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Resumo 

 

 

Entre Fevereiro e Setembro de 2008, foram isoladas 129 estirpes de Escherichia coli e 

82 estirpes de Klebsiella pneumoniae no Hospital de Santa Maria. Do conjunto dos isolados, 29% 

de E. coli e 26% de K. pneumoniae apresentaram resistência simultânea aos antibióticos 

cefotaxima, ceftazidima, gentamicina e ciprofloxacina. A técnica de M13 fingerprinting foi aplicada 

a 82 isolados de E. coli, dos quais 47 revelaram o perfil do tipo B. A sequência de inserção ISEcp1 

foi encontrada em associação com os genes blaCTX-M-1, blaCTX-M-32 e blaCTX-M-15 em E. coli. Em 20 

isolados de E. coli, o gene blaCTX-M-15 foi identificado em 10 isolados, o gene blaCTX-M-32 em quatro 

isolados e cada um dos genes blaCTX-M-1, blaCTX-M-2 e blaCTX-M-14, foi identificado em dois isolados.  

 

Palavras-chave: β-lactâmico, β-lactamase, ESBL, cefotaximase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

Between February and September 2008, 129 Escherichia coli and 82 Klebsiella 

pneumoniae isolates were obtained at Hospital de Santa Maria. From all isolates, 29% of E. coli 

and 26% of K. pneumoniae were resistant simultaneously to cefotaxime, ceftazidime, gentamicin 

and ciprofloxacin antibiotics. M13 fingerprinting was performed in 82 E. coli isolates, from which 47 

revealed type B profile. The insertion sequence ISEcp1 was found in association with the blaCTX-M-1, 
the blaCTX-M-32 and the blaCTX-M-15 genes in E. coli. In 20 E. coli isolates tested, the gene blaCTX-M-15 

was identified in 10 isolates, the gene blaCTX-M-32 in four isolates and each of the genes blaCTX-M-1, 

blaCTX-M-2 and blaCTX-M-14, was identified in two isolates.   

 

 

Keywords: β-lactam, β-lactamase, ESBL, cefotaximase 
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1. Introdução  

 

 

  As infecções bacterianas podem ser adquiridas na comunidade ou a nível hospitalar. 

Estas últimas propagam-se mais rapidamente, devido ao contacto constante entre indivíduos 

portadores de infecção (doentes e/ou funcionários), e devido ao facto de alguns doentes estarem 

imunocomprometidos, sendo por isso mais vulneráveis às infecções. Nos últimos anos, constatou-

se um aumento da prevalência de bactérias resistentes aos agentes antimicrobianos utilizados em 

meio hospitalar. Este facto suscita muita preocupação, dado que se as bactérias forem resistentes 

a praticamente todos os agentes antimicrobianos existentes, deixa de existir com o que tratar os 

doentes. Para evitar esta situação, além de ser necessário realizar uma escolha mais criteriosa 

dos antibióticos, de modo a não favorecer a selecção de bactérias resistentes, devem ser tomadas 

medidas no sentido de diminuir a disseminação de bactérias entre os pacientes.  

 Os antibióticos podem considerar-se bactericidas, se matam as bactérias, ou 

bacteriostáticos, se impedem que se multipliquem. Os antibióticos podem interagir com as 

bactérias por diversos mecanismos de acção: inibição da síntese da parede celular (β-lactâmicos, 

glicopéptidos), alteração da membrana citoplasmática (polimixinas), inibição da síntese proteica 

(aminoglicosídeos, macrólidos, lincosamidas), inibição da DNA girase (fluoroquinolonas, ácido 

nalidíxico), inibição da RNA polimerase (rifamicinas).  

Os antibióticos β-lactâmicos são agentes bactericidas, que se caracterizam por 

possuírem um anel β-lactâmico ligado a um anel de tiazolidina, e ainda uma cadeia lateral variável 

[1]. As diferenças estruturais levaram ao agrupamento dos β-lactâmicos em penicilinas, 

cefalosporinas, carbapenemos e monobactamos. Os β-lactâmicos são amplamente usados para 

combater infecções por bactérias da família Enterobacteriaceae, que são bacilos Gram negativos 

anaeróbios facultativos. 

A parede celular bacteriana tem como principal constituinte uma estrutura química 

complexa denominada peptidoglicano, que mantém a forma da célula, apesar da elevada pressão 

osmótica interna. O peptidoglicano é composto por unidades alternadas de ácido N-

acetilmurâmico (NAM) e N-acetilglucosamina (NAG), tendo o primeiro uma cadeia de péptidos 

anexados, que se ligam a outros péptidos de outras unidades de NAM, constituindo a estrutura em 

rede do peptidoglicano. As transpeptidases bacterianas, conhecidas como penicilin-binding 

proteins (PBP) catalisam a formação das ligações cruzadas. Devido à analogia estrutural entre a 

molécula de β-lactâmico e a porção terminal D-Ala-D-Ala do pentapéptido adjacente ao NAM, o β-

lactâmico forma uma complexo com a enzima PBP. Para tal, o β-lactâmico necessita de conservar 

a ligação amida (CO-N) intacta. Após ocorrer a ligação entre o β-lactâmico e a PBP, esta enzima 

deixa de se poder ligar ao D-Ala-D-Ala do pentapéptido e por isso a inserção de novas unidades 
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de NAM e NAG é bloqueada. No entanto, as autolisinas bacterianas, que quebram as ligações 

covalentes para que as novas unidades se insiram, continuam a cumprir a sua função. Assim, sem 

novas unidades de NAM e NAG para compensar as que são clivadas pelas autolisinas, a célula 

torna-se permeável à água, morrendo por lise celular [2]. 

Existem quatro mecanismos principais pelos quais as bactérias evitam os efeitos 

bactericidas dos β-lactâmicos: 1) a produção de β-lactamases, que são enzimas que clivam a 

ligação amida (CO-N) no anel β-lactâmico e tornam o antibiótico inefectivo antes de alcançar as 

PBP; 2) a produção de PBP alteradas que exibem pouca afinidade para os antibióticos β-

lactâmicos; 3) a impermeabilização da membrana externa em bactérias Gram negativas, devido à 

modificação ou ausência de porinas; 4) o bombeamento do antibiótico para o exterior, por 

proteínas com a função de bombas de efluxo [2, 3]. 

A produção de β-lactamases é a causa predominante de resistência aos antibióticos em 

bactérias Gram negativas limitando as opções terapêuticas para tratamento com antibiótico [3, 4]. 

Os novos antibióticos β-lactâmicos foram especificamente desenvolvidos para serem resistentes à 

acção hidrolítica das β-lactamases. Com cada novo β-lactâmico usado para tratar os pacientes, 

novas β-lactamases emergiram, causando resistência a esse antibiótico. A pressão selectiva do 

uso excessivo de novos antibióticos no tratamento de pacientes selecciona novas variantes de β-

lactamases [4]. 

Existem duas classificações igualmente aceites para as β-lactamases: a de Ambler 

agrupa-as em classes de A a D, de acordo com a sua sequência de aminoácidos, e a de Bush-

Jacoby-Medeiros divide-as em grupos de 1 a 4, segundo as suas semelhanças estruturais, 

propriedades bioquímicas e sequência de aminoácidos [4]. A classe A de Ambler corresponde às 

penicilinases, a B às metalo-β-lactamases, a C às cefalosporinases e a D às oxacilinases [2]. O 

grupo 1 de Bush-Jacoby-Medeiros consiste nas cefalosporinases, que hidrolisam cefalosporinas 

de espectro alargado e são resistentes ao ácido clavulânico. O grupo 2 inclui as β-lactamases 

susceptíveis ao ácido clavulânico. O grupo 3 consiste nas metalo-β-lactamases, que hidrolisam o 

antibiótico imipenemo (um carbapenemo), que são inibidas por ácido etilenodiamino tetra-acético 

— ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA) e resistentes ao ácido clavulânico. O grupo 4 inclui as 

restantes β-lactamases [2].  

