
 

 

Ana Paula Marchi Rosin 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do perfil clonal, resistência e virulência de isolados de Enterococci 

resistente à vancomicina em pacientes com doenças hematológicas ou submetidos a 

transplante de medula óssea 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo para obtenção do 

título de Mestre em Ciências 

 

Programa de Doença Infecciosas e Parasitárias 

Orientadora: Prof.ª Dra. Silvia Figueiredo Costa 

 

 

 

 

São Paulo 

2017 

 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

Preparada pela Biblioteca da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

reprodução autorizada pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                       Rosin, Ana Paula Marchi  

      Avaliação do perfil clonal, resistência e virulência de isolados de Enterococci 

resistente à vancomicina em pacientes com doenças hematológicas ou submetidos 

a transplante de medula óssea  /  Ana Paula Marchi Rosin.  --  São Paulo, 2017. 

 

 Dissertação(mestrado)--Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Programa de Doenças Infecciosas e Parasitárias. 

 

 Orientador: Silvia Figueiredo Costa.  
      
   
 Descritores:  1.Enterococos resistentes à vancomicina  2.Resistência à doença  

3.Virulência  4.Eletroforese em gel de campo pulsado  5.Genoma bacteriano  

6.Infecção hospitalar 

 

  

 

 

 USP/FM/DBD-374/17  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus... 

 

Aos meus pais Antônio e Mariza... 

 

Ao meu esposo Rafael Alzuguir Rosin... 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

• Agradeço principalmente à Deus, pela minha vida e por me conceder paz nos 

momentos mais difíceis. 

• A minha orientadora Profa. Dra. Silvia Figueiredo Costa por ter me aceitado como 

aluna, por confiar a mim este projeto e por todos os ensinamentos ao longo da 

elaboração deste trabalho.  

• A Profa. Dra. Anna Sara S. Levin pelas oportunidades oferecidas. 

• Aos meus pais por me ensinarem o caminho do bem e por sempre apoiarem 

minhas escolhas. 

• Ao meu esposo Rafael Alzuguir Rosin, meu maior incentivador e meu suporte nos 

momentos mais difíceis. 

• Aos meus sogros Vera e Miguel Rosin, meus cunhados Gustavo, Melissa, Fábio 

e Andreia e meus sobrinhos Diego e Fabricio por entenderem minha ausência em 

alguns momentos da elaboração deste projeto. 

• A Dra. Inneke Marie van der Heijden por ter me trazido ao laboratório, por todas 

as palavras de carinho e por toda a amizade.  

• A amiga Andreia de Paula Alcaia, pela sua dedicação, competência, por seu 

carinho, seus conselhos e principalmente por sua amizade.  

• Ao Dr. Lauro Vieira Perdigão Neto pelos ensinamentos, por todas as conversas, 

pelo suporte e principalmente pela grande amizade.  

• A Dra. Roberta Cristina Ruedas Martins por todas as conversas, conselhos, ajuda 

e principalmente pela amizade construída ao longo do tempo. 

• A Dra. Gleice Cristina Leite pela amizade, pelo carinho e por estar presente 

mesmo distante. 

• Aos Funcionários e alunos do Laboratório de Bacteriologia LIM54: Camila Rizek, 

Sânia Santos, Juliana Januário, Gladys Prado, Micheli Medeiros, Patrícia Neves, 

Débora Nagano, Mariana Graça, Tatiana Orsi, Diego Mongelos, Gaspar Camilo, 

Ana Maria, Taniela Bes, Victor Lima e Evelyn Sanchez. 

• Aos Laboratórios de Micologia (LIM53), Parasitologia (LIM46) e Hepatites (LIM 

47) pela amizade e pelo apoio. 

• Ao Dr. Carlos Henrique Camargo - Instituto Adolfo Lutz, pelo apoio nas etapas 

do projeto. 



 

 

• A Roseli Antônia Santo pela amizade e todo o suporte acadêmico durante o 

mestrado. 

• A Dra. Maura, Sueli e Luiz do Grupo de Controle de Infecção Hospitalar (GCIH). 

• Ao Laboratório de Sanidade Suína da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da USP, em especial à Luiza Zanoli Moreno pela ajuda nas etapas de 

Bioinformática do projeto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Os vencedores são aqueles que não economizam na 

dose de vontade para pôr em prática seus desejos”.  

(Autor desconhecido) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Investigação Médica – 54 da Divisão de 

Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo com auxílio financeiro ao projeto pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo (FAPESP) e auxílio financeiro ao aluno pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dissertação está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta 

publicação:  

 

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors 

(Vancouver). 

 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apapresentaçãode dissertações, teses e monografias. Elaborado 

por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria F. Crestana, 

Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria Vilhena. 3a ed. São Paulo: 

Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011. 

 

Abreviaturas dos títulos e periódicos de acordo com List of Journals Indexed in Index 

Medicus. 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE FIGURAS 

LISTA DE ANEXOS 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

RESUMO 

ABSTRACT 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Resistencia à Glipopeptídeos – Vancomicina e Teicoplanina ............................................................ 3 

1.2 Genes de resistência ao glicopeptídeos Vancomicina e Teicoplanina ................................................ 4 

1.3 Resistência a aminoglicosídeos – Vancomicina e Estreptomicina ..................................................... 5 

1.4 Resistencia a linezolida ...................................................................................................................... 5 

1.5 Virulência ........................................................................................................................................... 6 

1.6 Sequenciamento completo de genoma ................................................................................................ 8 

2. JUSTIFICATIVA ................................................................................................................................... 10 

3. OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 12 

3.1. Objetivos principais ......................................................................................................................... 13 

3.2 Objetivos secundários ....................................................................................................................... 13 

4. MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................................................... 14 

4.1 Local do estudo................................................................................................................................. 15 

4.2 Cultura de Vigilância de VRE .......................................................................................................... 15 

4.3 Desenho do estudo ............................................................................................................................ 15 

4.4 Estudo populacional ......................................................................................................................... 16 

4.5 Análise estatística ............................................................................................................................. 16 

4.6 Identificação dos isolados ................................................................................................................. 17 

4.7 Detecção dos genes de resistência vanA e vanB pela técnica de reação em cadeia da polimerase 

multiplex ................................................................................................................................................. 17 

4.8 Detecção do gene de resistência a linezolida pela técnica de PCR ................................................... 18 

4.9 Detecção dos genes de virulência asa1, gelE, cylA, esp e hylefm pela técnica PCR multiplex ......... 19 

4.10 Detecção do perfil clonal pela técnica de Eletroforese em Gel de Campo Pulsado ........................ 20 

4.11 Teste de suscetibilidade a antimicrobianos ..................................................................................... 22 

4.11.1 Determinação da concentração inibitória mínima pela técnica de diluição em caldo.............. 22 

4.12 Sequenciamento do genoma bacteriano pelas tecnologias Ion Torrent PGMTM e MiSeq IlluminaTM.

 ................................................................................................................................................................ 23 

5. RESULTADOS ...................................................................................................................................... 25 

