRE. Among VRE infections, bloodstream infections are 

considered a high severity disease, due to high mortality and morbility rates, mainly in 

nosocomial infections. Thus, this study aimed to confirm the identification of bloodstream 

infection samples caused by E. faecalis and E. faecium from previously diagnosed patients 

attended at the Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), from June 2018 to October 

2019, through the Phoenix ™ 100 BD automated method. Species studied were confirmed by 

the MALDI-TOF MS mass spectrometry method. Antimicrobial susceptibility profiles (AST) 

were also evaluated by the diffusion disc test. The broth microdilution method was also 

performed, wich allows the identification of the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of 

samples. From the results found and through the Microsoft Excel 2010 and GraphPad 

programs, were presented statistical data on the epidemiology of enterococcal infections at the 

University Hospital Antônio Pedro. From the results found, statistical data on the epidemiology 

of enterococcal infections were presented at the HUAP. The results by automated method, TSA 

and broth microdilution method, confirmed that about 84% of the studied samples showed 

resistance to vancomycin. All VRE samples belonged to the VanA phenotype, thus showing 

an alarming reality for the nosocomial environment. Most samples were identified as 

Enterococcus faecalis. In addition, we found that, according to the results obtained in the 

emergency department, where all samples were sensitive to vancomycin at the time of patient 

admission, that resistant samples are still poorly circulated in the community human 

environment. 

 

Keywords: Enterococcus spp.; Antimicrobial resistance; Vancomycin. Resistant 

Enterococcus; Microbiological diagnosis; Bacteremia. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 - Enterococcus 

  

Comumente presentes na microbiota intestinal humana e de outros animais, bactérias 

do gênero Enterococcus são importantes objetos de estudo de saúde coletiva. Até o ano de 

1984, espécies deste gênero eram consideradas pertencentes ao gênero Streptococcus, devido 

à algumas semelhanças fenotípicas. Porém, com o advento da biologia molecular, foram 

observadas diferenças genotípicas significativas entre ambos os grupos. Além disso, o estudo 

de características fenotípicas, notadas e descritas por Sherman em 1937, em conjunto com 

estudos moleculares e análise de sorologia de Lancefield, contribuíram ao longo da história 

para diferenciar Enterococcus de outros Gram-positivos, e o insere até os dias atuais no grupo 

D da classificação sorológica de Lancefield. Mas agora sendo descrito como gênero 

Enterococcus (Sherman, 1937; Schleifer & Kilpper-Balz, 1984; Murray, 1990; Teixeira et al., 

2019).  

Atualmente, o gênero Enterococcus, faz parte da família Enterococcaceae, e assim 

como os outros gêneros da família, é constituído por células classificadas morfologicamente 

como cocos Gram positivos, podendo apresentar-se em cadeias curtas, aos pares ou isolados. 

Esses micro-organismos são catalase negativos, anaeróbios facultativos com metabolismo 

homofermentativo, sendo o ácido lático o produto final da fermentação da glicose, não havendo 

produção de gás. Além disso, podem crescem em temperaturas entre 10º a 45ºC, sendo sua 

temperatura ótima de crescimento 35ºC. Não são formadores de esporos, entretanto, são 

capazes de sobreviver a temperaturas de até 60º C por 30 minutos. Outras características 

importantes desses microrganismos, são a sua capacidade de crescer em meios contendo 6,5% 

de NaCl e hidrolisar esculina na presença de sais biliares em pH 9.6, e possuírem enzimas 

capazes de hidrolisar as moléculas L-pyrrolidonyl-ß- naftilamida (PYR) e L-leucina-β-

naftilamida (LAP) (Teixeira et al., 2019).  

Quando semeadas em ágar sangue, bactérias do gênero Enterococcus podem apresentar 

alfa, beta ou nenhuma hemólise e normalmente formam colônias entre 1 a 2 mm; algumas 

variantes podem se apresentar menores. Baseado nas suas capacidades metabólicas, diferentes 

tipos de meio de cultura têm sido desenvolvidos para o isolamento dessas bactérias. 

Frequentemente estes meios são compostos de sais biliares, azida de sódio, antimicrobianos e 
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esculina ou tetrazólio. Nem todas as espécies são capazes de crescer nesses meios seletivos, 

entretanto, isso não acontece com as espécies clinicamente significantes (Teixeira et al., 2019).  

Microrganismos do gênero Enterococcus podem ser encontrados em diversos tipos de 

ambientes, como solo, água e plantas. Podem estar presentes também nos laticínios, carne e 

vegetais fermentados. Ademais, espécies do gênero são encontradas colonizando a microbiota 

normal de humanos e outros animais, estando presentes no trato digestório, trato geniturinário 

e na cavidade oral de 100% dos indivíduos saudáveis (Braïek & Smaoui, 2019; Kayser, 2003; 

McBride et al., 2007).  

Há mais de 50 espécies enterocócicas descritas atualmente, porém poucas delas se 

destacam como causadores de infecções em humanos. Enterococcus faecalis e Enterococcus 

faecium são registrados como os agentes de mais de 90% das infecções causadas por esse 

gênero (Arias &Murray, 2012; Zheng et al., 2017; Jabbari, 2019; Fiore et al., 2019).  

Causadoras frequentes de diversas infecções em seres humanos, bactérias enterocócicas 

podem provocar infecções no trato urinário, feridas de queimadura, sangue, endocárdio, 

abdômen e trato biliar. Em casos raros, podem ocorrer infecções no sistema nervoso central, 

pulmões, tecidos moles, olhos, ouvidos, seios paranasais e tecido periodontal (Jett et al, 1994). 

Os principais casos de infecções enterocócicas estão associadas ao ambiente hospitalar. 

Pacientes imunocomprometidos, debilitados e em uso de cateteres constituem a população mais 

suscetível à essas infecções (Teixeira et al., 2019) 

Em infecções específicas, como endocardite, é importante a diferenciação entre E. 

faecalis e E. faecium devido às diferenças naturais na susceptibilidade aos antimicrobianos 

dentre tais espécies. Outra razão para a identificação das espécies é a avaliação de dados para 

vigilância epidemiológica nos hospitais (Murray, 1990).  

Cepas patogênicas de Enterococcus possuem fatores de virulência, os quais causam um 

importante impacto na saúde coletiva. O principal fator de virulência é a presença de enzimas 

proteolíticas, citolisina, substância de agregação, feromônios e ácido lipoteicoico (Jhajharia, 

2015). Cepas patogênicas de E. faecalis podem produzir citolisina, que potencializa a 

toxicidade de extrema ameaça de morte por bacteremia nosocomial (Arias & Murray, 2012). 

 

1.2- Infecção de Corrente Sanguínea 
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Bacteremia ou Infecção de Corrente Sanguínea (ICS) é definida como uma infecção 

disseminada caracterizada pela a presença de bactéria na corrente sanguínea (Nielsen, 2015; 

Peters et al, 2004). Este tipo de infecção pode ser classificada como bacteremia de origem 

primária ou secundária. Bacteremia primária é desencadeada a partir da entrada direta da 

bactéria na corrente sanguínea, através do uso de agulhas, cateteres vasculares e infusões 

contaminadas, por exemplo. A bacteremia secundária ocorre a partir de um foco primário de 

infecção, através da distribuição hematogênica ou linfática (Oplustil et al., 2010)  

Infecção de corrente sanguínea é uma importante causa de morbidade e mortalidade na 

população, apesar da disponibilidade de diversos antimicrobianos e acesso à tecnologia de 

suporte à saúde (Nielsen, 2015; Vallés et al., 2007). A infecção disseminada pode desencadear 

a sepse, uma resposta inflamatória sistemática no corpo, durante o período de infecção. A 

complicação por sepse aumenta consideravelmente as chances de mortalidade do paciente. 

Casos de endocardite também estão associados a infecções na corrente sanguínea (Nielsen, 

2015; Østergaard et al., 2019). Devido à gravidade da doença, bacteremias representam um 

importante impacto no consumo recursos financeiros de assistência à saúde (Laupland et al, 

2006). 

Infecção sanguínea relacionada à assistência de saúde é aquela cuja primeira cultura 

positiva foi obtida 48 horas ou mais depois da internação hospitalar ou dentro de 48 horas 

depois da alta. Infecção sanguínea comunitária é aquela cuja primeira cultura positiva foi obtida 

em menos de 48 horas depois da internação ou mais do que 48 horas depois da alta hospitalar 

(Billington et al, 2014).  