  As enzimas Extended Spectrum β-lactamases (ESBLs) hidrolisam oximino-

cefalosporinas (ceftazidima e cefotaxima, por exemplo) e são inibidas pelo ácido clavulânico. Por 

este motivo, pertencem à classe A de Ambler e ao grupo 2be de Bush-Jacoby-Medeiros [4]. Em 

presença de ESBLs, os inibidores de β-lactamases têm efeito sinergístico com as cefalosporinas. 

No método de difusão dos discos em meio gelosado Mueller-Hinton [5] estando um disco de 

amoxicilina + ácido clavulânico no centro, com os discos de oximino-β-lactâmicos a 30 milímetros 

de distância, o ácido clavulânico difunde-se através do agar e inibe a β-lactamase junto do disco 

de ceftazidima [6]. 
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As ESBLs podem ser ceftazidimases (maiores níveis de actividade hidrolítica para a 

ceftazidima do que para a cefotaxima) e/ou cefotaximases (maiores níveis de actividade hidrolítica 

para a cefotaxima do que para a ceftazidima) [7]. Uma caraterística comum entre os hospitais 

onde existe uma grande prevalência de bactérias produtoras de ESBLs é a administração 

excessiva e indiscriminada de cefalosporinas de espectro alargado [8, 9]. Os factores de risco 

incluem: duração do internamento, severidade da doença, tempo nas Unidades de Cuidados 

Intensivos, entubação e ventilação mecânica, cateterização urinária ou arterial, e exposição 

anterior a antibióticos [8, 10]. Uma medida para controlar a disseminação de bactérias produtoras 

de ESBLs no tratamento das infecções graves é a mudança para diferentes classes de 

antibióticos de espectro alargado [8].  

As cefotaximases do tipo CTX-M são as enzimas de resistência a antibióticos mais 

difundidas. A família CTX-M é actualmente composta por 90 enzimas 

(http://www.lahey.org/Studies/other.asp#table1), divididas em cinco grupos filogenéticos (CTX-M-

1, CTX-M-2, CTX-M-8, CTX-M-9 e CTX-M-25) [2, 3]. Os membros de cada grupo apresentam 

mais de 94% de identidade, medida por alinhamento peptídico, pelo método neighbor-joining [11]. 

Entre grupos diferentes, a identidade é menos de 90%. Em estirpes clínicas, os genes blaCTX-M, 

que codificam as enzimas CTX-M, localizam-se normalmente em plasmídeos cujo tamanho varia 

entre os 7 kb e os 160 kb. Estes plasmideos podem também conter genes de resistência a outros 

antibióticos [3]. Pensa-se que os elementos da família CTX-M tiveram origem em genes 

cromossomais existentes em espécies de Kluyvera spp, que se disseminaram através de 

plasmídeos, noutras espécies bacterianas. As enzimas CTX-M de Kluyvera ascorbata são 

incluídas no grupo CTX-M-2 [2, 3]. 

Os genes que codificam para as β-lactamases podem estar contidos no cromossoma 

bacteriano ou em plasmídeos, que são elementos genéticos extracromossomais que existem na 

célula como ácidos nucleicos livres. Por cada célula, o número de plasmídeos é variável: podem 

ser apenas 1 ou 2 ou mais de 100 [12]. Nas bactérias Gram negativas, os plasmídeos R codificam 

a produção de tubos de conjugação e possuem genes de resistência aos antibióticos [13]. 

A informação genética pode transmitir-se horizontalmente, entre as bactérias, por três 

mecanismos: conjugação, transformação e transdução. Na conjugação existe uma bactéria com 

plasmídeo, que é a bactéria dadora, e uma bactéria sem plasmideo, que é a bactéria receptora. A 

ligação entre elas ocorre através do tubo de conjugação ou pilus. O plasmídeo replica-se na célula 

dadora, sendo a sua cópia transferida para a célula receptora, que pode ser ou não uma bactéria 

da mesma espécie que a dadora. No final, ambas contêm o plasmídeo. Na transformação, a 

bactéria incorpora no seu citoplasma DNA exógeno existente no meio em que se encontra. Na 

transdução, a transmissão de material genético ocorre com a intervenção de um bacteriófago – 

vírus que infecta bactérias [12]. 
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Os plasmídeos replicam-se autonomamente e podem conter integrões e elementos 

transponíveis – sequências de inserção e transposões. Os integrões constituem uma família de 

elementos genéticos potencialmente móveis e capazes de se integrar. Da sua estrutura básica 

fazem parte o gene intl que codifica a enzima integrase – tirosina recombinase — e o local attI, 

que é onde se processa a recombinação do integrão com as cassetes genéticas. Estas constituem 

pequenos elementos circulares de DNA com uma região codificante, gen, onde se encontram os 

genes de resistência aos antibióticos e no extremo 3’ existe um local específico attC. Como as 

cassetes não são móveis autonomamente, tem de ocorrer interacção com attl [13]. 

Entre intl e attl encontram-se os promotores divergentes: P1, para a expressão de intl, e 

Pc’ para expressão das cassetes genéticas inseridas na zona variável do integrão, entre os 

extremos conservados. A enzima intl permite a interacção entre attl e o local attC das cassetes 

genéticas, facilitando a integração e a excisão das cassetes na zona variável do integrão. Os 

integrões não podem realizar auto-transposição. No entanto, associam-se frequentemente a 

sequências de inserção, a transposões e a plasmídeos conjugativos, que permitem a sua 

transposição. As sequências de inserção (IS) incluem um gene que codifica a enzima 

transposase, flanqueado por curtas sequências nucleotídicas invertidas (IR) nos extremos. A 

transposase reconhece as seqências invertidas e repetições idênticas noutros locais do 

plasmídeo, fazendo a excisão e a inserção destes fragmentos de DNA da localização original para 

um novo local. Os transposões contêm vários genes, ladeados por dois elementos IS. Podem 

mover-se dentro do cromossoma, do plasmídeo para o cromossoma e vice-versa [13]. 

 A sequência de inserção ISEcp1 está frequentemente envolvida na mobilização dos 

genes blaCTX-M. A ISEcp1 é composta por dois inverted repeats e uma open reading frame que 

codifica uma transposase [3].  