5.1 Dados clínicos e demográficos dos pacientes hematológicos incluídos no estudo. .............................. 26 

5.2 Testes laboratoriais ........................................................................................................................... 28 

5.2.1 Concentração Inibitória Mínima – Diluição em caldo ............................................................... 28 



 

 

5.3 Testes genotípicos ............................................................................................................................ 29 

5.3.1 Detecção dos genes de resistência (vanA e vanB) pela técnica de PCR multiplex ................... 29 

5.3.2 Detecção do gene de resistência a linezolida ............................................................................. 29 

5.3.3 Detecção dos genes de virulência por PCR multiplex ............................................................... 30 

5.4 Detecção do perfil clonal por Eletroforese em Gel de Campo Pulsado ............................................ 34 

5.4.1 Perfis moleculares observados entre os isolados de E. faecium e E. faecalis. ........................... 34 

5.5 Análise do genoma bacteriano dos isolados sequenciados pelas plataformas Ion Torrent e Illumina 

MiSeq ..................................................................................................................................................... 37 

5.5.1 Representação da localização dos STs dos isolados de E. faecium ........................................... 44 

5.5.2 Dendrograma representando as diferenças de SNP entre os isolados sequenciados .................. 45 

6. DISCUSSÃO .......................................................................................................................................... 47 

7. CONCLUSÕES ...................................................................................................................................... 54 

8. ANEXOS ................................................................................................................................................ 57 

8.1 Anexo 1: Parecer de aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projeto de Pesquisa 

(CAPPesq). ............................................................................................................................................. 58 

8.2 Anexo 2: Perfil dos isolados de E. faecium e E. faecalis por sequenciamento do genoma total. ..... 59 

8.3 Produção Científica .......................................................................................................................... 60 

8.3.1 Artigos publicados como colaborador ....................................................................................... 60 

8.3.2 Participação em Congressos: ..................................................................................................... 62 

9. REFERÊNCIAS ..................................................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Iniciadores utilizados para detecção dos genes de resistência.....................18 

Quadro 2 – Iniciadores utilizados para detecção do gene de resistência a Linezolida...18 

Quadro 3 – Iniciadores utilizados para detecção dos genes de virulência......................19  

Quadro 4 – Pontos de corte proposto pelo CLSI 2013 para o método de Concentração 

Inibitória Mínima.............................................................................................................23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Características de 76 pacientes com doenças hematológicas infectados e ou 

colonizados por VRE.......................................................................................................27 

Tabela 2 – Determinação de CIM50 e CIM90 por microdiluição para os antibióticos 

testados nos isolados de E. faecium e E. faecalis resistente à 

vancomicina.....................................................................................................................28 

Tabela 3 – Detecção do perfil de virulência dos isolados de E. faecium de infecção e 

colonização......................................................................................................................31 

Tabela 4 -  Associação da mortalidade e presença dos genes de virulência entre os 42 

pacientes infectados e 34 colonizados por VRE..............................................................33 

Tabela 5 – Genes relacionados a resistência a antimicrobianos entre os isolados de E. 

faecium e E. faecalis sequenciados.................................................................................40 

Tabela 5 (conclusão) – Genes relacionados a resistência a antimicrobianos entre os 

isolados de E. faecium e E. faecalis sequenciados..........................................................41 

Tabela 6 – Genes relacionados a virulência observados nos isolados de E. faecium e E. 

faecalis sequenciados......................................................................................................43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Fluxograma de experimentos realizados........................................................17 

Figura 2 – PCR para detecção do gene de resistência vanA em isolado de E. faecium e 

E. faecalis.........................................................................................................................29 

Figura 3 – PCR para detecção da resistência a linezolida................................................30 

Figura 4 – PCR multiplex dos genes de virulência esp, asa1, gelE, hylefm em isolados de 

Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis................................................................31 

Figura 5 – Dendrograma representando os 80 isolados de E. faecium identificados por 

PFGE...............................................................................................................................35 

Figura 6 – Dendrograma representando os 06 isolados de E. faecalis identificados por 

PFGE...............................................................................................................................36 

Figura 7 – eBURST representando a localização dos STs dos isolados de E. faecium 

sequenciados....................................................................................................................44 

Figura 8 – eBURST representando a localização do ST do isolado de E. faecalis 

sequenciado.....................................................................................................................45 

Figura 9 – Dendrograma representando as diferenças de SNP dos isolados sequenciados 

no estudo..........................................................................................................................46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Parecer de aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projeto de Pesquisa 

(CAPPesq).......................................................................................................................57 

Anexo 2: Perfil dos isolados de E. faecium e E. faecalis por sequenciamento do genoma 

total..................................................................................................................................58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

ATCC – American Type Culture Colection 

BLAST – Basic Local Alignment Search Tool 

CIM – Concentração Inibitória Mínima 

CLSI – Clinical and Laboratory Standards Institute 

CMHCA – Caldo Muller Hinton Cátio Ajustado 

CVC – Cateter Venoso Central 

ICS – Infecção de Corrente Sanguínea 

IS – Insertion Sequence 

ITU – Infecção Trato Urinário 

MLST – Multi Locus Sequence Type 

PCR – Reação em Cadeia da Polimerase 

PFGE – Pulsed-Field Gel ElectrophoresisEletroforese em Gel de campo Pulsado 

PFT – Pulsed Field Type 

SENTRY – Antimicrobial Surveillance Program 

TCTH – Transplante Célula Tronco Hematopoiética 

TMO – Transplante de Medula Óssea 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

VRE – Vancomycin Resistant Enterococcus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Rosin APM. Avaliação do perfil clonal, resistência e virulência de isolados de 

Enterococci resistente à vancomicina em pacientes com doenças hematológicas ou 

submetidos a transplante de medula óssea [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Introdução: Enterococcus resistente à vancomicina (VRE do inglês Vancomycin 

Resistant Enterococcus) é uma importante causa de infecção relacionada a assistência à 

saúde com alta morbidade e mortalidade principalmente nos pacientes 

imunocomprometidos sendo a segunda causa mais comum de infecções hospitalares 

nessa população de pacientes em alguns centros. O uso prolongado da terapia 

antimicrobiana com vancomicina e outras drogas, são fatores de risco associados com a 

disseminação desse patógeno. Além disso, espécies de enterococos podem apresentar 

fatores de virulência tais como: substância de agregação (asa1), gelatinase (gelE), 

citolisina (cylA), proteína de superfície enterococo (esp) e hidrolase glicosil (hylefm). 

Entretanto, o papel da virulência na colonização e infecção por VRE é controverso. 