Bacteremias causadas por Enterococcus são, em sua maioria, associadas à infecção no 

ambiente hospitalar. As ICS causadas por esses microrganismos são geralmente associadas a 

origem de infecções do trato urinário, intra-abdominal ou endovascular. Alguns fatores como 

idade avançada, gênero masculino, doenças hepáticas, dano renal, diabetes, transfusão de 

sangue e tratamento prévio com antimicrobianos estão relacionados com uma maior 

susceptibilidade para o desenvolvimento de bacteremias enterocócicas (Billington et al, 2014).  

Bacteremias causadas por Enterococcus estão associadas a altos índices de mortalidade 

no ambiente hospitalar. Dados apontam para a retenção de cateter, incluindo cateter vascular, 

como um importante fator de risco associado a mortes por bacteremia enterocócica (Agaba, 

2017; Marschall et al, 2013;). Adicionalmente, outros fatores, como tratamento com corticóide, 

infecção adquirida no ambiente hospitalar, cepas resistentes a ciprofloxacina, ampicilina e 

gentamicina também estão associados a casos fatais (Billington et al., 2014; Zheng et al., 2017). 

javascript:;
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Terapia inapropriada ou tardia também parece estar ligada a altos índices de mortalidade por 

bacteremia enterocócica (Suppli, 2010). 

Bacteremia enterocócica é um problema de saúde pública mundial de grande 

importância. As duas espécies do gênero com grande destaque nos quadros de ICS são E. 

faecalis e E. faecium. O índice de mortalidade em casos de bacteremia causado por essas 

espécies era de 22,8%, de acordo com um estudo com pacientes canadenses entre os anos de 

2000 e 2008 (Billington et al, 2014). Foi observado que a incidência de bacteremias causadas 

por E. faecalis foi maior do que o índice de bacteremias causadas por E. faecium. Também foi 

concluído que E. faecium tem sido mais associada com quadros de bacteremia em pacientes 

com comprometimento grave de saúde, apresenta maiores índices de resistência antimicrobiana 

e tem sido relacionada com maiores índices de mortalidade do que bacteremias causadas por 

E. faecalis (Billington et al, 2014).  

Estudos epidemiológicos apontam que há um importante crescimento de registros de 

casos de ICS por Enterococcus resistentes a antimicrobianos em diversos países do mundo, 

como países do Leste Asiático, Oriente Médio, Américas e Europa. Este aumento mais do que 

duplicou durante do período de 2000 a 2018 (Jabbari et al., 2019; Olawale et al., 2011; 

Deshpande et al., 2007; Hidron et al., 2008; Reik et al., 2004; Chlebicki & Kurup, 2008; Jia et 

al., 2014; Alotaibi & Bukhari, 2017; Emaneini et al., 2016; Gales et al., 2009.) 

O principal método de diagnóstico de infecção na corrente sanguínea é a hemocultura. 

Tal método gera microrganismos viáveis para identificação bioquímica, imunológica e testes 

de susceptibilidade. A hemocultura é considerada o método mais sensível e consequentemente, 

o método padrão-ouro para diagnóstico de bacteremias. Apesar de sua sensibilidade, é 

recomendado pela literatura que seja colhida mais de uma amostra de um mesmo paciente, para 

evitar resultados falsos negativos (Klouche & Schroder, 2008; Peters et al., 2004).  

 

1.3- Resistência à Vancomicina 

 De acordo com os dados levantados pelo National Health Safety Network (NHSN), são 

registrados altos níveis de resistência a antimicrobianos, apresentada por bactérias Gram 

positivas e Gram negativas associadas a infecções hospitalares entre 2011 a 2014, nos Estados 

Unidos. Foi registrado uma frequência de resistência à vancomicina maior do que 80% dentre 

todas as infecções hospitalares causadas por Enterococcus no país norte-americano (Weiner et 

al, 2016).  
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 A vancomicina é um antimicrobiano de natureza glicopeptídica, amplamente usado para 

tratamento de graves infecções por bactérias Gram positivas, especialmente organismos do 

gênero Enterococcus. A vancomicina tem como mecanismo de ação a inibição da parede 

celular. A droga impede a polimerização do complexo lipídico fosfodissacarídeo-pentapeptídeo 

durante o segundo estágio da síntese da parede celular, se ligando fortemente a peptídeos 

contendo o terminal D-alanil-D-alanina. Esta ligação previne a síntese de peptideoglicano, 

consequentemente altera a permeabilidade da membrana celular, inviabilizando a vida do 

organismo suscetível (Watanakunakorn, 1984; Levine, 2006). 

A vancomicina foi reconhecida pela comunidade médica e acadêmica como um 

medicamento válido para uso há mais de 60 anos. O consumo da droga não era amplo, devido 

ao uso de outros antimicrobianos que, na época, eram considerados mais eficazes e menos 

tóxicos (Levine, 2006). Porém, a partir da década de 1980, foi registrado um crescimento 

dramático do uso de vancomicina devido ao surgimento de surtos de enterocolite 

pseudomembranosa, causada pela bactéria Clostridioides difficile. e o aumento de casos de 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina - MRSA (Levine, 2005; Kirst, 1998).  

Atualmente, a vancomicina é utilizada como primeira opção de tratamento em quadros 

de ICS causados por Enterococcus resistentes a ampicilinas. Por outro lado, a frequência de 

infecção por Enterococcus resistentes à vancomicina (VRE) têm se tornado um dos principais 

tipos de infecções hospitalares dos Estados Unidos, assim como é registrado em vários países 

da Europa, no Brasil e frequências especialmente alarmantes em regiões do Sudeste Asiático e 

Oriente Médio (Balli et al., 2014; Arias et al., 2010; Weist et al, 2016; Sacramento et al., 2017; 

Jabbari, 2019).  

São descritos na literatura nove genótipos de resistência à vancomicina. São eles: vanA, 

vanB, vanC, vanD, vanE, vanG, vanL, vanM e vanN (Miller, 2014). 

As cepas resistentes podem atuar de duas formas diferentes, conhecidas até então. Um 

dos mecanismos é caracterizado pela alteração dos intermediários dos peptídeoglicanos, que 

substitui o seu terminal original D-alanil-D-alanina (D-Ala-D-Ala) para D-alanil-D-lactato (D-

Ala-D-Lac). Este mecanismo é observado nos fenótipos VanA, VanB e VanD. O segundo 

mecanismo é a alteração do terminal de D-Ala-D-Ala para D-alanil-D-serina (D-Ala-D-Ser). 

Este comumente é encontrado em fenótipos VanC, VanE e VanG (Levine, 2006). 

Peptideoglicanos com terminais alterados como D-Ala-D-Lac ou D-Ala-D-Ser levam a 

uma menor afinidade de ligação a drogas glicopeptídicas comparadas aos precursores D-Ala-

D-Ala da parede celular de uma célula normal (Miller, 2014). Estes alvos alterados tem 
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afinidade reduzida para vancomicina, resultando em concentrações inibitórias mínimas (CIM) 

mais altas (Depardieu, 2003).  

As cepas VanA são os mediadores mais comuns de resistência à vancomicina. A 

expressão do gene vanA funciona através da regulação de 2 promotores: os genes vanS e vanR. 

O gene vanS apresenta o papel de sensor do sistema proteína transmembrana que responde a 

presença de glicopeptídeos, fosforilando o gene vanR. Por outro lado, o gene vanR possui a 

função de regulador de resposta. O gene que regula esta enzima se liga a uma segunda região 

promotora, ativando a transcrição dos genes de resistência. A partir da transcrição dos genes, 

uma ligase é produzida, que é responsável pela adição de D-Lac ao intermediário D-Ala antes 

de adicionar a um terceiro precursor. Portanto, o pentapeptídeo é incorporado à parede celular 

e permite a ligação entre as estruturas peptideoglicanas. Além das enzimas citadas 

anteriormente, cepas VanA comumente produzem enzimas chamadas vanX e vanY, cuja função 

é destruição de precursores de pentapeptídeo “D-Ala-ending” e retirada dos dipeptídeos D-Ala-

D-Ala (Miller, 2014). O fenótipo VanA apresenta resistência a altas concentrações de 

vancomicina e teicoplanina. A teicoplanina se trata de um antibiótico glicopeptídeo com um 

espectro antimicrobiano similar à vancomicina (Levine, 2006; Aslangul, 1997).  

Cepas do fenótipo VanB são o segundo fenótipo comumente encontradas em isolados 

clínicos de Enterococcus spp. e apresentam características similares às cepas VanA, mas possui 

algumas diferenças. Apesar de VanB poder apresentar resistência a várias concentrações de 

vancomicina, cepas dessa natureza geralmente não apresentam resistência a teicoplanina. A 

enzima vanSb não é ativada na presença na teicoplanina, como em cepas fenótipo VanA, 

permitindo assim, as bactérias de fenótipo VanB apresentarem susceptibilidade. A não ser que 

haja uma mutação no sensor quinase que permite a ativação do sistema de resistência (Miller, 

2014). 