 A técnica de M13 fingerprinting usa como primer a região core do bacteriófago M13, 5’ 

GAGGGTGGCGGTTCT 3’, e consiste numa variante de random amplified polymorphic DNA 

(RAPD) [14, 15]. Os ensaios de RAPD são baseados no uso de pequenos primers com 

sequências aleatórias, com 9 a 10 pares de bases de comprimento, que hibridam com suficiente 

afinidade às sequências de DNA cromossómico a baixas temperaturas de annealing, de modo a 

que possam ser utilizadas para iniciar a amplificação em regiões do genoma bacteriano. Se dois 

primers de RAPD hibridarem a poucas kilobases um do outro, na direcção adequada, é 

amplificado um produto de PCR com o comprimento correspondente à distância entre os dois 

primers. O número e a localização dos locais de hibridação dos primers são distintos em 

diferentes estirpes de uma espécie bacteriana. Então, após a separação dos produtos de 

amplificação por electroforese em gel de agarose, obtém-se um perfil de bandas que, em teoria, é 

característico de uma estirpe bacteriana [16, 17, 18, 19, 20]. Como os primers não são dirigidos a 

nenhum locus genético particular, muitos dos emparelhamentos resultam de hibridação imperfeita 

entre o primer e o sítio alvo. Portanto, o processo de amplificação é extremamente sensível a 
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ligeiras variações na temperatura de annealing, o que pode resultar em variações dos perfis de 

bandas [16, 18, 19, 21]. Na técnica de M13 fingerprinting, o primer permite alguma padronização 

[14, 15]. Esta técnica tem em comum com a de minissatélites as dimensões do primer, superiores 

às dos primers de RAPD, e a temperatura de annealing de 50 ºC, que em RAPD é entre 35 ºC e 

37 ºC. 

Este estudo teve os seguintes objectivos:  

1) Caracterização e comparação do fenótipo de resistência a antibióticos, em estirpes de 

Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, isoladas de vários produtos biológicos provenientes de 

doentes de vários serviços do Hospital de Santa Maria;  

2) Análise das relações clonais entre estirpes produtoras de ESBLs;  

3) Caracterização do ambiente genético em que as β-lactamases se inserem. 
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2. Materiais e métodos 

 

 

2.1 Isolados clínicos  

 

 Entre Fevereiro e Setembro de 2008, foram isoladas 129 estirpes de Escherichia coli e 82 

de Klebsiella pneumoniae, a partir de diversos produtos biológicos analisados no laboratório de 

microbiologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Esses isolados eram suspeitos da produção 

de ESBLs. 

 

     2.2 Estudo da susceptibilidade aos antibióticos  

  

 A susceptibilidade aos antibióticos foi confirmada no laboratório de microbiologia da 

Faculdade de Farmácia, pelo método de difusão dos discos em meio gelosado Mueller-Hinton [5] 

(BIOKAR Lt 5A154). Os antibióticos testados foram: amoxicilina + ácido clavulânico (AMC) — uma 

penicilina e um inibidor de β-lactamases; a ceftazidima (CAZ) e a cefotaxima (CTX) — 

cefalosporinas de terceira geração; a cefoxitina (FOX) — uma cefalosporina de segunda geração; 

o imipenemo (IMP) — um carbapenemo; a gentamicina (GM) — um aminoglicosídeo; e a 

ciprofloxacina (CIP) — uma fluoroquinolona de segunda geração. Os resultados foram 

interpretados de acordo com as orientações do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 

[5].  

 

2.3 Caracterização genotípica dos isolados de E. coli 

  

 A reacção de M13 fingerprinting foi efectuada usando como primer a região core do 

bacteriófago M13. As reacções de PCR foram realizadas com Ready-To-Go RAPD Analysis 

Beads (Ge Healthcare, Buckinghamshire, Reino Unido) usando os protocolos descritos por 

Grundmann et al. [22] O primer usado foi 5’ GAGGGTGGCGGTTCT 3’ e a temperatura de 

annealing foi 50 ºC. Os produtos de amplificação foram separados em gel de agarose a 2%. Como 

marcador molecular, usou-se GeneRuler 1kb DNA Ladder (Fermentas, Maryland, Estados Unidos 

da América) Os padrões de bandas foram avaliados visualmente. Os isolados que apresentaram 

mais de duas bandas diferentes após a electroforese dos produtos de PCR foram considerados 

clonalmente não relacionados [23]. 
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2.4 Caracterização molecular das β-lactamases nos isolados de E. coli 

  

 O DNA total dos isolados clínicos de E. coli foi usado como molde nas reacções de PCR, 

sendo para tal extraído através da técnica de Boiled [22]. As reacções de PCR foram realizadas, 

segundo protocolos anteriormente descritos, em tubos de 0,2 mL num volume total de 25 µL, 

contendo tampão Mg-free a 2,5 mmol/L-1, 4 mmol/L-1 de MgCl2, 0,36 mmol/L-1 de desoxinucleótidos 

trifosfato (dNTPs), 0,75 U de Taq DNA polimerase (Finnzymes, Espoo, Finlândia), 2 µL de DNA 

extraído pela técnica de Boiled e 4X10-5 mmol/L-1 de cada primer (Invitrogen, Carlsbad, Estados 

Unidos da América) específicos para cada gene (Tabela 1). As reacções decorreram num 

termociclador (Biometra, Goettingen, Alemanha). Os produtos de amplificação foram separados 

em gel de agarose a 1%. O marcador molecular usado foi GeneRuler 1kb DNA Ladder. 

 

 

 

 

 

2.5 Sequenciação e análise 

 

Os produtos de PCR foram purificados recorrendo ao JETquick PCR Product Purification 

Spin Kit/250 (Genomed, Löhne, Alemanha). Foram enviados para sequenciação para a Macrogen 

(Seoul, Coreia do Sul). As sequências obtidas foram comparadas com sequências disponíveis no 

website do National Center for Biotechnology Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), utilizando 

o programa ClustalW (http://www.ebi.ac.uk).   

 

 

 

 

 

 

Primer Sequência oligonucleotídica (5’ 3’) Característica relacionada Referência 

CTX-1 SCS ATG TGC  AGY  ACC  AGT  AA 
Região consenso de blaCTX-M [24] 

CTX-2 CCG CRA TAT GRT TGG TGG TG 

CTX-M-1F ATG GTT AAA AAA TCA CTG CGY C 
Grupo blaCTX-M-1 [24] 

CTX-M-1R TTA CAA ACC GTC GGT G 

CTX-M-2F ATG ATG ACT CAG AGC ATT CGC C Grupo blaCTX-M-2 

 
[23] 

CTX-M-2R GCA TCA GAA ACC GTG GGT 

CTX-M-9F ATG GTG ACA AAG AGA GTG C Grupo  blaCTX-M-9 [22] 

CTX-M-9R CCC TTC GGC GAT GAT TCT C   

ISEcp1 AAA AAT GAT TGA AAG GTG GT Final de ISEcp1 [22] 

Tabela 1: Primers oligonucleotídicos usados para a identificação de genes blaCTX-M e 
caracterização do seu ambiente genético. 
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3. Resultados e discussão 

 

 

3.1  Distribuição dos isolados por produtos biológicos 

 
Um total de 129 estirpes de E. coli e 82 de K. pneumoniae foram isoladas de vários 

produtos biológicos de doentes do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. 

A maioria dos isolados de E. coli e de K. pneumoniae tiveram origem em urina (Figura 1), 

nomeadamente 69% (89/129) (Figura 1A), e 59% (48/82) (Figura 1B), respectivamente. Tanto 

para E. coli como para K. pneumoniae, a seguir aos isolados de urina, os de pus e sangue foram 

os mais numerosos. Esporadicamente, foram recolhidos outros produtos biológicos, tais como 

biópsias, cateteres vasculares, expectoração, líquido ascítico, secreções brônquicas e bílis.   