Objetivos: Avaliar o perfil clonal, virulência e resistência de 86 isolados de VRE (80 E. 

faecium e 06 E. faecalis) de infecção e colonização de 76 pacientes com doenças 

hematológicas e/ou submetidos a transplante de Medula Óssea (TMO) internados no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMUSP) no período de 10 anos (2005-2014). Material e Métodos: Foram realizadas 

concentração inibitória mínima para: vancomicina, teicoplanina, linezolida, gentamicina 

e estreptomicina em alta concentração (HLAR); Avaliação da clonalidade por 

eletroforese em campo pulsado (PFGE); Detecção dos mecanismos de resistência (vanA 

e vanB) e de virulência (esp, asa1, gelE, cylA e hylefm) pela técnica de PCR e 

sequenciamento total do genoma de dezoito isolados selecionados de acordo com a 

clonalidade. Foi criado um banco de dados no programa Epiinfo (CDC) com variáveis 

clinicas e demográficas dos pacientes. A proporção de isolados de colonização portadores 

de genes de virulência foi comparada com os isolados de infecção assim como a 

proporção de isolados de infecção portadores de genes de virulência que evoluíram para 

óbito. O valor de p<0,005 foi considerado significativo. Resultados: Trinta e quatro 

pacientes eram colonizados e 42 infectados por VRE (28 eram infecção de corrente 



 

 

sanguínea), 48 pacientes eram transplantados dos quais 32 eram alogênicos. A 

mortalidade em 14 dias foi de 21.0% e durante a hospitalização de 53.9%.  Todos os 

isolados foram resistentes à vancomicina e 87,3% à teicoplanina.  Resistência a 

gentamicina e estreptomicina em alta concentração (HLAR) foi observada em 08 e 59 

isolados respectivamente. Um isolado apresentou resistência a linezolida identificado 

pela primeira vez na unidade. O gene vanA foi detectado em todos os isolados. Quanto 

aos genes de virulência, 96,5% de isolados foram positivos para o gene esp e 69,8% para 

os genes gelE e asa1. Isolados de infecção de E. faecium carrearam mais genes de 

virulência: esp (100%), gelE (80,0%) e asa1 (75,5%) e o gene gelE foi significativamente 

mais frequente entre isolados de infecção que de colonização (p=0,008).  Infecções 

causadas por isolados de E. faecium positivos para o gene asa1 foram significantemente 

associadas com maior mortalidade (p <0,05). Quinze diferentes Pulsed field type (PFT) 

foram observados entre os isolados de E. faecium e 06 entre os isolados de E. faecalis. 

Dezessete E. faecium foram sequenciados e diferentes sequencias tipo (ST) foram 

observadas (ST412, ST478, ST78 e ST896) já descritas em outros estudos no Brasil. O 

isolado resistente a linezolida apresentou mutação no domínio V do gene 23S rRNA com 

um perfil alélico diferente, caracterizando um novo ST (ST987) descrito pela primeira 

vez no Brasil. Todos os ST observados nos isolados de E. faecium pertencem ao complexo 

clonal 17, dos quais dois STs (ST963, ST792) foram descritos pela primeira vez no país. 

O isolado de E. faecalis sequenciado pertencia ao ST9 e ao complexo clonal 9 já descrito 

por outros autores. Conclusão: Nosso estudo observou que E. faecium foi predominante 

em nosso hospital e os ST circulantes pertenciam ao CC17. Os isolados de infecção foram 

mais virulentos que os isolados de colonização e o gene gelE foi significativamente mais 

frequente nos isolados de infecção. Infecções causadas por isolados de E. faecium 

positivos para o gene asa1 foram associadas com a alta mortalidade. Este achado pode 

ser útil para controlar a disseminação de E. faecium no ambiente hospitalar e em pacientes 

hematológicos.  

 

Descritores: Enterococos Resistentes à Vancomicina; Resistência; Virulência; 

Eletroforese em Gel de Campo Pulsado; Genoma Bacteriano, Infecção Hospitalar.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Rosin APM. Evaluation of clonal profile, resistance and virulence of vancomycin-

resistant Enterococci isolates in patients with hematological diseases or submitted to 

bone marrow transplantation [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2017. 

 

Introduction: Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE) is a important cause of health 

care-associated infection with high morbidity and mortality, mainly in 

immunocompromised patients, being the second most common cause of hospital 

infections in this population of patients in some centers. Prolonged use of antimicrobial 

therapy with vancomycin and other drugs are risk factors associated with the spread of 

this pathogen. In addition, enterococcal species may present virulence factors such as: 

aggregation substance (asa1), gelatinase (gelE), cytolysin (cylA), enterococcal surface 

protein (esp) and glycosyl hydrolase (hylefm). However, the role of virulence on VRE 

colonization and infection is controversial.  Objectives: To evaluate the clonal profile, 

virulence and resistance of 86 isolates of VRE (80 E. faecium and 06 E. faecalis) from 

infection and colonization of 76 patients with hematological diseases and / or submitted 

to bone marrow transplantation (BMT) at Hospital das Clinics of the Medical School of 

the University of São Paulo (HC-FMUSP) in the period of 10 years (2005-2014). 

Material and Methods: Minimum inhibitory concentration to vancomycin, teicoplanin, 

linezolid, gentamicin and streptomycin in high concentration (HLAR) was performed; 

Clonality of isolates by pulsed field electrophoresis (PFGE) was evaluated; Detection of 

resistance (vanA and vanB) and virulence (esp, asa1, gelE, cylA and hylefm) genes by 

PCR technique and whole genome sequencing of eighteen isolates selected based on 

clonality. Results: All isolates were resistant to vancomycin and 87.3% to teicoplanin. 

Resistance to gentamicin and streptomycin in high concentration (HLAR) was observed 

in 08 and 59 isolates respectively. One isolate presented resistance to linezolid observed 

for the first time in the unit. The vanA gene was detected in all isolates. Regarding 

virulence genes, 96.5% of isolates were positive for the esp gene and 69.8% for the gelE 

and asa1 genes. Isolates of E. faecium infection carried more virulence genes: esp 

(100%), gelE (80.0%) and asa1 (75.5%) and gelE gene was significantly more frequent 

among infection isolates than colonization (p = 0.008). Infections caused by E. faecium 

isolates carrying the asa1 gene were significantly associated with higher mortality (p 



 

 

<0.05). Fifteen different Pulsed field type (PFT) were observed among the isolates of E. 

faecium and 06 among E. faecalis isolates. Seventeen E. faecium were sequenced and the 

following sequences type (ST) were observed (ST412, ST478, ST78 and ST896) all of 

them already described in Brazil. The linezolid-resistant isolate showed the 23S gene V-

domain mutation with a different allelic profile, characterizing a new ST (ST987) 

described for the first time in our study. All STs observed in E. faecium isolates belong 

to clonal complex 17. Two other STs (ST963, ST792) were identified for the first time in 

the country. The E. faecalis isolate belong to ST9 and clonal complex 9 already described 

by other authors in Brazil. Conclusion: Our study observed that E. faecium was 

predominant in our hospital and the circulating STs belonged to CC17 a virulent lineage. 

E. faecium infection isolates were more virulent than colonization isolates and harbored 

significantly more gelE gene. It appears that infections caused by E. faecium isolates 

carrying asa1 gene evolved more frequently to death. This finding may be useful to 

control the spread of E. faecium in the hospital environment and in haematological 

patients. 