Codificado em cromossomo, o gene vanC, é encontrado nas espécies Enterococcus 

casseliflavus/E. flavescens e E. galinarum, é de natureza constitutiva e confere resistência à 

baixas doses à vancomicina, mas não a teicoplanina. Este fenótipo se caracteriza pela mudança 

no terminal dipeptídeo D-Ala-D-Ala, para D-Ala-D-Ser. A produção do dipeptídeo alterado 

acontece via VanT, uma enzima que catalisa a mudança de L-Ser para D-Ser (Centikaya, 2000; 

Miller, 2014). 

O fenótipo VanD expressa constitutivamente sua função através da constante ativação 

de produção do dipeptídeo D-Ala-D-Lac. Também apresenta resistência a baixas concentrações 

de vancomicina apenas, assim como o fenótipo VanG (Centikaya, 2000; Miller, 2014). 
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Tabela 1: Perfil de resistência de diferentes fenótipos de resistência à vancomicina 

(Adaptado de Ahmed & Baptiste, 2018; Centikaya, 2000; Miller, 2014). 

 

O surgimento de bactérias patogênicas multirresistentes, especialmente VRE, têm 

emergido nas últimas décadas, sendo causa de uma grande preocupação mundial em relação à 

saúde coletiva (Jabbari, 2019). Além do fato da resistência à vancomicina limitar as alternativas 

de tratamento de infecções enterocócicas, há evidências de que o gene de resistência à 

vancomicina pode ser transferido para outros gêneros bacterianos de importância médica, como 

Staphylococcus aureus (Whitener, 2004; Tenover, 2004 Mundy et al., 2000). Este fenômeno 

acontece devido às espécies de Enterococcus que possuem mecanismos de transferência 

horizontal de genes, incluindo plasmídeos e transposons, que permitem a troca de material 

genético (Noble, 1992).  

A capacidade de colonizar o trato gastrointestinal de pacientes hospitalizados durante 

longos períodos é um fator crucial que influencia o desenvolvimento de resistência a drogas. 

Dentro do trato gastrointestinal, Enterococcus serve como reservatório para disseminação de 

espécies resistentes (Arias et al., 2010). O desenvolvimento de características de seletividade 

natural, como fatores de virulência e resistência a antimicrobianos conferem uma importante 

influência na sobrevivência e transmissão de Enterococcus em ambiente hospitalar (Sabouni, 

2016).  

FENÓTIPO ESPÉCIES PERFIL DE RESISTÊNCIA 

VanA E. faecalis 

E.faecium 

 

Vancomicina: resistência a altas concentrações 

Teicoplanina: resistência a altas concentrações  

VanB E. faecalis 

E. faecium 

 

Vancomicina: resistência a concentrações variáveis 

Teicoplanina: suscetível  

VanC E. gallinarum 

E. casseliflavus 

 

Vancomicina: resistência a baixas concentrações 

Teicoplanina: susceptível  

VanD E. faecium Vancomicina: resistência a baixas concentrações 

Teicoplanina: suscetível 
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A emergência de cepas VRE na Europa esteve relacionado principalmente com o uso 

de avoparcina, um glicopeptídeo que era usado para estimular crescimento em criação de 

animais. Com banimento da droga no continente europeu em 1995, houve a consequente 

diminuição dos indícios de cepas de Enterococcus resistentes a glicopeptídeos em frangos de 

corte (Aarestrup et al., 2001). Por outro lado, registros de isolamento de VRE faecium (VREfm) 

em hospitais continuam a aumentar (Arias, 2010). O serviço de vigilância europeu European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) reportou cerca de 8% de cepas resistentes 

à vancomicina entre as infecções hospitalares por Enterococcus no ano de 2015, na Europa 

(Weist, 2016).   

O primeiro caso registrado de infecção por VRE no Brasil ocorreu em Curitiba no ano 

de 1996, seis anos após a primeira notificação de VRE nos Estados Unidos. A amostra isolada 

de sangue era da espécie E. faecium, pertencente ao fenótipo VanD (Rossi, 2011). O primeiro 

registro de isolamento de uma cepa de E. faecium contendo o gene vanA no Brasil foi em 1998, 

de um caso de meningite em uma mulher de 63 anos internada em um hospital em São Paulo 

(Zanella et al, 2003). Após um ano a partir desse registro de VRE no Brasil, foi documentado 

o primeiro surto nosocomial de VRE em um hospital da cidade de São Paulo. As espécies E. 

faecalis e E. faecium foram isoladas durante o surto (Zanella et al, 2003; Sacramento et al., 

2017).  

No Brasil, ao longo de 20 anos, a presença de VRE em casos de infecção e colonização 

cresceu de forma significativa. Infecções causadas por Enterococcus resistentes à vancomicina 

têm se tornado endêmicas (Sacramento et al., 2017; Jabbari et al, 2019; Rossi, 2011). De acordo 

com dados apresentados pela Anvisa em 2017, infecções causadas por Enterococcus spp. se 

encontravam em 8ª posição do ranking de infecções primárias de corrente sanguínea (IPCSL) 

em pacientes hospitalizados em UTI (6% das infecções). A resistência à vancomicina foi 

registrada como 28,2% dos casos em adultos internados em UTI e 14,10% dos casos pediátricos 

internados em UTI (GVIMS/GGTES/ANVISA, 2017).  

A maioria dos casos de infecções causadas por VREfm apresentam o fenótipo VanA. 

Estes casos estão associados a pacientes imunocomprometidos em tratamento prolongado com 

antimicrobianos (Mundy et al., 2000).  

Outra questão que têm sido um problema atual de saúde pública em diversos países é a 

resistência à ampicilina, que tem contribuído para um aumento da adaptação de cepas 

patogênicas de Enterococcus em ambiente hospitalar. A resistência a ampicilina apresentadas 
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pelo E. faecium é uma das causas da expansão e disseminação de cepas associadas ao ambiente 

hospitalar pertencentes à linhagem VREfm CC17 (Novais et al, 2016).  

Alternativas terapêuticas incluem linezolida, daptomicina, quinupristina-dalfopristina, 

tigeciclina, teicoplanina e televancina (Arias et al., 2010). 

Estudos comprovam que monoterapia com 𝛽-lactâmicos está associada com pouca 

melhora em pacientes com infecções endovasculares. Em situações excepcionais, terapia 

sinérgica e bactericida pode ser realizada com adição de um aminoglicosídeo ao 𝛽-lactâmico 

apenas se o organismo não exibir altos níveis de resistência a aminoglicosídeos. Essa 

combinação de drogas é indicada para tratamento de infecções enterocócicas severas (Arias et 

al., 2010).  

O uso de quinupristina-dalfopristina, que é efetiva apenas contra E. faecium, é limitada 

pela necessidade de administração por acesso venoso central, efeitos colaterais frequentes e 

interação com outras drogas (Rubinstein et al., 1999).  

De acordo com Infectious Society of America, linezolida e daptomicina são 

recomendadas para tratamento de ICS associada ao uso de cateter causada por Enterococcus 

resistentes à ampicilina e vancomicina (Balli et al., 2014). Em estudos epidemiológicos de 

coorte, é observada uma maior resposta de cura em pacientes tratados com linezolida 

(bacteriostático), em comparação com pacientes tratados com daptomicina (bactericida), que 

não demonstrou um índice de cura significativo (Balli et al., 2014; Chuang et al., 2014; Patel 

& Gallagher, 2015; Narayanan et al., 2019; Tamma & Hsu, 2014). 

A contínua vigilância de cepas resistentes a antimicrobianos é necessária para o 

prognóstico, controle e prevenção de novas infecções por VRE, especialmente no ambiente 

hospitalar (Isenman, 2016). 

 

1.4 - Métodos de Diagnóstico de Resistência à Vancomicina em Enterococcus spp.  