 
 

Urina Sangue Pus

Secreções brônquicas Líquido ascitico Biópsia

Catéter vascular Expectoração Bílis

Produto biológico Número de 
isolados %

Urina 89 69,0
Sangue 15 11,6

Pus 11 8,5
Secreções 
brônquicas 5 3,9

Líquido ascitico 3 2,3
Biópsia 2 1,6

Catéter vascular 2 1,6
Expectoração 1 0,8

Bílis 1 0,8
Total 129 100

Produto biológico Número de 
isolados %

Urina 48 58,5
Pus 11 13,4

Sangue 10 12,2
Secreções 
brônquicas

5 6,1

Catéter vascular 4 4,9
Expectoração 3 3,7

Líquido ascítico 1 1,2
Biópsia 0 0,0

Bílis 0 0,0
Total 82 100

A – E. coli B – K. pneumoniae

Figura 1. Distribuição dos isolados por produtos biológicos. 
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3.2  Distribuição dos isolados por serviços hospitalares 
 

Quanto aos serviços hospitalares em que os produtos biológicos foram recolhidos, 

considerou-se o agrupamento em três categorias: Medicinas, Consulta Externa e Especialidades. 
Esta última categoria inclui serviços específicos, como por exemplo Dermatologia, Cirurgia, 

Ortopedia e Transplantes. 

Verificou-se que os isolados de E. coli estavam distribuídos quase equitativamente entre as 

três categorias (Figura 2A). Os isolados de K. pneumoniae, pelo contrário, foram maioritariamente 

provenientes de doentes tratados nas Especialidades — 66% (54/82) (Figura 2B).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinas Consulta Externa Especialidades

Seviço Número de 
isolados %

Medicinas 39 30,2
Consulta Externa 39 30,2
Especialidades 51 39,5

Total 129 100

Seviço Número de 
isolados %

Medicinas 8 9,8
Consulta Externa 20 24,4
Especialidades 54 65,9

Total 82 100

A – E. coli B – K. pneumoniae

Figura 2. Distribuição dos isolados por serviços hospitalares. 
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3.3  Estudo da susceptibilidade aos antibióticos 

 

Foi confirmada a susceptibilidade aos antibióticos dos 129 isolados de E. coli e dos 82 de 

K. pneumoniae, pelo método de difusão dos discos em meio gelosado Mueller-Hinton (Figura 3) 

[5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1  Estudo da susceptibilidade aos antibióticos em E. coli 
 

Verificou-se que todos os isolados de E. coli mostraram susceptibilidade ao imipenemo e 

97% eram susceptíveis à cefoxitina. Apresentaram resistência à ciprofloxacina 86% dos isolados, 

enquanto 80% mostraram resistência à cefotaxima, 57% à gentamicina e 47% à ceftazidima 

(Figura 4A).  

Entre os isolados de E. coli de doentes da Consulta Externa, ou seja, as bactérias da 

comunidade, 100% mostraram susceptibilidade à cefoxitina. 93% eram resistentes à 

ciprofloxacina, 82% à cefotaxima e 66% à gentamicina (Figura 4B). 

Quanto aos isolados de E. coli de doentes dos serviços de Medicina, 95% apresentaram 

susceptibilidade à cefoxitina, 79% eram resistentes à ciprofloxacina e 74% eram resistentes à 

cefotaxima (Figura 4C). 

 Dos isolados de E. coli de doentes das Especialidades, 98% demonstraram susceptibilidade 

à cefoxitina, 86% apresentaram resistência à ciprofloxacina e 82% à cefotaxima. Com valores 

inferiores, registaram-se 60% de resistentes à gentamicina e 59% à ceftazidima (Figura 4D).  

Figura 3. Halos de inibição, com as zonas de 

sinergia entre o ácido clavulânico e as 

cefalosporinas (indicadas pelas setas pretas), 

evidenciando a presença de uma ESBL. 
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3.3.2  Estudo da susceptibilidade aos antibióticos em K. pneumoniae 
 

 Tal como em E. coli, todos os isolados de K. pneumoniae apresentaram susceptibilidade ao 

imipenemo, 96% eram susceptíveis à cefoxitina e 71% eram intermédios para a amoxicilina com 

ácido clavulânico. Relativamente aos antibióticos cefotaxima e gentamicina registou-se um mesmo 

valor de 84% de isolados que apresentaram resistência e 75% dos isolados demonstraram 

resistência à ciprofloxacina (Figura 5A).  

 Entre os isolados de K. pneumoniae de doentes da Consulta Externa, 95% apresentaram 

susceptibilidade à cefoxitina, 70% eram resistentes à cefotaxima, 63% à gentamicina, 56% à 

ciprofloxacina e 55% à ceftazidima (Figura 5B).  

 Dos isolados de K. pneumoniae de doentes das Medicinas, 92% apresentaram resistência à 

cefoxitina, 64% eram resistentes à ciprofloxacina e 62% à cefotaxima (Figura 5C).  

Figura 4. Percentagens de isolados de E. coli resistentes, intermédios e sensíveis. A. Percentagens 

relativas ao total dos isolados. B. Percentagens relativas aos isolados de doentes da Consulta 

Externa. C. Percentagens relativas aos isolados de doentes das Medicinas. D. Percentagens 

relativas aos isolados de doentes das Especialidades. 
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 Quanto aos isolados de K. pneumoniae de doentes das Especialidades, 98% eram 

susceptíveis à cefoxitina e 76% eram intermédios para a amoxicilina com ácido clavulânico. 

Considerando a resistência aos antibióticos gentamicina, cefotaxima e ciprofloxacina, registaram-se 

respectivamente os valores de 98%, 89%, e 79% dos isolados (Figura 5D).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3  Estudo da susceptibilidade aos antibióticos — Antibiotipos  
 

 Para compreender o perfil de resistência das estirpes, foram definidos seis antibiotipos 

(Tabela 2). Um antibiotipo corresponde a um perfil de susceptibilidade aos antibióticos [25, 26]. O 

antibiotipo 1 inclui os isolados resistentes simultaneamente à cefotaxima, à ceftazidima, à 

gentamicina e à ciprofloxacina. O antibiotipo 2 abrange os isolados resistentes à cefotaxima e à 

Figura 5. Percentagens de isolados de K. pneumoniae resistentes, intermédios e sensíveis. A. 
Percentagens relativas ao total dos isolados. B. Percentagens relativas aos isolados de doentes da 

Consulta Externa. C. Percentagens relativas aos isolados de doentes das Medicinas. D.

Percentagens relativas aos isolados de doentes das Especialidades. 
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ceftazidima, que apresentem susceptibilidade à gentamicina e/ou à ciprofloxacina. O antibiotipo 3 

inclui os isolados resistentes à cefotaxima, que sejam intermédios ou susceptíveis à ceftazidima, e 

susceptíveis, intermédios ou resistentes à gentamicina e/ou à ciprofloxacina. O antibiotipo 4 é o 

inverso do antibiotipo 3, já que inclui os isolados resistentes à ceftazidima e intermédios ou 

susceptíveis à cefotaxima, e susceptíveis, intermédios ou resistentes à gentamicina e/ou à 

ciprofloxacina. O antibiotipo 5 abrange os isolados intermédios ou susceptíveis simultaneamente à 

cefotaxima e à ceftazidima, quer sejam susceptíveis, intermédios ou resistentes à gentamicina 

e/ou à ciprofloxacina. O antibiotipo 6 inclui os isolados que são intermédios ou susceptíveis 

simulataneamente aos quatro antibióticos.   

 

 

 

 

Dos 129 isolados de E. coli, 38 (29%) apresentaram o antibiotipo 1 e 14 incluíam-se no 

antibiotipo 2 (11%). Assim, 52 (40%) dos isolados de E. coli apresentaram resistência simultânea 

à cefotaxima e à ceftazidima. O antibiotipo 3 foi o mais comum, com 59 dos isolados (46%) 

(Figura 6A). Portanto, verificou-se que 52 dos isolados eram resistentes à cefotaxima e à 

ceftazidima, enquanto 59 eram resistentes apenas à cefotaxima.  