 

Descriptors: Vancomycin-Resistant Enterococci; Resistance; Virulence; 

Electrophoresis, Gel, Pulsed-Field; Genome, Bacterial, Cross Infection. 
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1. INTRODUÇÃO 
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Enterococcus são cocos gram-positivos que geralmente se dispõem em pares e 

cadeias curtas. Esses microrganismos são residentes naturais do trato gastrointestinal, 

biliar e, em menor número, da vagina e uretra masculina e vêm se tornando agentes de 

doenças humanas cada vez mais importantes devido, em grande parte, a sua resistência a 

diversos agentes antimicrobianos aos quais outros estreptococos são geralmente 

sensíveis. O gênero constitui a segunda causa mais comum de infecções relacionadas a 

assistência à saúde (IRAS) do trato urinário e feridas e a terceira causa mais comum de 

bacteremia hospitalar em casuísticas americanas. Enterococcus resistente à vancomicina 

(VRE do inglês Vancomycin Resistant Enterococcus) é uma importante causa de IRAS 

com alta morbidade e mortalidade principalmente na população de pacientes 

imunocomprometidos (WORTH et al., 2007; KONEMAN et al., 2008).  

Os primeiros casos de infecção por VRE foram descritos no Brasil no ano de 1986, 

e desde então as infecções por este patógeno tem apresentado aumento significativo 

principalmente na América do Norte (76%), América Latina (48,4%), Europa (31,5%) e 

Ásia/Região do Pacífico (14,1%) (SIMMER et al, 2015 e KUO et al, 2014). Na última 

década as infecções de corrente sanguínea (ICS) causadas por Enterococcus sp. tornaram-

se mais frequentes. De 1995 a 2002 nos EUA, este patógeno foi o terceiro mais 

identificado, sendo responsável por 9,4% delas. Infecções por enterococos foram 

significantemente mais frequentes em pacientes neutropênicos. Já em pacientes de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), foi o quarto agente mais comum, responsável por 

9,8% das ICS. A mortalidade de pacientes em UTI com ICS por enterococo chega a 43%, 

sendo semelhante à de bacilos gram-negativos não-fermentadores e Candida sp. Em 

unidades hematológicas dos Estados Unidos, este é responsável por 10,3% das ICS 

(WISPLINGHOFF et al., 2004). Segundo dados coletados de 2006 a 2008 em 97 hospitais 

pela Rede Nacional de Monitoramento da Resistência Microbiana em Serviços de Saúde 

(Rede RM), publicados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), os 

enterococci foram responsáveis por 5% deste tipo de infecção causadas por 

microrganismos resistentes a antibióticos. Um estudo publicado por GALES e 

colaboradores em 2009, analisou cepas de gram-positivos de hospitais brasileiros 

participantes do programa Antimicrobial Surveillance Program (SENTRY) e observou 

que enquanto apenas 7,8% (49 isolados) das cepas de E. faecalis eram resistentes à 

vancomicina enquanto que isolados de E. faecium correspondiam a 65,7% (67 isolados). 
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Pacientes imunocomprometidos e neutropênicos têm risco elevado de ICS por 

VRE. Um estudo avaliou pacientes com neutropenia por mais de sete dias e observou 

infecção em 38% dos pacientes colonizados por VRE sendo infecção de corrente 

sanguínea (ICS) a mais comum, compreendendo 26% das infecções. Diversos estudos 

que avaliaram pacientes submetidos a transplante de células-tronco hematopoéticas 

(TCTH), demonstrou que a incidência de ICS por VRE variou de 3,6 a 22%, e a 

mortalidade pode ser de até 85% (WEINSTOCK et al., 2007; BOSSAER et al., 2010; 

KAMBOJ et al., 2010). Um outro estudo realizado em um hospital de Nova Iorque, EUA, 

descreveu VRE como o patógeno mais frequente em casos de ICS nos primeiros 30 dias 

de TCTH, acometendo 53,5% dos pacientes. O estudo também evidenciou que dos 23 

pacientes que tiveram infecção por corrente sanguínea 13 (57%) estavam colonizados por 

VRE na triagem pré-transplante. (KAMBOJ et al., 2010).  

A colonização por VRE ocorre predominantemente no trato gastrointestinal, e 

diversos fatores estão envolvidos na sua ocorrência, dentre eles: pacientes em estado 

crítico que necessitam de tratamento com múltiplos antimicrobianos ou por longos 

períodos de tempo, dialíticos, transplantados e hematológicos apresentam risco 

aumentado de colonização (WARREN et al., 2003; HUMPHREYS, 2004; 

ZIRAKZADEH E PATEL, 2006). 

 

1.1 Resistencia à Glipopeptídeos – Vancomicina e Teicoplanina 

 

Vancomicina e Teicoplanina são antibióticos geralmente usados no tratamento de 

infecções por Enterococci resistente aos Beta-lactâmicos. A vancomicina foi descoberta 

em meados da década de 50 e introduzida na prática clínica no ano de 1958 como 

alternativa para o tratamento de Staphylococcus aureus resistente a penicilina. Seu 

mecanismo de ação está relacionado a inibição dos estágios tardios da síntese da parede 

celular. Apesar do crescente número de isolados de Enterococcus resistente à 

vancomicina (ERV) nas últimas décadas, este antibiótico ainda é utilizado como 

alternativa no tratamento de infecções causadas por este patógeno. (MANDELL et al, 

2015). Ainda segundo os autores a teicoplanina surgiu em 1978 e tem seu mecanismo de 

ação muito similar ao descrito para vancomicina inibindo a síntese da parede celular e 

pode ser uma boa alternativa no tratamento de infecções causadas por Enterococci.  
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O uso indiscriminado desses antibióticos tem sido identificado em diversos estudos 

como um importante fator de risco para a existência de infecção e colonização por VRE. 

(TACCONELLI et al., 2008). Outros fatores também contribuem para sua grande 

disseminação, como o fato de sua transmissão no ambiente hospitalar ocorrer por contato 

direto. Portanto a transmissão entre pacientes internados está diretamente associada à 

higienização das mãos dos profissionais da saúde. (KOBAYASHI, et al., 2010). 

O VRE tem uma importância crescente para os infectologistas deve a sua morbidade 

e mortalidade. KOBAYASHI e colaboradores (2010) descrevem que o uso prolongado 

da terapia antimicrobiana com vancomicina e outras drogas, como β-lactâmicos e 

fluoroquinolonas, são fatores de risco associados com a disseminação desse patógeno no 

ambiente hospitalar.  

 

1.2 Genes de resistência ao glicopeptídeos Vancomicina e Teicoplanina 
 

Enterococos resistente à vancomicina foram descritos inicialmente na Europa em 

meados de 1980. No Brasil, só foram relatados dez anos mais tarde, e os primeiros casos 

foram identificados no Paraná no ano de 1986 (DALLA COSTA et al, 1998) e São Paulo 

(CONCEIÇÃO et al., 2011). 