  

Diante do panorama epidemiológico mundial, é necessária a obtenção de resultados 

precisos e rápidos de testes de identificação e de susceptibilidade de antimicrobianos. A rapidez 

e eficiência de métodos de diagnóstico são fatores cruciais para tratamento eficaz em pacientes 

infectados e para um levantamento epidemiológico satisfatório (Garcia-Garrote et al., 2000; 

Reller et al., 2009). 
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A identificação microbiológica automatizada oferece um método de diagnóstico 

prático, de fácil manuseio para a rotina hospitalar e preciso para a maioria das infecções 

bacterianas. Os equipamentos automatizados podem promover não só a identificação de 

espécies (ID), mas também a realização do teste de susceptibilidade aos antimicrobianos (TSA), 

auxiliando assim no prognóstico e no encaminhamento de possíveis tratamentos para os 

pacientes. A identificação através do sistema automatizado pode ser realizada pelos 

equipamentos Phoenix 100 (BD, Franklin Lakes, NJ) e Vitek (bioMérieux, Shanghai, China), 

que são amplamente utilizados em exames de rotina hospitalar e em grandes laboratórios de 

diagnóstico. Esses sistemas avaliam características bioquímicas e biofísicas, através de 

detecção colorimétrica ou fluorescente, das amostras em teste como a produção de CO2, 

alteração de cor, produção de fluorescência, mudança de pH, turbidez e alteração de pressão e 

produção de calor, de acordo com o metabolismo de cada microrganismo (Garcia-Garrote et 

al., 2000; Li et al., 2017).  

Apesar da rapidez e eficiência na obtenção de resultados dos testes automatizados, em 

alguns casos, podem não apresentar sensibilidade na detecção de bactérias em concentrações 

baixas. Já foram reportadas na literatura discrepâncias entre métodos automatizados e métodos 

de cultura tradicionais. Ainda que haja uma emergência na rotina da utilização dos 

equipamentos automatizados, os métodos fenotípicos tradicionais ainda são considerados 

padrão ouro (Yang & Zhao, 2012).  

Os métodos manuais tradicionais de isolamento e detecção de VRE se caracterizam 

principalmente pela utilização do meio seletivo Enterococcosel adicionado de 6µg/mL de 

vancomicina e ágar bile esculina com vancomicina (BEAV). Para confirmação de presença de 

VRE é necessária uma incubação a 37ºC, durante até 72 horas. Colônias que apresentam um 

halo enegrecido neste meio é presumidamente identificada com VRE. Além disso, os meios de 

cultura cromogênicos têm sido desenvolvidos para aprimorar e favorecer o diagnóstico de VRE. 

Alguns tipos de meios cromogênicos, como os meios Chrom ID® VRE (bioMérieux) e Ágar 

cromogênico VRE (Probac), têm capacidade diferenciar entre E. faecalis e E. faecium. Os 

resultados podem ser obtidos com, em média, 24 horas de incubação (Anderson et al., 2013; 

Cuzon et al., 2008; Suwantarat et al., 2014; Zanella et al. 2003).  

Testes de susceptibilidade aos antimicrobianos e de microdiluição têm o seu grande 

destaque para a verificação e identificação de cepas sensíveis a determinados antimicrobianos 

ou resistentes. Através da técnica de E-test® e a microdiluição em caldo para a obtenção da 

Concentrações Inibitórias Mínimas - CIM é possível determinar as concentrações mínimas 
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necessárias para inibir o crescimento do microrganismo estudado, facilitando, assim a escolha 

e a concentração adequada da droga para o tratamento. Estes métodos também são importantes 

para estudos epidemiológicos e de vigilância (Reller et al., 2009).  

Atualmente, o método de espectrometria de massas MALDI-TOF MS (Matrix-assisted 

laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry) tem sido utilizado como uma 

alternativa rápida para identificação bacteriana. O MALDI-TOF MS é uma técnica de 

espectrometria de massa com fonte de ionização e dessorção a laser por matriz e analisador de 

massas do tipo tempo-de-voo. Os íons formados por feixes de laser curtos são acelerados, 

separados e seu tempo de voo à vácuo, resultando em um espectro de massa bacteriano. Este 

método permite a comparação de espectro de massas de um microrganismo isolado com 

espectros de referência de cepas conhecidas. Portanto, através dele é possível obter-se a 

identificação com extrema rapidez (Bier et al., 2017; Paim et al., 2012).  

Convencionalmente, em grande parte dos laboratórios clínicos, o diagnóstico 

laboratorial de infecções bacterianas é realizado através de provas bioquímicas e metabólicas, 

que requerem cerca de 24h-48h para identificação e teste de suscetibilidade aos 

antimicrobianos. Tal procedimento influencia no tratamento e recuperação dos pacientes, já 

que em casos complicados ou graves é necessário um diagnóstico rápido e preciso (Singhal et 

al. 2015). 

Por isso, o método de MALDI-TOF MS vem sendo aplicado nos últimos anos como 

um método de diagnóstico em bacteriologia no mundo todo. Além de possuir ótimos resultados 

na identificação de agentes causadores de infecções em variados sítios e diretamente de 

materiais como sangue (La Scola & Raoult, 2009; Stevenson et al., 2010a; Foster, 2013; Haigh 

et al., 2013; Tadros & Petrich, 2013), urina (Ferreira et al., 2010; Köhling et al., 2012; Burillo 

et al., 2014) e até mesmo de origem retal (He et al., 2010), ele também mostra um ótimo 

desempenho na discriminação de linhagens multirresistentes tais como MRSA e VRE 

(Croxatto et al., 2012; Griffin et al., 2012; Nakano et al., 2014; Savas et al., 2019).  

 

2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo Geral  

O objetivo do estudo foi analisar as técnicas de diagnóstico da resistência à vancomicina 

entre as amostras de Enterococcus isoladas de quadros de Infecção da Corrente Sanguínea, de 

pacientes atendidos no Hospital Universitário Antônio Pedro.  
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2.2. Objetivos específicos  

  

● Confirmar a identificação das amostras de Enterococcus pela técnica de MALDI TOF 

MS;  

● Comparar a identificação das amostras de Enterococcus pelas técnicas automatizada e 

espectrometria de massa;  

● Confirmar o perfil de resistência das amostras de Enterococcus por técnica de disco 

difusão em Ágar;  

● Determinar a Concentração Inibitória Mínima para vancomicina das amostras de 

Enterococcus por técnica de microdiluição em caldo;  

● Comparar o perfil de resistência das amostras de Enterococcus através do método 

automatizado e microdiluição em caldo.  

● Comparar características entre as amostras VRE e amostras VSE. 

 

3. Justificativa  

As Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde estão relacionadas à altas taxas de 

morbi-mortalidade em todo o mundo. Portanto, os altos custos relacionados a essas infecções 

podem aumentar se considerarmos os microrganismos multirresistentes. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde, a resistência antimicrobiana é uma emergência de saúde global 

que compromete seriamente o progresso na medicina moderna. De tal modo, os Enterococcus 

resistentes à vancomicina estão entre os microrganismos de destaque na lista da OMS como 

alvo prioritário para a pesquisa e o desenvolvimento de novos antibióticos como prioridade 

alta. Assim, esse estudo visa obter resultados que possam colaborar para o diagnóstico desses 

microrganismos no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), considerada pela hierarquia 

do SUS como uma unidade de saúde de alta complexidade de atendimento, que atende a 

população da Região Metropolitana II que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, 

Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma 

população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade 

do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse município. De tal modo, temos 

como ideia contribuir também com os dados de resistência, para um melhor controle na 

circulação desses microrganismos dentro do HUAP.  
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As infecções causadas principalmente por microrganismos multirresistentes, são 

consideradas complicações dentro do ambiente hospitalar mundialmente. Destacamos aqui, as 

infecções da corrente sanguínea, dentre as IRAS, pela necessidade de identificação rápida e 

precisa. Considera-se, portanto, que os micro-organismos do gênero Enterococcus, 

especialmente os VRE, apresentam destacada participação no cenário das infecções humanas e 

que a diversidade ilustrada pelos vários determinantes genéticos de resistência, relacionados à 

expressão dessas características, corrobora a necessidade do rastreamento e monitoramento 

dessas amostras e das potenciais fontes de disseminação. E assim, contribuir para a 

epidemiologia desses microrganismos circulantes em nossa região.  

  

4. Relevância 

Dentre as Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde, as infecções da corrente 

sanguínea se destacam por suas altas taxas de morbi-mortalidade em todo o mundo. Assim, os 

altos custos relacionados a essas infecções podem piorar se considerarmos os micro-

organismos multirresistentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a resistência 

antimicrobiana é uma emergência de saúde global que compromete seriamente o progresso da 

medicina moderna. De tal modo, os Enterococcus resistentes à vancomicina se apresentam 

entre os micro-organismos de destaque na lista da OMS como alvo prioritário para a pesquisa 

e o desenvolvimento de novos antibióticos como prioridade alta. 