Dos 82 isolados de K. pneumoniae, 21 apresentaram o antibiotipo 1 (26%) e três (4%) 

incluíam-se no antibiotipo 2 (Figura 6B). Registaram-se 45 (55%) dos isolados que pertenciam ao 

antibiotipo 3, o que significa que os isolados de K. pneumoniae resistentes à cefotaxima são 

bastante mais numerosos do que os que são resistentes à cefotaxima e à ceftazidima 

simultaneamente.  

O antibiotipo 4 inclui apenas cinco isolados de E. coli (4%) e quatro isolados em 

K.pneumoniae, (5%), o que indica que nas estirpes de ambas as espécies as cefotaximases são 

abundantes e as ceftazidimases, a existirem, são raras. 

  

 

 

 

CTX CAZ GM CIP
Antibiotipo 1 R R R R
Antibiotipo 2 R R R/I/S R/I/S
Antibiotipo 3 R I/S R/I/S R/I/S
Antibiotipo 4 I/S R R/I/S R/I/S
Antibiotipo 5 I/S I/S R/I/S R/I/S
Antibiotipo 6 I/S I/S I/S I/S

Tabela 2. Definição de antibiotipos para agrupar os isolados. 
R- resistente; I- intermédio; S-sensível. 
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A – E. coli B – K. pneumoniae

Antibiotipo 1 Antibiotipo 2 Antibiotipo 3

Antibiotipo 4 Antibiotipo 5 Antibiotipo 6

Número de 
isolados %

Antibiotipo 3 59 46
Antibiotipo 1 38 29
Antibiotipo 2 14 11
Antibiotipo 5 8 6
Antibiotipo 4 5 4
Antibiotipo 6 5 4

Total 129 100

Número de 
isolados %

Antibiotipo 3 45 55
Antibiotipo 1 21 26
Antibiotipo 4 6 7
Antibiotipo 5 4 5
Antibiotipo 2 3 4
Antibiotipo 6 3 4

Total 82 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Caracterização genotípica dos isolados de E. coli 

  

A caracterização genotípica dos isolados de E. coli foi efectuada de modo a verificar se 

existia alguma relação clonal entre as estirpes provenientes da comunidade, isoladas de produtos 

biológicos provenientes da Consulta Externa, e estirpes encontradas nos serviços de Medicina, 

isoladas após 48 horas de internamento. Tanto para a Consulta Externa como para os serviços de 

Medicina foram considerados apenas os doentes a partir dos quais foi isolada unicamente uma 

estirpe. Os doentes dos quais se obtiveram isolados repetidos foram analisados posteriormente.  

  Num total de 77 estirpes analisadas por M13 fingerprinting, 47 apresentaram o perfil B, 

evidenciando a elevada prevalência deste perfil no Hospital de Santa Maria. Destas 47, uma 

apresentava o perfil B-2 (o perfil B com menos duas bandas) e quatro o perfil B+1 (o perfil B com 

mais uma banda) (Figura 7). Relativamente às outras estirpes, duas tinham o perfil C, duas o perfil 

D, quatro o perfil E, duas o perfil F e uma o perfil F+1 (o perfil F com mais uma banda). Dezanove 

Figura 6. Distribuição dos isolados por antibiotipos. 
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estirpes apresentaram o perfil X, ou seja, perfis únicos, sem qualquer relação clonal. Os perfis que 

diferiam em mais de duas bandas foram considerados diferentes [23].  

 

 
 

 

 

3.4.1  Caracterização genotípica dos isolados de E. coli da Consulta Externa 
 

Foram isoladas 24 estirpes provenientes de doentes que foram à Consulta Externa, 16 

das quais de doentes que foram atendidos na Urgência Central. 

   Quando se analisou por M13 fingerprinting estas mesmas estirpes de E. coli, 14 

apresentaram perfil do tipo B, enquanto as restantes se distribuíram por diferentes perfis 

electroforéticos — X (Tabela 3). As 14 estirpes com o perfil B apresentaram os antibiotipos 1, 2 e 

3. Entre as 24 estirpes, o antibiotipo 3 (resistentes à cefotaxima, intermédias ou susceptíveis à 

ceftazidima e à gentamicina e/ou à ciprofloxacina) foi o mais prevalente, tendo sido encontrado em 

11 das estirpes. Seguiram-se o antibiotipo 2 (resistentes à cefotaxima e à ceftazidima e 

intermédias ou sensíveis à gentamicina e/ou à ciproflaxina), em seis das estirpes e o antibiotipo 1 

(resistentes aos quatro antibióticos referidos), em cinco das estirpes. Duas estirpes com perfis 

únicos apresentaram o antibiotipo 4 (resistentes à ceftazidima, intermédias ou susceptíveis à 

cefotaxima e à gentamicina e/ou à ciprofloxacina). 

 
 

Figura 7. Gel de M13 fingerprinting, evidenciando os 
perfis B, B +1 e X. MM - Marcador 1  kb DNA Ladder (bp). 
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Estirpe Serviço Antibiotipo Perfil M13 Data 
colheita

1927 C. E. Pediatria 1 X 13-02-2008
1937 Urgência Central 2 B 21-02-2008
1953 Urgência Central 3 B 04-03-2008
1956 Urgência Central 2 B 06-03-2008
1960 C. E. de Cirurgia II 2 X 11-03-2008
1988 C. E. de Infecciologia 3 B 08-04-2008
1993 Urgência Central 3 B 15-04-2008
2118 C. E. de Nefrologia 3 X 21-05-2008
2121 Urgência Central 3 B 24-05-2008
2122 Urgência Central 2 B 25-05-2008
2124 Urgência Central 3 B 26-05-2008
2168 Urgência Central 1 B 03-07-2008
2164 Urgência Central 1 B 03-07-2008
2186 Urgência Central 2 B 23-07-2008
2193 Urgência Central 3 X 27-07-2008
2195 Urgência Central 3 X 01-08-2008
2198 Urgência Central 2 X 04-08-2008
2202 C. E. Oncologia Médica 3 X 06-08-2008
2214 Urgência Central 3 B 11-08-2008
2216 Urgência Central 3 B 14-08-2008
2222 C. E. de Cirurgia I 1 X 14-08-2008
2226 Urgência Central 1 B 20-08-2008
2236 C. E. de Obstetrícia 4 X 25-08-2008
2261 C. E. de Medicina II 4 X 10-09-2008

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4.2 Caracterização genotípica dos isolados de E. coli das Medicinas  
 

Foram isoladas 21 estirpes provenientes de doentes internados nos serviços de 

Medicina, 14 dos quais de doentes internados em diversos serviços de Medicina II.  

   Quando se analisou por M13 fingerprinting estas mesmas 21 estirpes de E. coli, 13 

apresentaram o perfil B, enquanto as restantes apresentaram diferentes perfis electroforéticos — 

X (Tabela 4). As 13 estirpes com o perfil B mostraram os antibiotipos 1, 2 e 3. Entre as 21 

estirpes, o antibiotipo mais prevalente foi o 3, encontrado em 10 das estirpes, seguido do 1, 

presente em sete das estirpes. Uma estirpe com perfil único apresentou o antibiotipo 5 (Tabela 4). 