Os fenótipos de enterococo associados à resistência aos glicopeptídeos são 

distinguidos de acordo com o grau de resistência, capacidade de indução de resistência e 

capacidade de transferência de resistência à vancomicina e teicoplanina, até o momento 

foram descritos os seguintes genes de resistência: vanA, vanB, vanC, vanD, vanE, vanG, 

vanL, vanM , vanN, vanR, vanS, vanH, vanX, and vanZ (LIU et al., 2011, PALMER et 

al., 2010; SUTTER et al, 2010, Yang et al, 2015 

O genótipo vanA se caracteriza pela aquisição de resistência indutível a ambos os 

glicopeptídeos (Vancomicina e Teicoplanina) mediada pelo transposon Tn1546 

responsável por propagar essa resistência entre os isolados de Enterococos. A 

heterogeneidade genética de Tn1546 é devida a presença de sequência de inserção (IS). 

Essas IS são altamente móveis causando alterações estruturais em alguns elementos do 

grupo vanA. Já o fenótipo vanB é caracterizado pela aquisição de resistência indutível a 

diversas concentrações de vancomicina, mas não para teicoplanina (ZIRAKZADEH E 

PATEL, 2006, GAGNON et al., 2013).  

O gene vanA, quando presente, induz à elevados níveis de resistência a 

glicopeptídeos, apresentando concentrações inibitórias mínimas (CIM) para vancomicina 
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> 64 µg/mL. Isolados que possuem o gene vanB costumam induzir uma resistência mais 

baixa com CIM para vancomicina de 32 µg/mL e são susceptíveis a teicoplanina, porém, 

sabe-se atualmente que microrganismos portadores do gene vanB podem apresentar CIM 

que variam de 4 até >1.000 µg/mL, enquanto a susceptibilidade a teicoplanina é 

conservada conforme relataram Sood e colaboradores em 2008. Os autores ainda 

descreveram que a resistência adquirida pode ocorrer devido a uma mutação ou pela 

aquisição de material genético de outros microrganismos. De fato, Pattel et al. (1997) já 

associavam os genes vanA e vanB a surtos de Enterococcus resistentes à vancomicina 

relacionando este tipo de resistência adquirida à transferência da resistência para outros 

gêneros, principalmente Staphylococcus aureus, devido a presença dos genes de 

resistência em elementos móveis do genoma. 

 

1.3 Resistência a aminoglicosídeos – Vancomicina e Estreptomicina  

Enterococci em sua maioria são resistentes aos aminoglicosídeos com 

concentrações inibitórias mínimas (CIM) que variam de 4 a 256µg ̸mL. Essa resistência 

se dá pela presença de enzimas modificadoras de aminoglicosídeos. Entretanto, apesar de 

altos níveis de resistência aos aminoglicosídeos, os mesmos podem apresentar efeito 

sinérgico quando combinados outros antimicrobianos como penicilina e vancomicina no 

tratamento de infecções por este agente. (MANDELL et al, 2015)  

  

1.4 Resistencia a linezolida 

Uma alternativa encontrada para o tratamento de infecções por VRE é o uso da 

linezolida. Este antibiótico faz parte da classe das Oxazolidiones e apresenta boa resposta 

clinica no tratamento de diversos microrganismos gram-positivos. Além disso, é 

considerado uma opção para o tratamento de infecções por VRE, e tem sido utilizado nos 

pacientes com neutropenia febril colonizados por agente. (WEIDNER-WELLS, M. A., 

2004; MIRANDA, et al., 2010; SCHEETZ et al., 2010). 

Nos últimos anos houve um aumento gradativo no uso de linezolida, o que pode 

estar associado ao aparecimento de isolados de Enterococci resistente a esta classe de 

antimicrobiano. (McLaughlin et al, 2013 e Spiliopoulou et al 2011). 

Os isolados resistentes geralmente apresentam mutação nos nucleotídeos G2576T, 

essas mutações acontecem em sítios alvo dentro de um número variável de cópias no 

domínio V do 23S rRNA. Os autores sugerem que esses isolados podem ser mais 
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virulentos que os isolados resistentes somente à vancomicina, e que infecções por essas 

cepas aumentam em 42% a mortalidade dos pacientes. (KLUPP, et al., 2016).  

No Brasil, Almeida e colaboradores (2014) descrevem os primeiros isolados de 

Enterococcus resistente à linezolida em hospital no estado de São Paulo identificados de 

culturas de sangue e urina de diferentes pacientes. Os autores não avaliaram nenhum outro 

mecanismo de resistência entre os 8 isolados (6 isolados de E. faecalis e 2 isolados de E. 

faecium) no estudo em questão. 

 

1.5 Virulência 

Sabe-se hoje que microrganismos do gênero Enterococcus possuem diversos 

mecanismos de virulência e, além disso, a habilidade em adquirir outros genes (RICE et 

al., 2003; VANKERCKHOVEN et al., 2004; BILLSTRÖN et al, 2008; POETA et al., 

2008).  

Para que pudessem entender melhor os genes relacionados à virulência em 

Enterococcus, WORTH e colaboradores (2007) estudaram características de virulência 

em relação à prevalência dos genes: Substância de agregação (asa1), gelatinase (gelE), 

citolisina (cylA), proteína de superfície do enterococo (esp) e hialuronidase (hyl) em 

isolados clínicos. Além disso, os autores avaliaram também a relação entre a presença 

dos genes e o espectro clínico da doença.  

Quanto aos fatores de virulência em questão, a substância de agregação ocasiona 

um aumento da aderência da bactéria nas células tubulares renais e nas células do 

endocárdio. Ela é codificada pelo gene asa1, presente em plasmídeos. Já a gelatinase, 

codificada pelo gene gelE, é uma endopeptidase celular que hidrolisa colágeno, gelatina 

e pequenos peptídeos e tem sido observada em estudos de endocardites com modelos 

animais. Outro fator de virulência relacionado a genes carregados por plasmídeo, a 

citolisina, consiste em dois componentes: lysin (L) e ativador (A). Porém, neste caso, os 

genes relacionados podem se encontrar também integrados ao cromossomo bacteriano. 

Isto porque o operon da citolisina possui cinco genes: cylL1, cylL2, cylLM, e cylLB que 

estão envolvidos na expressão do componente L, e cylA, necessário para a expressão do 

componente A (VANKERCKHOVEN et al., 2004). 

Outro fator de virulência importante e o gene da proteína de superfície do 

enterococo codificado pelo gene esp que está associado com colonização do trato urinário 

e formação de biofilme e é descrito em E. faecalis e E. faecium. A presença de uma 
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variante do gene esp em E. faecium também foi associada à disseminação hospitalar de 

acordo com CHANG e colaboradores em 2009. Shankar e colaboradores demonstraram 

a presença do gene esp em 32,3% das cepas de E. faecalis isoladas de ICS e endocardite, 

enquanto que apenas 3% das cepas isoladas de fezes apresentavam este mesmo gene. 