Assim, esse estudo visa obter resultados que possam colaborar para o aperfeiçoamento 

do diagnóstico da resistência através de técnica automatizada, já implementada no Laboratório 

de Microbiologia do HUAP, como o Phoenix™ 100, e a correlação com a metodologia da 

microdiluição em caldo para determinação das  Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM), 

como método padrão de diagnóstico laboratorial, utilizando as infecções da corrente sanguínea 

como modelo, principalmente por sua importância hospitalar. Bem como, contribuir com os 

dados de resistência, para um melhor controle na circulação desses micro-organismos e a 

vigilância epidemiológica, juntamente com a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares 

do HUAP.  

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 
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5.1. Desenho do Estudo  

Foram avaliadas amostras de Enterococcus isoladas a partir de materiais clínicos 

indicativos de quadros de infecção da corrente sanguínea, do período de maio de 2018 a agosto 

de 2019, coletados de pacientes internados no Hospital Universitário Antônio Pedro e enviados 

para o Laboratório de Microbiologia, do Serviço de Patologia Clínica.   

As amostras foram estocadas e mantidas sob a forma de suspensões em solução 

contendo 1mL de TSB (Tryptic Soy Broth) e 15% glicerol (Plastlabor, Rio de Janeiro, Brasil) 

e armazenadas a –20°C. As amostras foram reativadas por semeadura em meio TSA (Tryptone 

Soy Agar, Plastlabor), e incubados por 18 h-24 h a 36±1 °C, antes da realização dos diversos 

testes do estudo.  

  

5.2 Considerações éticas  

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, sob número: 

32570 (CAAE 02759912.9.0000.5243).  

   

5.3. Caracterização das Amostras Bacterianas por Método Automatizado  

As amostras obtidas de quadros de infecção de corrente sanguínea foram identificadas 

em gênero e espécie, de acordo com o protocolo do laboratório de Microbiologia do HUAP, 

utilizando o sistema automatizado Phoenix™ 100 (BD, Nova Jersey, USA). Assim como para 

a avaliação do perfil de suscetibilidade, que foi realizada de acordo com as instruções do 

fabricante.  

Os antimicrobianos utilizados no sistema para realizar o teste de susceptibilidade foram 

ampicilina, daptomicina, estreptomicina, gentamicina, linezolida e penicilina G. 

   

5.4. Caracterização das Amostras Bacterianas por Espectrometria de Massas 

empregando a técnica de MALDI-TOF MS  

 

As amostras também foram identificadas através do aparelho de espectrometria de 

massas MicroflexLT Biotiper 3.0 (Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha), utilizando o 

software MALDI Flex Control no modo automático (MBT_FC.par). Os resultados foram 
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comparados aos obtidos no Phoenix™ 100. Para tal, as amostras foram semeadas em placas 

contendo TSA e incubadas a 37°C por 18-24h. A partir do crescimento obtido de cada amostra, 

algumas colônias foram removidas com o auxílio de um palito de madeira e aplicadas em uma 

das áreas delimitadas na placa de leitura (Steel Target Plate MSP 96 target polished steel BC, 

Bruker Daltonics), sendo o material coberto com 1 µL de matriz HCCA (ácido ácido 2,5-di-

hidroxibenzóico e ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico a 70%). As placas foram colocadas no 

equipamento para a análise e geração de espectros e escores de confiabilidade. Os resultados 

foram interpretados utilizando como parâmetro os escores de confiabilidade, definidos pelo 

sistema, e respectiva interpretação: a detecção do micro-organismo gera um espectro que é 

transformado em um pico e, usando um algoritmo estatístico esse pico é comparado com uma 

lista base localizada em um banco de dados utilizado como referência sendo calculado um valor 

em log (escore) entre 0.00 e 3.00. Quanto maior o log (escore) maior o grau de similaridade do 

micro-organismo com a cepa de referência, onde valores abaixo de 1.70 não é possível a 

identificação (sinalizado pela cor vermelha), valores entre 1.70 e 1.99 são considerados de 

baixa confiabilidade (sinalizado pela cor amarela) e valores acima de 2.0 são considerados de 

alta confiabilidade (sinalizado pela cor verde).  

   

5.5. Determinação da Susceptibilidade aos Antimicrobianos por Disco Difusão em ágar 

(TSA)  

As amostras foram submetidas à avaliação da susceptibilidade a um painel de 13 

antimicrobianos, através do método de difusão em ágar (disco-difusão), segundo as 

recomendações do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2019). Foram utilizados 

discos contendo os seguintes antimicrobianos: ampicilina  (10 μg), ciprofloxacina (5 μg), 

cloranfenicol (30 μg), eritromicina (15 μg), fosfomicina (200 μg), gentamicina (120 μg), 

levofloxacina (5 μg), linezolida (30 μg), penicilina (10 µg), rifampicina (5 μg), teicoplanina (30 

μg), tetraciclina (30 μg), vancomicina (30 μg). 

As amostras de referência E. faecalis ATCC 29212 e Staphylococcus aureus ATCC 

25923 foram utilizadas como controle.  

   

5.6. Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)  
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Todas as amostras foram testadas pelo método de microdiluição em caldo para a 

determinação da CIM de vancomicina (VAN) das amostras, conforme recomendações descritas 

no CLSI 2019, assim como os critérios de leitura e interpretação. Como controle de qualidade 

foram utilizados cepa de S. aureus ATCC 29213 e a E. faecalis ATCC 29212.   

Inicialmente, foi preparada uma solução estoque da droga e, em seguida foram 

realizadas diluições seriadas do antimicrobiano em caldo Müeller-Hinton (Difco) na proporção 

1:20. Para vancomicina as concentrações variaram de 0,25 a 512µg/mL. Foram transferidos 

100 µL de cada concentração do antimicrobiano para um poço de uma fileira vertical da placa 

de 96 poços de poliestireno com fundo abaulado, de modo que, ao final do procedimento, cada 

fileira fique com concentrações decrescentes do antibiótico, sendo que a primeira fileira vertical 

da placa continha 100 µL de meio sem antimicrobiano. As amostras bacterianas foram 

semeadas em ágar TSA e incubadas por 18-24h, a 35°C. O crescimento microbiano foi diluído 

em solução salina a 0,85% de NaCl (Isofar, Duque de Caxias, Brasil), (p/v) para se obter 

turvação equivalente à 0,5 da escala de McFarland (~1,5 x 108 UFC/mL). Em seguida, foi 

realizada uma diluição 1:10 (v/v) em solução salina estéril a 0,85% de NaCl, a fim de se obter 

aproximadamente 107 UFCs/mL. Após a diluição, 5 µL desta suspensão bacteriana foram 

transferidos para cada poço da fileira contendo concentrações decrescentes do antibiótico. A 

incubação foi realizada a 35oC por 24h. A leitura do teste foi realizada de acordo o CLSI (2019). 

A amostra ATCC 29212 de E. Faecalis foi utilizada como controle do teste.   

   

5.7. Análise estatística   

Os dados brutos e sua preparação para análises foram realizados no programa Microsoft 

Excel 2010 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA) e as análises estatísticas foram 

realizadas utilizando a ferramenta online do programa GraphPad 

(https://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1.cfm) a partir do teste exato de Fisher. 

Um valor de α de 5% foi considerado para significância estatística, ou seja, valores de p < 0,05 

foram considerados estatisticamente significativos.  

  

6. Resultados 

 

 Foram obtidas 27 amostras de Enterococcus isoladas a partir de quadros de infecção de 

corrente sanguínea de um total de 12 pacientes atendidos no Hospital Universitário Antônio 
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Pedro. Além da identificação fenotípica, realizada através da metodologia automatizada 

Phoenix™ 100, as espécies das amostras em questão foram confirmadas através da técnica de 

espectrometria de massas utilizando o equipamento MALDI-TOF MS. As identificações de 

ambos os métodos foram compatíveis em gênero e espécie. De acordo com os dados obtidos 

em nosso estudo, constatamos que houve uma considerável discrepância em relação à 

proporção de amostras de sangue com o diagnóstico de infecção por Enterococcus faecalis e 

as amostras de infecção por Enterococcus faecium. Sendo, 92,6% das amostras identificadas 

como pertencentes a espécie E. faecalis (n=25) e apenas 7,4% das amostras identificadas como 

E. faecium (n=2). Portanto, pode-se concluir que a espécie E. faecalis foi a frequente dentre as 

infecções de corrente sanguínea em pacientes atendidos no HUAP durante o período de estudo 

(Figura 1). 