  

 

   

 

 

Tabela 3. Isolados provenientes de doentes da Consulta Externa. 
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Estirpe Serviço Antibiotipo Perfil M13 Data 
colheita

1901 Medicina II B 5 X 29-04-2008
1909 Medicina I B 3 B 02-05-2008
1910 Medicina II D 1 B 05-05-2008
1933 Medicina I D 5 X 17-02-2008
1972 Medicina II B 1 B 25-03-2008
1982 Medicina II B 1 B 29-03-2008
1991 Medicina II A 3 B 10-04-2008
1992 Medicina II C 3 B 14-04-2008
2126 Medicina I D 3 X 27-05-2008
2140 Medicina I D 3 B 11-06-2008
2144 Medicina I C 1 B + 1 14-06-2008
2145 Medicina II D 3 B 15-06-2008
2154 Medicina II D 3 X 22-06-2008
2156 Medicina I B 1 X 23-06-2008
2163 Medicina II D 3 B 03-07-2008
2180 Medicina II B 2 X 15-07-2008
2204 Medicina I C 3 B + 1 07-08-2008
2219 Medicina II B 1 X 11-08-2008
2237 Medicina II B 3 X 25-08-2008
2251 Medicina II B 1 B 03-09-2008
2259 Medicina II B 2 B 10-09-2008

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.2  Caracterização genotípica dos isolados repetidos de E. coli  

 

Em 12 doentes foram isoladas estirpes várias vezes, podendo tratar-se da mesma 

estirpe, que permaneceria no doente, ou de novas estirpes, que o infectariam depois.  

Quando se analisaram os doentes com isolados de E. coli repetidos, dos 12 doentes 

considerados, oito apresentaram estirpes com o perfil B e antibiotipos 1, 2 e 3 (Tabela 5).  

 O doente a quem se atribuiu o número 5, internado na Medicina I D, esteve infectado 

por uma estirpe com perfil M13 único, X, e antibiotipo 5, isolada de urina. Três meses depois, na 

Medicina I C, o mesmo doente adquiriu uma estirpe com perfil do tipo B e antibiotipo 2, também 

isolada de urina.  

 Verificou-se uma correspondência entre o perfil electroforético do tipo B e os antibiotipos 

1, 2 e 3. Isto indica que as estirpes com o perfil do tipo B são sempre resistentes à cefotaxima, 

podendo ser intermédias a um ou vários dos restantes três antibióticos — ceftazidima, 

gentamicina e ciprofloxacina (Tabela 2).   

 

 

 

Tabela 4. Isolados provenientes de doentes das Medicinas.  
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Nº Doente Estirpe Serviço Antibiotipo Perfil M13 Data 
colheita

Produto 
biológico

1 1942 S.O. Ortopedia 1 B - 2 23-02-2008 Pus
1944 S.O. Ortopedia 1 B 23-02-2008 Pus
2213 Medicina I A 1 B 13-08-2008 Urina

2 1953 Urgência Central 3 B 04-03-2008 Sangue
1957 U.C.I.G.E. 3 B 06-03-2008 Líquido ascítico

3 1974 Medicina II A 1 B 25-03-2008 Urina
1911 Medicina II A 1 B 05-05-2008 Urina
1913 Medicina II A 1 B 05-05-2008 Sangue

4 1950 Unidade Transplante Renal P.8 1 B 03-03-2008 Urina
1962 Unidade Transplante Renal P.9 1 B 12-03-2008 Urina
1989 C. E. de Nefrologia 1 B 08-04-2008 Urina
1995 C. E. de Nefrologia 3 B 16-04-2008 Urina
2227 C. E. de Nefrologia 1 B 20-08-2008 Urina
2235 C. E. de Nefrologia 3 B 25-08-2008 Urina
2257 Unidade Transplante Renal P.10 1 B 09-09-2008 Urina

5 1951 Medicina I D 5 X 01-03-2008 Urina
2153 Medicina I C 2 B 21-06-2008 Urina

6 1930 Medicina II D 1 C 15-02-2008 Urina
1935 Medicina II D 3 C 15-02-2008 Sangue

7 1931 Medicina II A 1 B 15-02-2008 Urina

1952 Medicina II A 3 B 05-03-2008 Secreções 
brônquicas

8 2000 Medicina II D 1 B + 1 22-04-2008 Urina

1916 Medicina I B 1 B + 1 08-05-2008 Secreções 
brônquicas

9 1985 S.O.Cirurgia II P.4 1 D 30-03-2008 Líquido ascítico
1983 S.O.Cirurgia II P.4 3 D 31-03-2008 Pus

10 2113 Centro de Saúde de Alvalade 5 E 16-05-2008 Urina
2136 Centro de Saúde de Alvalade 5 E 04-06-2008 Urina

11 2201 Hospital de Dia Oncológico 5 E 05-08-2008 Urina
2253 Medicina II C 5 E 07-09-2008 Urina

12 2220 C. E. de Cirurgia Pediátrica 3 F 14-08-2008 Urina
2250 C. E. de Cirurgia Pediátrica 3 F + 1 02-09-2008 Urina
2258 Hospital Dia Técnica Cirúrgica Pediátrica 3 F 09-09-2008 Urina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  Caracterização molecular das β-lactamases nos isolados de E. coli 
 

 Para a caracterização molecular dos determinantes genéticos de resistência aos 

antibióticos β-lactâmicos — β-lactamases — e o ambiente genético a que estes genes poderiam 

estar ligados, nomeadamente as sequências de inserção ISEcp1 (Tabela 1), foram seleccionadas 

35 estirpes. Estas apresentaram diferentes antibiotipos e perfis M13, embora todas fossem 

resistentes à cefotaxima, e com susceptibilidades diferentes à ceftazidima.  

 Todas as 35 estirpes amplificaram a região consenso para as ESBL do grupo 

cefotaximases (CTX-M) (Figura 8).  

 
 

Tabela 5. Isolados provenientes do mesmo indivíduo, num conjunto de 12 doentes.  
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Das 20 estirpes com genes do grupo blaCTX-M-1, após sequenciação identificou-se a ESBL 

CTX-M-15 em 10 estirpes, com antibiotipo 2 (quatro estirpes), antibiotipo 3 (três estirpes) e 

antibiotipo 1 (três estirpes). Identificou-se a CTX-M-32 em quatro estirpes, com antibiotipo 1 (três 

estirpes) e antibiotipo 5 (uma estirpe). A ESBL CTX-M-1 foi identificada em duas estirpes, ambas 

com o antibiotipo 3.  

Existe 99% de homologia entre a sequência nucleotídica de blaCTX-M-1 e blaCTX-M-32, e 98% 

entre estes genes e blaCTX-M-15 (Figura 9). A ESBL CTX-M-32 difere de CTX-1 apenas numa única 

substituição aminoacídica, Asp240Gly, que é suficiente para lhe conferir actividade hidrolítica para 

a ceftazidima [27]. A CTX-M-15 também contém a substituição Asp240Gly, que lhe confere 

igualmente actividade para a ceftazidima, sendo esta substituição a única diferença relativamente 

à CTX-M-3 [3, 28]. O resíduo Gly240 não forma interacções electrostáticas com os β-lactâmicos, 

mas pode favorecer a acomodação da cadeia lateral das oximinocefalosporinas [29, 30]. 

Identificou-se a ESBL CTX-M-2 em duas estirpes, ambas com o antibiotipo 3 e 

susceptíveis à ceftazidima. Identificou-se a CTX-M-14 (pertencente ao grupo blaCTX-M-9) (Figura 10) 

em duas estirpes com o antibiotipo 5, sendo intermédias para a cefotaxima e susceptíveis à 

ceftazidima. Estas ESBLs são cefotaximases típicas, pois apresentam maior actividade hidrolítica 

para a cefotaxima do que para a ceftazidima [7].  