Além disso, outros dois estudos relatam surtos por E. faecium resistente à vancomicina 

com alta prevalência do gene esp nestas cepas (SHANKAR et al., 1999; WILLEMS et 

al., 2001; LEAVIS et al., 2003)   

No caso de infecções, já foi descrito o gene esp em 40% dos E. faecium resistentes 

à vancomicina, e em 57% das sensíveis. Embora este mesmo estudo mostre menor 

prevalência do gene em amostras de vigilância, tanto nas cepas resistentes à vancomicina 

(6%), como nas sensíveis (nenhuma cepa contendo gene esp), acredita-se que este gene 

também possa estar associado com colonização do trato urinário (WILLEMS et al., 2001; 

LEAVIS et al., 2003). Já em pacientes submetidos a transplante de medula óssea é 

descrita a presença do gene esp, tanto em infecções, como em colonização por VRE, sem 

impacto na mortalidade (SCHMIDT-HIEBER et al., 2007; WORTH et al., 2008).  

Outro fator de virulência, a hidrolase glicosil, codificada pelo gene hyl em muitos 

organismos bacterianos, facilita a colonização intestinal. FREITAS e colaboradores 

(2010) apontam que a proteína hylefm mostra uma equivalência com glucosamidases ou 

hialuronidases, as quais eram consideradas fatores de virulência em outros gram-

positivos, porém, mais recentemente, foi descrita como um glicosídeo hidrolase. O gene 

hyl foi descrito em E. faecium resistentes à ampicilina e sensíveis à vancomicina nos 

Estados Unidos e posteriormente identificado em E. faecium resistentes a ampicilina e 

vancomicina. Este gene também está localizado em plasmídeos que podem carregar 

outros genes de virulência e genes que conferem resistência a glicopeptídeos (RICE et al, 

2002). 

Em um estudo retrospectivo conduzido no Hospital das Clinicas de Barcelona na 

Espanha, López e colaboradores (2013) evidenciaram o aumento de um complexo clonal 

CC17 de isolados de E. faecium associado à presença do gene de virulência esp e em 

alguns casos do gene hyl. Os autores sugeriram que o predomínio de um complexo clonal 

mais virulento estaria associado ao aumento das infecções humanas, disseminação e 

surtos em ambientes hospitalares em todo o mundo. 

Palazzo e colaboradores (2011), descreveram isolados de um surto em um hospital 

de Campinas que pertenciam ao CC17 até então raro no Brasil. Os autores observaram 
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que as cepas pertencentes a este complexo clonal exibiam um perfil de virulência 

característico incluindo o gene hylefm raramente detectado em isolados no Brasil.  

 

1.6 Sequenciamento completo de genoma 
 

Uma análise detalhada da virulência de isolados de VRE pode ser feita com um 

sequenciamento completo do genoma, através do qual é possível apontar a presença de 

todos os genes de importância para a bactéria. Outro benefício do sequenciamento 

completo do genoma é a comparação entre clones relacionados por meio da determinação 

de Sequencias Tipo (ST) realizada através de uma sequência de sete genes que diferem e 

definem o perfil alélico dos isolados e a arvore de Polimorfismo de Nucleotídeo Único 

(SNP) difere indivíduos através da variação na sequência de DNA (Maiden et al, 1998)  

O método de sequenciamento do genoma completo do genoma pela técnica de Ion 

Torrent é uma tecnologia utilizada no Brasil, principalmente no sequenciamento de 

procariotos, apresenta maior rapidez e precisão que os métodos até então utilizados. A 

reação se baseia em circuitos integrados com sensores de íons de hidrogênio liberados 

pela DNA polimerase no processo do sequenciamento e a reação toda ocorre em um chip. 

Para bactérias a metodologia alcançou uma precisão de 99,99% (ROTHBERG et al., 

2011). Alguns estudos já utilizaram a tecnologia em bactérias para comparação genômica 

e caracterização de um surto de Escherichia coli e detecção de mutações em genes 

reguladores de resistência de Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina 

(MELLMANN ET AL., 2001; HOWDEN ET AL., 2011). 

Outra tecnologia disponível usada para sequenciamento completo do genoma 

bacteriano é a plataforma Illumina. Esta tecnologia apresenta menores custos dos 

reagentes, melhor cobertura do sequenciamento e número maior de leituras (reads). A 

quantidade de dados de sequenciamento por corrida obtida por esse processo gira em 

torno de 600Gb. O sequenciador Miseq tem capacidade de gerar de 0,3-15Gb de dados, 

promovendo resultados com maior rapidez e para aplicação em laboratórios clínicos tem 

sido a plataforma de escolha. (KULSKI, 2016). 

Segundo Lam e colaboradores (2012) a análise do genoma é importante para 

verificar a relação e a diversidade entre os isolados, revelando diferenças significativas 

no conteúdo do gene das cepas de E. faecium e destacando a frequência e a facilidade 

com que este microrganismo adquire e perde elementos móveis, e que essa peculiaridade 

é responsável, em grande parte pelas diferentes propriedades exibidas pelos isolados 



9 

 

clínicos. Em seu estudo, Lam e colaboradores (2012) descreveram o genoma de E. 

faecium (cepa Aus0004) com um único cromossomo circular de 2.955.294 bp (38% de 

GC) e três plasmídeos circulares: Aus004_p1 (56.520 bp), Aus004_p2 (4.119 bp) e 

Aus004_p3 (3.847 bp). Nessa cepa em particular, foram observados os genes de 

virulência esp e acm (collagen-binding adhesin) que estão associados à colonização e a 

infecção por esse agente. Além disso, os autores descrevem genes que codificam outros 

fatores de virulência e que foram identificados em E. faecalis e E. faecium isolados de 

sangue, dentre eles, gelatinase, substância de agregação, lipase e hemaglutinina, a cepa 

de E. faecium Aus0004, não apresenta o gene da hyaluronidase (hyl).  

Outro genoma utilizado como referência na comparação dos isolados é um isolado 

de Enterococcus faecium (AUS0085), descrito por Lam e colaboradores (2013), este 

isolado apresenta genoma circular de 2,994,661 bp (38.2%), esta cepa apresenta seis 

plasmídeos ciruculares: Aus0085_p1 (130.176 pb), Aus0085_p2 (67.314 pb), 

Aus0085_p3 (31.004 pb), Aus0085_p4 (9.319 pb), Aus0085_p5 (4.072 pb) e 

Aus0085_p6 (2.189 pb). Os autores observaram nesta cepa a presença de genes 

relacionados a virulência, dentre eles os genes esp e acm (collagen-binding adhesin), 

genes estes associados a colonização e aumento da virulência. 

Em resumo, Enterococci são agentes frequentes das infecções hospitalares, em 

particular em pacientes hematológicos e TCTH. Além disso, pacientes 

imunocomprometidos são mais susceptíveis a infecções causadas por VRE tanto pelo 

tempo de permanência hospitalar como pelo seu sistema imune debilitado. Este fato é 

ainda mais agravante dado que este patógeno apresenta genes de resistência que 

dificultam o tratamento do paciente e que podem disseminar por meio de genéticos 

elementos móveis. 
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2. JUSTIFICATIVA 
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VRE é um importante agente de colonização e infecção em particular em pacientes 

hematológicos e submetidos à TCTH. Poucos estudos, entretanto, avaliaram clonalidade 

e virulência de cepas colonizantes e cepas isoladas de infecção. Essas informações são 

importantes  para o delineamento de ações voltadas ao controle e prevenção desse agente 

nesta população de pacientes. 
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3. OBJETIVOS 
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3.1. Objetivos principais  
 

Determinar a linhagem clonal, virulência e resistência de isolados de VRE na unidade 

de Transplante de Medula Óssea (TMO) e Hematologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). 