Em relação à coleta das amostras de sangue, houve um predomínio de amostras 

coletadas via intravenosa. Das 27 amostras do estudo, 81,5% (n=22) foram provenientes de 

coleta intravenosa, enquanto 18,5% do material coletado (n=5) foi proveniente de coleta de 

sangue de cateter.  

 

Figura 1: Identificação das espécies do gênero Enterococcus de isolados clínicos de 

amostras de sangue coletadas de pacientes internados no Hospital Universitário Antônio Pedro, 

dentro do período de junho de 2018 a outubro de 2019. 

 

Os setores hospitalares nos quais foram coletadas as amostras dos pacientes incluíram: 

Setor de Emergência (SEM); Unidade Coronariana (UCO); Centro de Terapia Intensiva (CTI); 

7,41%
(n=2)

92,59%
(n=25)

Enterococcus faecium

Enterococcus faecalis
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Clínica Médica Masculina (CMM); Centro de Diálise (CD) e Serviço Ambulatorial (SAM). A 

maioria das amostras analisadas foi proveniente de indivíduos atendidos pelo Serviço de 

Emergência (SEM) do hospital (40,7% das amostras), seguidos de 25,9% das amostras obtidas 

na UCO, 14,8% isoladas de pacientes internados no CTI, 7,4% da CMM e no CD e 3,7% no 

SAM (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Distribuição das amostras coletadas de acordo com o setor hospitalar de origem do 

paciente internado. 

Abreviações: SEM – Serviço de Emergência, SAM – Serviço Ambulatorial, CMM – Clínica Médica 

Masculina, CD – Centro de Diálise, UCO – Unidade Coronariana, CTI – Centro de Terapia Intensiva. 

 

O teste de susceptibilidade aos antimicrobianos (TSA) realizado através de discos de 

difusão em agar, avaliou 13 antimicrobianos para cada amostra, sendo classificadas em: 

sensível, intermediário e resistente, de acordo com a medição do halo de inibição, baseado no 

CLSI (2019). De todas as amostras investigadas, os perfis de resistência mais frequentes foram 

encontrados em relação à vancomicina (84%), seguido de ciprofloxacina, eritromicina e 

levofloxacina (81,5% cada), teicoplanina (77,8%), altos níveis de gentamicina (74,1%), 

tetraciclina (63%) e cloranfenicol (59,3%) (Figura 3 e Tabela 2) . 

Em relação ao perfil de susceptibilidade, 100% das amostras foram sensíveis a 

fosfomicina e linezolida, seguidos de 92,6% de cepas sensíveis a ampicilina e penicilina G e 

81,5% sensível a rifampicina (Figura 3). 

40,74%
(n=11)

3,70%
(n=1)

7,41%
(n=2)

7,41%
(n=2)

25,93%
(n=7)

14,81%
(n=4)

SEM

SAM

CMM

CD

UCO

CTI
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 É importante salientar que ambas as amostras de Enterococcus faecium deste estudo 

apresentaram resistência à penicilina G, ampicilina e vancomicina.  

 

 

Figura 3: Porcentagens dos perfis de susceptibilidades, realizado a partir da técnica 

de disco difusão em ágar, para as amostras de infecção por E. faecalis e E. faecium. 

 

Das amostras analisadas, 70% foram identificadas como Enterococcus faecalis VRE 

(Figura 4). Apesar da grande diferença quantitativa, o fato de 100% das amostras E. faecium 

serem VRE nesse estudo não foi considerada uma diferença estatisticamente significativa, 

devido ao seu p-valor ser maior do que 0,05.  
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Tabela 2: Porcentagem do perfil de resistência, realizado a partir da técnica de discos 

difusão em ágar, para as amostras de infecção por E. faecalis e E. faecium.  

 

 

  

Antimicrobianos Perfil de Resistência 

(n) (%) 

Ampicilina 2 7,40% 

Ciprofloxacina 22 81,50% 

Cloranfenicol 16 59,30% 

Eritromicina 22 81,50% 

Fosfomicina 0 0% 

Levofloxacina 22 81,50% 

Penicilina G 2 7,40% 

Rifanpicina 3 11,10% 

Tetraciclina 17 63,00% 

Gentamicina 20 74,10% 

Linezolida 0 0% 

Teicoplanina 21 77,80% 

Vancomicina 21 84,00% 

70%
(n=19)

22,22%
(n=6)

7,04%
(n=2)
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Figura 4: Índice do perfil de resistência à vancomicina das amostras obtidas através 

de hemocultura. 

Abreviações: VRE – Enterococcus resistente à Vancomicina, VSE – Enterococcus sensível à Vancomicina.  

A partir dados apresentados na Tabela 3, foram comparados os perfis de 

susceptibilidade a antimicrobianos entre as amostras VRE e amostras VSE. Através da 

observação do p-valor dos resultados, foi considerada significativa a diferença entre as 

amostras VRE e VSE, em relação ao perfil de resistência às seguintes drogas: ciprofloxacina, 

cloranfenicol, eritromicina, levofloxacina, gentamicina e teicoplanina. A resistência aos 

antimicrobianos citados, foi mais comum em amostras VRE do que em amostras VSE. 

Nesse estudo, foi possível observar que todas as amostras que foram identificadas como 

resistentes à vancomicina caracterizavam como todas as amostras que também apresentaram 

resistência à teicoplanina. 

 Também foi observada a diferença de tipo de amostras colhidas entre as amostras VRE 

(n=21) e VSE (n=6) (Tabela 3). O maior índice de amostras VRE foram provenientes de coleta 

intravenosa (85,7%), assim como a maioria das amostras VSE tiveram origem de coleta 

intravenosa (66,6%). Entretanto os dados estudados não são considerados de diferença 

significativa, devido ao seu p-valor maior do que 0,05. 
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Tabela 3: Comparação do perfil de susceptibilidade de antimicrobianos dentre as 

amostras resistentes e não resistentes à vancomicina. 

 

Abreviações: S- sensível ao antimicrobiano, nS – não sensível ao antimicrobiano (resistente e 

intermediário), VRE – Enterococcus resistente à vancomicina, VSE- Enterococcus sensível à vancomicina. 

 

 

Tabela 4: Proporção em percentual de cepas resistentes à vancomicina e não 

resistentes à vancomicina isoladas de duas origens diferentes de amostra de sangue.  

 

 

Abreviações: VRE – Enterococcus resistente à vancomicina, VSE – Enterococcus sensível à vancomicina. 

 

Antimicrobianos VRE (n=21) VSE (n=6) p-

valor nS (%) S (%) nS (%) S (%) 

Ampicilina 9,5 90,4 0% 100 1 

Ciprofloxacina 100 0 33,3 66,6 0,0001 

Cloranfenicol 90,4 9,5 0 100 0.0016 

Eritromicina 100 0 33,3 66,6 0.0001 

Fosfomicina 0 100 0 100 1 

Levofloxacina 100 0 16,6 83,3 0.0001 

Penicilina G 9,5 90,4 0 100 1 

Rifampicina 23,8 76,1 0 100 1 

Tetraciclina 85,7 14,2 33,3 66,6 0.1535 

Gentamicina 90,4 9,5 16,6 83,3 0.0014 

Linezolida 0 100 0 100 1 

Teicoplanina 100 0 0 100 0.0001 

Vancomicina 100 0 0 100 0.0001 

 
SANGUE CATETER SANGUE VENOSO 

VRE (N=21) 14,28% 85,71% 

VSE (N=6) 33,33% 66,66% 

p-valor = 0,3031 
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 Foram obtidas informações sobre os pacientes acometidos pelas infecções estudadas, 

incluindo os setores hospitalares nos quais foram colhidas as amostras. (Tabela 5; Figura 5) Foi 

constatado que 100% (n=6) das amostras VSE foram obtidas de pacientes internados no setor 

SEM (Serviço de Emergência), enquanto as amostras colhidas dos demais setores apresentaram 

100% de índice de resistência à vancomicina. A diferença dos dados foi considerada 

significativa, com p-valor de 0,0016. Esta informação mostra um importante padrão de perfil 

de resistência em relação ao setor hospitalar no qual os pacientes do estudo estavam internados 

no período da coleta.  

 

Tabela 5: Porcentagem de isolamento de Enterococcus resistentes à vancomicina e 

Enterococcus não resistentes à vancomicina em cada setor do Hospital Antônio Pedro que foi 

realizada a coleta. 