A sequência de inserção ISEcp1 foi encontrada a preceder os genes blaCTX-M-15, blaCTX-M-32 e 

blaCTX-M-1, confirmando o seu envolvimento na mobilização dos genes blaCTX-M [3].  

 

CTX-M-1         ATGGTTAAAAAATCACTGCGTCAGTTCACGCTGATGGCGACGGCAACCGTCACGCTGTTG 60 
CTX-M-32        ATGGTTAAAAAATCACTGCGTCAGTTCACGCTGATGGCGACGGCAACCGTCACGCTGTTG 60 
CTX-M-15        ATGGTTAAAAAATCACTGCGCCAGTTCACGCTGATGGCGACGGCAACCGTCACGCTGTTG 60 
                ******************** *************************************** 
 
CTX-M-1         TTAGGAAGTGTGCCGCTGTATGCGCAAACGGCGGACGTACAGCAAAAACTTGCCGAATTA 120 
CTX-M-32        TTAGGAAGTGTGCCGCTGTATGCGCAAACGGCGGACGTACAGCAAAAACTTGCCGAATTA 120 
CTX-M-15        TTAGGAAGTGTGCCGCTGTATGCGCAAACGGCGGACGTACAGCAAAAACTTGCCGAATTA 120 
                ************************************************************ 

Figura 8. Gel de PCR para a região 
consenso de blaCTX-M em 10 das 35 estirpes 
de E. coli analisadas. A região consenso 
corresponde a cerca de 500 pares de bases 
comuns a todas as enzimas CTX-M. Linhas
1 e 13 - Marcador 1 kb DNA Ladder (bp). 
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CTX-M-1         GAGCGGCAGTCGGGAGGAAGACTGGGTGTGGCATTGATTAACACAGCAGATAATTCGCAA 180 
CTX-M-32        GAGCGGCAGTCGGGAGGAAGACTGGGTGTGGCATTGATTAACACAGCAGATAATTCGCAA 180 
CTX-M-15        GAGCGGCAGTCGGGAGGCAGACTGGGTGTGGCATTGATTAACACAGCAGATAATTCGCAA 180 
                ***************** ****************************************** 
 
CTX-M-1         ATACTTTATCGTGCTGATGAGCGCTTTGCGATGTGCAGCACCAGTAAAGTGATGGCCGTG 240 
CTX-M-32        ATACTTTATCGTGCTGATGAGCGCTTTGCGATGTGCAGCACCAGTAAAGTGATGGCCGTG 240 
CTX-M-15        ATACTTTATCGTGCTGATGAGCGCTTTGCGATGTGCAGCACCAGTAAAGTGATGGCCGCG 240 
                ********************************************************** * 
 
CTX-M-1         GCCGCGGTGCTGAAGAAAAGTGAAAGCGAACCGAATCTGTTAAATCAGCGAGTTGAGATC 300 
CTX-M-32        GCCGCGGTGCTGAAGAAAAGTGAAAGCGAACCGAATCTGTTAAATCAGCGAGTTGAGATC 300 
CTX-M-15        GCCGCGGTGCTGAAGAAAAGTGAAAGCGAACCGAATCTGTTAAATCAGCGAGTTGAGATC 300 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-1         AAAAAATCTGACTTGGTTAACTATAATCCGATTGCGGAAAAGCACGTCGATGGGACGATG 360 
CTX-M-32        AAAAAATCTGACTTGGTTAACTATAATCCGATTGCGGAAAAGCACGTCGATGGGACGATG 360 
CTX-M-15        AAAAAATCTGACCTTGTTAACTATAATCCGATTGCGGAAAAGCACGTCAATGGGACGATG 360 
                ************ * ********************************* *********** 
 
CTX-M-1         TCACTGGCTGAGCTTAGCGCGGCCGCGCTACAGTACAGCGATAACGTGGCGATGAATAAG 420 
CTX-M-32        TCACTGGCTGAGCTTAGCGCGGCCGCGCTACAGTACAGCGATAACGTGGCGATGAATAAG 420 
CTX-M-15        TCACTGGCTGAGCTTAGCGCGGCCGCGCTACAGTACAGCGATAACGTGGCGATGAATAAG 420 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-1         CTGATTTCTCACGTTGGCGGCCCGGCTAGCGTCACCGCGTTCGCCCGACAGCTGGGAGAC 480 
CTX-M-32        CTGATTTCTCACGTTGGCGGCCCGGCTAGCGTCACCGCGTTCGCCCGACAGCTGGGAGAC 480 
CTX-M-15        CTGATTGCTCACGTTGGCGGCCCGGCTAGCGTCACCGCGTTCGCCCGACAGCTGGGAGAC 480 
                ****** ***************************************************** 
 
CTX-M-1         GAAACGTTCCGTCTCGACCGTACCGAGCCGACGTTAAACACCGCCATTCCGGGCGATCCG 540 
CTX-M-32        GAAACGTTCCGTCTCGACCGTACCGAGCCGACGTTAAACACCGCCATTCCGGGCGATCCG 540 
CTX-M-15        GAAACGTTCCGTCTCGACCGTACCGAGCCGACGTTAAACACCGCCATTCCGGGCGATCCG 540 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-1         CGTGATACCACTTCACCTCGGGCAATGGCGCAAACTCTGCGTAATCTGACGCTGGGTAAA 600 
CTX-M-32        CGTGATACCACTTCACCTCGGGCAATGGCGCAAACTCTGCGTAATCTGACGCTGGGTAAA 600 
CTX-M-15        CGTGATACCACTTCACCTCGGGCAATGGCGCAAACTCTGCGGAATCTGACGCTGGGTAAA 600 
                ***************************************** ****************** 
 
CTX-M-1         GCATTGGGTGACAGCCAACGGGCGCAGCTGGTGACATGGATGAAAGGCAATACCACCGGT 660 
CTX-M-32        GCATTGGGTGACAGCCAACGGGCGCAGCTGGTGACATGGATGAAAGGCAATACCACCGGT 660 
CTX-M-15        GCATTGGGCGACAGCCAACGGGCGCAGCTGGTGACATGGATGAAAGGCAATACCACCGGT 660 
                ******** *************************************************** 
 
CTX-M-1         GCAGCGAGCATTCAGGCTGGACTGCCTGCTTCCTGGGTTGTGGGGGATAAAACCGGCAGC 720 
CTX-M-32        GCAGCGAGCATTCAGGCTGGACTGCCTGCTTCCTGGGTTGTGGGGGATAAAACCGGCAGC 720 
CTX-M-15        GCAGCGAGCATTCAGGCTGGACTGCCTGCTTCCTGGGTTGTGGGGGATAAAACCGGCAGC 720 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-1         GGTGACTATGGCACCACCAACGATATCGCGGTGATCTGGCCAAAAGATCGTGCGCCGCTG 780 
CTX-M-32        GGTGGCTATGGCACCACCAACGATATCGCGGTGATCTGGCCAAAAGATCGTGCGCCGCTG 780 
CTX-M-15        GGTGGCTATGGCACCACCAACGATATCGCGGTGATCTGGCCAAAAGATCGTGCGCCGCTG 780 
                **** ******************************************************* 
 