 

3.2 Objetivos secundários 
 

Avaliar as características fenotípicas e genotípicas comparando isolados de 

colonização e infecção de pacientes com doenças hematológicas e/ou submetidos a 

transplante de medula óssea. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
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Subprojeto de um principal intitulado “Medidas de Prevenção e Controle de 

Enterococo Resistente à vancomicina em Unidade Hematológica do HC-FMUSP”, que 

tem aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projeto de Pesquisa (CAPPesq) sob 

número 0785/10 (Anexo 1) 

 

4.1 Local do estudo 
 

 Os dados foram coletados em um hospital universitário terciário em São Paulo, 

que possui 2.200 leitos das quais 21 estão localizados na unidade de hematologia. Esta 

unidade é dividida em dois setores: um para pacientes com doenças onco-hematológicas 

e outro para pacientes submetidos à TCTH e realiza de dez a doze transplantes entre 

autólogos e alogênicos por mês. Existe um dispensador de álcool-gel em cada um dos 11 

quartos da unidade, e duas pias exclusivas para higienização das mãos na área comum de 

cada setor. Há apenas um quarto de isolamento com um leito em cada unidade. Os outros 

quartos possuem dois leitos, e a unidade onco-hematológica possui um quarto com três 

leitos. Todos os leitos possuem materiais de uso individual, entretanto o banheiro é 

compartilhado entre os pacientes.  

 

4.2 Cultura de Vigilância de VRE 
 

Desde 2001 existe uma rotina semanal de coleta de swab retal ou coprocultura que 

são semeados em ágar Mueller-Hinton com 6μg / ml de vancomicina para investigação 

de colonização por VRE. Esta rotina não se aplica aos pacientes com colonização por 

VRE já conhecida, que permanecem em precaução de contato até a alta. 

 

4.3 Desenho do estudo 
 

Estudo retrospectivo para avaliação dos dados de colonização e infecção por VRE 

coletados pela Subcomissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Central do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) no período de 

janeiro de 2005 a dezembro de 2014. Os isolados de infecção foram obtidos a partir de 

amostras de sangue total coletado de cateter e de via periférica e os isolados de 

colonização foram provenientes de culturas de vigilância de swabs retais e amostras de 

fezes. Os pacientes eram classificados como colonizados por VRE se os isolados fossem 

identificados na cultura de vigilância (swab retal ou fezes) ou escarro e infectados com 
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base nos critérios do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). (HORAN et al, 

2008).  

 

4.4 Estudo populacional 
 

 Foram avaliados 72 pacientes internados na Unidade HSCT em 10 anos (2005 a 

2014) para obtenção de variáveis clínicas e demográficas, sexo, idade, doença de base, 

tempo de internação, transplante de medula óssea, tipo de transplante, colonização de 

VRE antes da infecção e desfecho clínicos. 

 

4.5 Análise estatística 
 

Dados clínicos e demográficos como idade, sexo, tempo de hospitalização, tempo 

de colonização até infecção, doença de base, mortalidade e desfecho em 14 dias foram 

avaliados. 

Foram calculadas variáveis contínuas como média e desvio padrão e para 

variáveis categóricas calculamos a frequência. A proporção de genes de virulência em 

isolados de infecção e colonização foram comparados assim como a proporção de genes 

de virulência nos isolados de infecção e evolução para óbito. O teste de Fisher foi usado 

para analisar dos dados (Epiinfo v.7, CDC, Atlanta, EUA) e o valor de p <0,05 foi 

considerado estatisticamente significante. 

 

 A Figura 01 descreve o fluxograma de trabalho realizado durante o estudo. 
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Figura 1: Fluxograma de experimentos realizados.  

 

4.6 Identificação dos isolados 
 

O isolamento e a identificação dos microrganismos foram realizados primeiramente 

no Laboratório de Microbiologia do Instituto Central do HC-FMUSP, por meio de provas 

bioquímicas convencionais e por meio do sistema de identificação automatizado Vitek® 

(Laboratório bioMérieux) e posteriormente confirmadas no laboratório de Investigação 

Médica (Bacteriologia) LIM54 da FMUSP por meio de kit de identificação API 20 Strep 

(bioMérieux’s API® identification).  

 

4.7 Detecção dos genes de resistência vanA e vanB pela técnica de reação em cadeia 

da polimerase multiplex 

 

O DNA utilizado em todas as reações em cadeia da polimerase (PCR) tanto para 

os genes de resistência quanto para os genes de virulência fora obtido a partir de uma 

cultura bacteriana overnight a 37°C. A extração foi realizada utilizando kit comercial 

IllustraTM bacteria genomicPrep Mini Spin Kit GE Helathcare – UK. 

A partir do DNA extraído, à amplificação dos genes de resistência vanA e vanB 

foram verificadas através de uma reação de PCR multiplex, onde para cada reação foi 

adicionado 1 µL de DNA em 24 µl de mix de PCR contendo 0,15 µM do iniciador vanA 

(tabela 1) e 0,30 µM do iniciador vanB (Quadro 1) 1,25 U da enzima Taq polimerase 

86 isolados
80 E. faecium
06 E. faecalis

76 Pacientes

Identificação 

Isolados 
Api20 Strep

Concentração 

Inibitória 
Mínima –

Diluição em 

Caldo

Vancomicina

Teicoplanina, 
Gentamicina 

(HLAR), 

Estreptomicina 
(HLAR), 

Linezolida

PCR genes 

resistência

vanA, vanB, 

Res. LNZ

PCR genes 

virulência

esp, asa1, 

gelE, cylA, 
hyl

PFGE

Sequenciamento 

18 isolados: 
09 Ion Torrent

09 Illumina

Bionumerics 

versão 7.1

Otimização: 0,5%

Tolerância: 1,5%

Triplicata

Pulsed Field type

Ano de isolamento
Perfil de resistência 

e virulência
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(Platinum® Taq DNA Polymerase Invitrogen), 200 µM de desoxinucleotídeo trifosfato 

(dNTP), 1,5 mM MgCl2. As amostras foram submetidas a uma temperatura de 94°C por 

10 minutos e 45 ciclos de amplificação compreendendo a desnaturação (94° por 30 

segundos), anelamento (50°C por 30 segundos) e extensão (72°C por 1 minuto) em uma 

temperatura final de 72°C por 10 minutos (PETRICH et al. 1999).   