SETOR DE COLETA (n) VRE (%)   VSE (%)  P-VALOR 

SEM (11) 45,4   54,5  0.0016 

SAM (1) 100   0  1 

UCO (7) 100   0  0.1548 

CMM (2) 100   0  1 

CTI (4) 100   0  0.5453 

CD (2) 100   0  1 
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Abreviações: SEM – Serviço de Emergência, SAM – Serviço Ambulatorial, UCO – Unidade Coronariana, CMM 

– Clínica Médica Masculina, CTI – Centro de Terapia Intensiva, CD – Centro de Diálise. 

Figura 5: Número de amostras de infecções de corrente sanguínea causadas por VRE e VSE 

coletadas em diferentes setores do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Abreviações: VRE – Enterococcus Resistente à Vancomicina, VSE – Enterococcus sensível à Vancomicina, 

SEM – Serviço de Emergência, SAM – Serviço Ambulatorial, UCO – Unidade Coronariana, CMM – Clínica 

Médica Masculina, CTI – Centro de Terapia Intensiva, CD – Centro de Diálise 

Os resultados do CIM para vancomicina, realizados através do método de diluição em 

caldo, nas concentrações 0,25 µg/mL a 512 µg/mL da droga, apresentaram 100% de 

concordância com o teste automatizado, em relação ao perfil de resistência à vancomicina. 

Todas as amostras registradas como VRE, foram registradas pelo sistema Pheonix um valor de 

CIM >16 µg/mL. A partir do método de microdiluição em caldo, foi possível verificar que mais 

da metade das amostras (52%) apresentaram um valor de CIM igual a 512 µg/mL. Cerca de 

22% apresentaram um CIM de valor 256 µg/mL e 4% das amostras apresentaram CIM de 128 

µg/mL. 11% das amostras possuíam CIM de 1µg/mL (sensível) e 11% apresentaram CIM = 2 

µg/mL (sensível). Portanto, foi possível inferir que todas as amostras VRE provenientes do 

HUAP dentro do período de 2018 e 2019 foram resistentes a altas doses de vancomicina (Figura 

6). 
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Abreviações: R – Resistente, S - sensível. 

 

 

Figura 6: Resultado dos valores das Concentrações Mínimas Inibitórias (µg/mL) de 

vancomicina obtidas através de microdiluição em caldo das amostras de infecção sanguínea 

por Enterococcus. 

 

 

 Os valores de CIM foram comparados entre as duas espécies investigadas (Tabela 6). 

Apesar de todas as amostras da espécie E. faecium apresentarem o CIM de 512µg/mL, ou seja, 

resistência ao nível mais alto registrado neste estudo, a diferença do valor do CIM entre as 

espécies não foi considerada significativa devido à grande diferença de quantidade de amostras 

estudadas entre as duas espécies. Todas as amostras consideradas sensíveis pertenciam a 

espécie E. faecalis. 

 

Tabela 6: Percentual dos valores de Concentrações Inibitórias Mínimas com vancomicina de 

cada espécie estudada. 

CIM E. faecium 

(%) 

E. faecalis 

(%) 

Ambas espécies 

(%) 

p-valor 

S=2
11%

S=1
11%

R=128
4%

R=256
22%

R=512
52%

S=2

S=1

R=128

R=256

R=512
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7. Discussão 

Segundo Coulter e col. (2017) e Nielsen (2015), infecções bacterianas na corrente 

sanguínea representam doenças de grande importância devido a altas taxas de mortalidade e 

morbidade, envolvendo complicações como endocardite e sepse em paciente acometidos por 

bacteremias. Os altos números de mortalidade estão especialmente associados à terapia 

inapropriada. Segundo Bassetti e col. (2016), o uso indevido de antimicrobianos pode ser 

evitado através de medidas de seleção de tratamento antimicrobiano ideal, incluindo dose ideal. 

Portanto, a determinação de perfil de susceptibilidade e de CIM das amostras é de grande 

importância para otimização do diagnóstico e direcionamento para um tratamento eficaz.  

 Como observado no estudo epidemiológico de Jabbari e col. (2019), infecções causadas 

por Enterococcus resistentes à vancomicina e outras multirresistentes, se tornaram uma 

problemática em diversos países, incluindo o Brasil. Sabe-se que a resistência a 

antimicrobianos está estreitamente relacionada com altos índices de mortalidade e morbidade, 

tal realidade reforçada pelo estudo de Suppli e colaboradores. Adicionalmente, a limitação de 

alternativas para tratamento eficazes contra as infecções também têm sido uma preocupante 

consequência do crescimento de casos de Enterococcus multirresistentes (Isenman et al., 2016). 

Além disso, os índices de mortalidade estão associados à tratamentos indevidos ou tardios 

(Suppli et al, 2010). Sendo assim, é de suma importância um diagnóstico rápido, sensível e 

detalhado sobre o perfil de susceptibilidade do agente de infecção, para o encaminhamento a 

um tratamento adequado. Portanto, foi relevante e necessária a comparação da performance de 

diferentes métodos de diagnósticos, especialmente em casos de infecções resistentes a 

antimicrobianos, e suas análises. 

 Foi possível comprovar a confiabilidade do diagnóstico de espécies de Enterococcus 

com o método de identificação no sistema automatizado Phoenix™ 100. Tal comprovação foi 

realizada ao confirmar as espécies registradas através da identificação com o teste de MALDI-

S=2 0 100 100 1 

S=1 0 100 100 1 

R=128 0 100 100 1 

R=256 0 100 100 1 

R=512 14,2 85,7 100 0.4815 

TOTAL 7,4 92,5 100 
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TOF MS. De acordo com Chao e colaboradores (2014), a análise para identificação através do 

sistema de automatização Phoenix é de grande eficiência e confiabilidade para a identificação 

de agentes de infecção, ao comparar os resultados do sistema com os resultados obtidos ao 

analisar amostras através do método MALDI-TOF MS. A partir desta comparação de métodos, 

foi constatado que 94,4% das amostras foram corretamente identificados pelo sistema 

automatizado. Assim também como o estudo de comparação realizado por Marucco e 

colaboradores (2018), em que a análise de diagnóstico com Phoenix, quando comparada com 

os resultados com técnica de MALDI-TOF MS, é uma alternativa efetiva, tendo o índice de 

concordância de 95%.   

Os dados apresentados indicam que a maioria significativa das amostras de infecção 

registradas são da espécie Enterococcus faecalis no período do estudo no Hospital 

Universitário Antônio Pedro. A predominância de infecção por Enterococcus faecalis neste 

estudo corrobora com diversos registros na literatura como os estudos de Pérez e colaboradores 

(2011), que constatam, a partir do seu estudo de análise de diferentes amostras com infecção 

por Enterococcus em Cuba, que há predominância de infecção por E. faecalis. A 

predominância da espécie E. faecalis também é observada em nosso estudo e reforçada por 

demais estudos publicados por Santos e col. (2017), Jabbari e col. (2019) e Billington e col. 

(2014), que também registram a predominância desta espécie dentre as infecções causadas por 

Enterococcus spp. 

 O estudo atual consta que a maioria das amostras estudadas são provenientes de coleta 

intravenosa, porém é importante atentar para a presença de amostras provenientes de cateter. 

O registro da infecção de pacientes em uso de cateter é algo esperado, frente às comprovações 

científicas de estudos epidemiológicos como registrados por Marschall (2013) e Zheng (2017) 

que apontam para uso de cateter como um dos fatores de risco para infecções sanguíneas 

associadas à assistência em saúde. Com isso, as informações coletadas são coerentes com o 

atual panorama epidemiológico hospitalar.   

A partir da observação dos resultados do TSA, é notório altíssimo índice de resistência 

à vancomicina (84%). Tal fato é de suma importância, pois aponta para uma realidade 

preocupante, na qual há casos cada vez mais frequentes de infecções causadas por VRE. O 

estudo também comprovou altas porcentagens das amostras resistentes à ciprofloxacina, 

cloranfenicol, eritromicina, levofloxacina, gentamicina, tetraciclina e teicoplanina. De acordo 

com os resultados apresentados, as amostras VRE tiveram uma importante associação com 

resistência aos antimicrobianos citados acima, comparando com o perfil de susceptibilidade 
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das amostras VSE. O estudo publicado por Salem e colaboradores (2012) apresentou um 

destaque em relação à resistência das amostras a tetraciclina (66,5%), eritromicina (64,1%), 

ciprofloxacina (49,9%) e clorofenicol (34,5%). O perfil de resistência a estas drogas no estudo 

atual também se mostrou com altos índices de resistência. Através dessas evidências e 

comparando com os nossos resultados, pode-se observar um padrão em comum de resistência 

a determinados antimicrobianos de amostras de Enterococcus associadas a infecções 

nosocomiais. Apesar dos perfis de resistência das amostras de ambos estudos apresentarem 

algumas semelhanças, os isolados de Salem e col. não apresentaram altos índices de VRE (7,9% 

das amostras), ao contrário do nosso estudo.   