CTX-M-1         ATTCTGGTCACTTACTTCACCCAGCCTCAACCTAAGGCAGAAAGCCGTCGCGATGTATTA 840 
CTX-M-32        ATTCTGGTCACTTACTTCACCCAGCCTCAACCTAAGGCAGAAAGCCGTCGCGATGTATTA 840 
CTX-M-15        ATTCTGGTCACTTACTTCACCCAGCCTCAACCTAAGGCAGAAAGCCGTCGCGATGTATTA 840 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-1         GCGTCGGCGGCTAAAATCGTCACCAACGGTTTGTAA 876 
CTX-M-32        GCGTCGGCGGCTAAAATCGTCACCAACGGTTTGTAA 876 
CTX-M-15        GCGTCGGCGGCTAAAATCGTCACCGACGGTTTGTAA 876 
                ************************ *********** 
 

 

 

 

 

Figura 9. Alinhamento das sequências nucleotídicas de blaCTX-M-1, blaCTX-M-32 e blaCTX-M-15. A 

estrela (*) indica quando as bases são as mesmas nas três sequências. A vermelho estão 

indicadas as alterações que permitiram identificar a ESBL CTX-M-15. A azul está indicada a 

alteração que permite distinguir entre CTX-M-1 e CTX-M-32. 
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CTX-M-9         ATGGTGACAAAGAGAGTGCAACGGATGATGTTCGCGGCGGCGGCGTGCATTCCGCTGCTG 60 
CTX-M-14        ATGGTGACAAAGAGAGTGCAACGGATGATGTTCGCGGCGGCGGCGTGCATTCCGCTGCTG 60 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         CTGGGCAGCGCGCCGCTTTATGCGCAGACGAGTGCGGTGCAGCAAAAGCTGGCGGCGCTG 120 
CTX-M-14        CTGGGCAGCGCGCCGCTTTATGCGCAGACGAGTGCGGTGCAGCAAAAGCTGGCGGCGCTG 120 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         GAGAAAAGCAGCGGAGGGCGGCTGGGCGTCGCGCTCATCGATACCGCAGATAATACGCAG 180 
CTX-M-14        GAGAAAAGCAGCGGAGGGCGGCTGGGCGTCGCGCTCATCGATACCGCAGATAATACGCAG 180 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         GTGCTTTATCGCGGTGATGAACGCTTTCCAATGTGCAGTACCAGTAAAGTTATGGCGGCC 240 
CTX-M-14        GTGCTTTATCGCGGTGATGAACGCTTTCCAATGTGCAGTACCAGTAAAGTTATGGCGGCC 240 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         GCGGCGGTGCTTAAGCAGAGTGAAACGCAAAAGCAGCTGCTTAATCAGCCTGTCGAGATC 300 
CTX-M-14        GCGGCGGTGCTTAAGCAGAGTGAAACGCAAAAGCAGCTGCTTAATCAGCCTGTCGAGATC 300 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         AAGCCTGCCGATCTGGTTAACTACAATCCGATTGCCGAAAAACACGTCAACGGCACAATG 360 
CTX-M-14        AAGCCTGCCGATCTGGTTAACTACAATCCGATTGCCGAAAAACACGTCAACGGCACAATG 360 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         ACGCTGGCAGAGCTGAGCGCGGCCGCGTTGCAGTACAGCGACAATACCGCCATGAACAAA 420 
CTX-M-14        ACGCTGGCAGAACTGAGCGCGGCCGCGTTGCAGTACAGCGACAATACCGCCATGAACAAA 420 
                *********** ************************************************ 
 
CTX-M-9         TTGATTGCCCAGCTCGGTGGCCCGGGAGGCGTGACGGCTTTTGCCCGCGCGATCGGCGAT 480 
CTX-M-14        TTGATTGCCCAGCTCGGTGGCCCGGGAGGCGTGACGGCTTTTGCCCGCGCGATCGGCGAT 480 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         GAGACGTTTCGTCTGGATCGCACTGAACCTACGCTGAATACCGCCATTCCCGGCGACCCG 540 
CTX-M-14        GAGACGTTTCGTCTGGATCGCACTGAACCTACGCTGAATACCGCCATTCCCGGCGACCCG 540 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         AGAGACACCACCACGCCGCGGGCGATGGCACAGACGTTGCGTCAGCTTACGCTGGGTCAT 600 
CTX-M-14        AGAGACACCACCACGCCGCGGGCGATGGCGCAGACGTTGCGTCAGCTTACGCTGGGTCAT 600 
                ***************************** ****************************** 
 
CTX-M-9         GCGCTGGGCGAAACCCAGCGGGCGCAGTTGGTGACGTGGCTCAAAGGCAATACGACCGGC 660 
CTX-M-14        GCGCTGGGCGAAACCCAGCGGGCGCAGTTGGTGACGTGGCTCAAAGGCAATACGACCGGC 660 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         GCAGCCAGCATTCGGGCCGGCTTACCGACGTCGTGGACTGCAGGTGATAAGACCGGCAGC 720 
CTX-M-14        GCAGCCAGCATTCGGGCCGGCTTACCGACGTCGTGGACTGTGGGTGATAAGACCGGCAGC 720 
                ****************************************  ****************** 
 
CTX-M-9         GGCGACTACGGCACCACCAATGATATTGCGGTGATCTGGCCGCAGGGTCGTGCGCCGCTG 780 
CTX-M-14        GGCGACTACGGCACCACCAATGATATTGCGGTGATCTGGCCGCAGGGTCGTGCGCCGCTG 780 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         GTTCTGGTGACCTATTTTACCCAGCCGCAACAGAACGCAGAGAGCCGCCGCGATGTGCTG 840 
CTX-M-14        GTTCTGGTGACCTATTTTACCCAGCCGCAACAGAACGCAGAGAGCCGCCGCGATGTGCTG 840 
                ************************************************************ 
 
CTX-M-9         GCTTCAGCGGCGAGAATCATCGCCGAAGGGCTGTAA 876 
CTX-M-14        GCTTCAGCGGCGAGAATCATCGCCGAAGGGCTGTGA 876 
                ********************************** * 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Alinhamento das sequências nucleotídicas de blaCTX-M-9 e blaCTX-M-14. A estrela (*)

indica quando as bases são as mesmas nas três sequências. A vermelho estão indicadas as 

alterações que permitiram identificar a ESBL CTX-M-14. 
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4. Conclusão 

 

 

 Entre Fevereiro e Setembro de 2008, verificaram-se elevados níveis de resistência à 

ceftazidima, à gentamicina e à ciprofloxacina, nos isolados de E. coli e de K. pneumoniae.  

Na caracterização genotípica, recorrendo à técnica de M13 fingerprinting, constatou-se 

que 47 estirpes, num total de 77 estirpes de E. coli analisadas, apresentaram o perfil B. A 

tendência manteve-se, tanto entre as estirpes provenientes da comunidade, isoladas de produtos 

biológicos de doentes da Consulta Externa, como entre estirpes encontradas nos serviços de 

Medicina, isoladas após 48 horas de internamento dos doentes. 

Na caracterização molecular, a sequência de inserção ISEcp1 foi encontrada em 

associação com os genes blaCTX-M-1, blaCTX-M-32 e blaCTX-M-15 em E. coli. Foram identificados os 

genes blaCTX-M-1, blaCTX-M-32 e blaCTX-M-15, o gene blaCTX-M-2, e o gene blaCTX-M-14, cujas enzimas 

pertencem aos grupos filogenéticos CTX-M-1, CTX-M-2 e CTX-M-9, respectivamente. Verificou-se 

uma elevada prevalência da ESBL CTX-M-15, que confere resistência à cefotaxima e à 

ceftazidima.  
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