Dados registrados por Sacramento (2017), Alves (2017), Correa (2015), juntamente 

com os resultados de perfil de susceptibilidade do nosso estudo, reforçam a atual realidade das 

infecções hospitalares no território brasileiro, incluindo o Hospital Universitário Antônio 

Pedro, que atende população de uma região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Dados 

estes que não apenas apontam altas porcentagens de infecções nosocomiais causadas por VRE, 

mas também cepas de Enterococcus multirresistentes a outros antimicrobianos, como 

tetraciclina.  

Pela observação dos resultados do teste de susceptibilidade, foi possível constatar que 

a multirresistência à vancomicina e à teicoplanina em todas as amostras identificadas como 

VRE indica que há predominância do fenótipo VanA, o qual confere altos níveis de resistência 

a ambas drogas (Levine, 2005; Aslangul, 1997; Boger, 2001, Gin & Zhanel, 1996).   

A partir dos estudos de Salem e colaboradores (2012), foi possível observar perfil de 

66,5% de resistência à tetraciclina de testes de suscetibilidade em isolados de Enterococcus de 

amostras de pacientes hospitalizados na Arábia Saudita. Tal resultado corrobora com o perfil 

de resistência das amostras do estudo atual e do estudo realizado por Abamecha e colaboradores 

(2015), no qual também apresentaram importantes índices de resistência a tetraciclina que 

foram registrados em um estudo de vigilância com amostra de pacientes hospitalizados em 

Jimma, Nigéria. Apesar das diferenças consideráveis nos perfis de susceptibilidade a diferentes 

antimicrobianos, o percentual de amostras resistentes a tetraciclina (64,9%) se mostrou 

razoavelmente próximo ao percentual de resistência ao mesmo antimicrobiano no estudo atual 

(63,0%).  

É importante ressaltar que 100% das amostras estudadas apresentaram susceptibilidade 

à fosfomicina e à linezolida. Os resultados de grande destaque em relação a susceptibilidade 

das amostras à linezolida corroboram com os dados apresentados num estudo epidemiológico, 
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que afirmam que o tratamento com linezolida se mostra eficaz em infecções por E. faecalis e 

E. faecium, inclusive em casos de infecções por VRE, em diversos países do mundo de acordo 

com Jabbari e col. (2019). Os altos índices de susceptibilidade a ampicilina, penicilina G, 

rifampicina, linezolida e fosfomicina podem apontar para alternativas terapêuticas em casos de 

infecções por Enterococcus resistentes à vancomicina. Em contrapartida, ambas as amostras de 

E. faecium deste estudo apresentaram resistência à penicilina G e à ampicilina, sendo estas as 

duas únicas amostras (7,4%) que foram identificadas como resistentes. Uma das amostras de 

E. faecium também apresentou resistência à rifampicina. Esses dados reforçam a comprovação 

de que bactérias da espécie E. faecium apresentam maior índice de resistência a beta-

lactâmicos, em comparação a E. faecalis, como também foi mostrado nos estudos de Gagetti 

(2019), Jabbari (2019) e Yim (2017). 

 Foi observado que 100% das amostras de Enterococcus susceptíveis à vancomicina 

foram de pacientes atendidos no Serviço de Emergência, tal registro contrasta com os 

resultados das amostras recolhidas nos demais setores como SAM, UCO, CMM, CTI e CD que 

apresentaram perfil de resistência à vancomicina. Dessa forma, pode-se inferir que as amostras 

susceptíveis à vancomicina possuem um caráter comunitário, já que a emergência é um setor 

de frequente admissão de pacientes. Em contrapartida, 100% das amostras isoladas dos demais 

setores do hospital foram consideradas VRE, confirmando as constatações da literatura onde 

há predominância de infecções por Enterococcus resistentes à vancomicina obtidos em 

ambiente hospitalar (Arias et al., 2010; Sabouni, 2016). Estudos apresentado por vanHarten 

(2017), explicam que esse fato acontece pois quando pacientes hospitalizados que são tratados 

com antimicrobianos de forma contínua e exacerbada, a microbiota intestinal normal é 

comprometida e a camada de proteção intestinal diminui. Desse modo, favorece a infecção da 

bactéria resistente a antimicrobiano, inclusive VRE. O registro de padrão de susceptibilidade 

das amostra entre os setores hospitalares aponta para a adaptação e predomínio de Enterococcus 

resistentes à vancomicina dentre as demais infecções por Enterococcus spp. especialmente em 

pacientes já hospitalizados no Hospital Universitário Antônio Pedro, sendo assim necessário 

maior rigor em medidas de controle e prevenção para que estes índices não continuem a crescer, 

como o uso de protocolos de precauções de contato e a utilização de alternativas de tratamento, 

como é sugerido por Isenman e colaboradores (2016). 

Também pode-se observar coerência ao comparar os resultados de diagnóstico do CIM 

das amostras investigadas através do método automatizado e os resultados do CIM em 

microdiluição em caldo de forma manual. Gómez-Garces e colaboradores (2010) também 
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realizaram comparação dos resultados dos métodos de CIM em microdiluição em caldo e CIM 

em um sistema de diagnóstico automatizado chamado Wider com amostras de infecção por 

Staphylococcus spp. e Enterococcus spp. A comparação dos métodos demonstrou um acúmulo 

de pequenos erros, cerca de 3,4% de discrepância. De tal modo, pode-se constatar que apesar 

do pequeno índice de discrepância, os resultados são, em geral, coerentes. Ao considerar os 

dados da análise do nosso estudo, a comparação dentre os resultados de CIM em microdiluição 

e CIM automatizado através do sistema Phoenix, é possível afirmar que ambas as técnicas 

também apresentaram coerência satisfatória. 

Concluindo assim, que a realização de CIM com o sistema Phoenix™ 100 apresenta 

resultados confiáveis. Porém, de forma manual foi possível registrar com exatidão o CIM das 

amostras resistentes, que antes, foram registradas como MIC >16 no teste automatizado. 

Através da determinação da Concentração Inibitória Mínima através de microdiluição em 

caldo, foi possível concluir que as amostras VRE são resistentes a altas concentrações de 

Vancomicina. A maioria das amostras de infecção apresentaram o nível de resistência mais alto 

registrado neste experimento (512µg/mL). Os resultados comprovam que todas amostras que 

foram previamente identificadas como resistentes à vancomicina são resistentes às altas 

concentrações da droga. Pode-se observar que 100% das amostras de E. faecium apresentaram 

o CIM de 512µg/mL, porém, devido ao número pequeno de amostras não foi possível obter 

diferença significativa. dados apresentados Salem e col. (2012) apontam que, de acordo com 

os resultados do CIM, as amostras VRE do seu estudo apresentavam resistência a altas 

concentrações de vancomicina, com valores de CIM de 512µg/ml, 256µg/ml em isolados de 

VRE faecalis, enquanto os resultados de CIM com valor de 1024 µg/ml foram identificados 

em isolados de VRE faecium, reforçando a teoria de que cepas de E. faecium resistentes à 

vancomicina apresentam resistência a níveis mais elevados da droga. 

 

8. Conclusão  

Através da técnica de MALDI TOF, todas as amostras foram devidamente confirmadas 

como Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium, com um destaque à predominância de 

infecções por E. faecalis. Reforçando, assim, a identificação previamente realizada através do 

sistema automatizado Phoenix™ 100. 

 O registro neste estudo de infecções causadas por VRE demonstra dados alarmantes, 

mostrando que cerca de 84% das amostras possuem perfil de resistência à vancomicina. Foi 

comprovado que o perfil resistente à ciprofloxacina, cloranfenicol, eritromicina, levofloxacina, 
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gentamicina, tetraciclina e teicoplanina está associado com as amostras VRE, demonstrando 

registros de números significativos de cepas VRE multirresistentes associados a infecções 

nosocomiais.  

 A Concentração Inibitória Mínima foi determinada apresentando valores coerentes com 

os resultados da técnica de disco de difusão em ágar. Através desta técnica foi constatado que 

todas as amostras resistentes à vancomicina são resistentes às altas concentrações. A 

comparação com os resultados do teste de microdiluição em caldo e determinação de CIM no 

equipamento automatizado apresentaram o mesmo perfil de susceptibilidade. Porém, pode-se 

constatar que o teste de forma manual possibilitou a obtenção com exatidão do resultado com 

amostras que possuem o CIM resistentes a altas concentrações de vancomicina. 
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