 

Quadro 1 – Iniciadores utilizados para detecção dos genes de resistência  

Gene Iniciador Sequência (5’ – 3’) 

Tamanho do 

produto da 

reação 

Anelamen

to 

(TᵒC) 

vanA 
vanA-F 

vanA-R 

GCTGCGATATTCAAAGCTCA 

CAGTACAATGCGGCCGTTA 
545pb 50ᵒC 

vanB 
vanB-F 

vanB-R 

ATGGGAAGCCGATAGTCTC 

GTTACGCCAAAGGACGAAC 
368pb 50ᵒC 

 

4.8 Detecção do gene de resistência a linezolida pela técnica de PCR 

 

Para detectar a presença do gene de resistência a linezolida duas reações de PCR 

foram realizadas, onde para cada reação (A e B) foram adicionados 5 µL de DNA extraído 

usando o kit comercial (KIT illustraTM bactéria genomicPrep Mini Spin Kit GE 

Helathcare – UK) a partir de uma cultura isolada em 20 µL de mix de PCR contendo 0,2 

µM do iniciador 23S (Quadro 2), 1,50 U da enzima Taq polimerase (Platinum® Taq DNA 

Polymerase Invitrogen), 200 µM de desoxinucleotídeo trifosfato (dNTP), 1,5 mM 

MgCl2.  As amostras foram submetidas a uma temperatura de 94° por 5 minutos em 30 

ciclos de amplificação compreendendo a desnaturação (94° por 30 segundos), anelamento 

(52° por 30 segundos) e extensão (72° por 30 segundos) em uma temperatura final de 72° 

por 5 minutos. (KRAWCZYK et al, 2003).  

 

Quadro 2 – Iniciadores utilizados para detecção do gene de resistência a linezolida 

Gene Iniciador Sequência (5’ – 3’) 

Tamanho 

do produto 

da reação 

Anelamento 

(TᵒC) 

23S  

Reação A 

23S-F 

23SM-R 

GGTGGTTCCGCATGG 

CGTTCTGAACCCAGCTA 
197pb 52ᵒC 

23S  

Reação B 

23S-F 

23SW-R 

GGTGGTTCCGCATGG 

CGTTCTGAACCCAGCTC 
197pb 56ᵒC 
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4.9 Detecção dos genes de virulência asa1, gelE, cylA, esp e hylefm pela técnica PCR 

multiplex 

 

Para detectar a presença dos genes de virulência asa1, gelE, cylA, esp e hyl 

(Quadro 3) foi utilizada a técnica de PCR multiplex, onde para cada 50 µL de mix de 

PCR foram utilizados 5 µL de DNA extraído através de kit comercial (KIT illustraTM 

bactéria genomicPrep Mini Spin Kit GE Helathcare – UK) a partir de uma cultura isolada, 

0,1 µM dos iniciadores dos genes asa1, gelE e hylefm,e 0,2 µM dos iniciadores de esp e 

cylA,  2,5 U de Taq polimerase (Platinum® Taq DNA Polymerase Invitrogen), 200 µM 

de desoxinucleotídeo trifosfato (dNTP) e 1,0 mM de MgCl2. As amostras foram 

submetidas a uma temperatura inicial de 94°C por 15 minutos e 35 ciclos de amplificação 

compreendendo a desnaturação (94°C por 1 minuto), anelamento (56°C por 1 minuto) e 

extensão (72°C por 1 minuto) em uma temperatura final 72°C por 10 minutos 

(VANKERCKHOVEN et al. 2008). 

 

Quadro 3 – Iniciadores utilizados para detecção dos genes de virulência  

Gene Iniciador Sequência (5’- 3’) 

Tamanho 

do produto 

da Reação 

Anelamento 

(TᵒC) 

asa1 
ASA11 

ASA12 

GCACGCTATTACGAACTATGA 

TAAGAAAGAACATCACCACGA 
375pb 56ᵒC 

gelE 
GEL 11 

GEL 12 

TATGACAATGCTTTTTGGGAT 

AGATGCACCCGAAATAATATA 
213pb 56ᵒC 

cylA 
CYT I 

CYT IIb 

ACTCGGGGATTGATAGGC 

GCTGCTAAAGCTGCGCTT 
688pb 56ᵒC 

esp 
ESP 14F 

ESP 12R 

AGATTTCATCTTTGATTCTTGG 

AATTGATTCTTTAGCATCTGG 
510pb 56ᵒC 

hyl 
HYL n1 

HYL n2 

ACAGAAGAGCTGCAGGAAATG 

GACTGACGTCCAAGTTTCCAA 
276pb 56ᵒC 

 

Um controle positivo foi padronizado, sequenciado e utilizado em todas as reações 

de PCR para o gene de resistência (vanA) e virulência (esp, asa1, gelE, cylA e hyl). O 

primer 16S foi utilizado como controle das reações. 
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4.10 Detecção do perfil clonal pela técnica de Eletroforese em Gel de Campo Pulsado  

 

Para a verificação do perfil clonal dos isolados foi utilizado o método de 

Eletroforese em Gel de Campo Pulsado (PFGE) onde os isolados de Enterococci foram 

semeados em ágar-sangue de carneiro a 5% (AS) e incubados em aerobiose a 35°C por 

18 a 24 horas. Posteriormente foram repicados em caldo soja-tripticaseína (TSB) e 

incubados a 37°C por 24h. Após esse período, as amostras foram centrifugadas a 13000 

rpm durante 20 minutos e o sedimento foi ressuspenso em 1mL de solução salina estéril 

e homogeneizados em agitador por 1 minuto. Após esse processo, a suspensão bacteriana 

foi transferida para microtubos de 2 mL previamente pesados. Essa suspensão foi 

centrifugada a 13000 rpm durante 30 segundos e o sobrenadante descartado. Esse 

procedimento foi repetido três vezes. O sedimento foi então pesado e ressuspenso em 

EDTA (25 mM pH 8,0), para uma concentração final de massa bacteriana de 100 µg/µL. 

Desta suspensão, 25µl foram transferidos para um tubo de micro centrífuga contendo 

225µl de tampão TEN (EDTA 0,5M, pH 7,0; EDTA 0,5M pH 8,0; Trisma base 1M pH 

7,0; Trisma base 1M pH 8,0; NaCl; N-lauril sarcosil; Brij 58; Deoxicolato de sódio), 

adicionado de 250 µl de agarose de baixo ponto de fusão a 2% (Sigma, USA) e 20 µl de 

solução de lisozima (100 µg/ml) (Sigma USA). Esta suspensão foi, então, transferida para 

os moldes e permaneceu por 30 minutos a 4°C, para que os blocos solidificassem. Após 

esta etapa, os blocos foram transferidos para uma placa de cultura de células de 24 poços, 

contendo 2 mL de tampão EC (EDTA 0,5M, pH 7,0; EDTA 0,5M pH 8,0; Trisma base 

1M pH 7,0; Trisma base 1M pH 8,0; NaCl; N-lauril sarcosil; Brij 58; Deoxicolato de 

sódio) em cada poço e incubadas a 37°C por um período de cinco horas, sob agitação 

suave. Após a incubação, os blocos foram lavados com 2,5mL de tampão CHEF-TE para 

Gram-positivo (EDTA 0,5M pH 7,0; EDTA 0,5M pH 8,0; Trisma base 1M pH 7,0; 

Trisma base 1M pH 8,0), e a seguir incubados com 1 mL de tampão ES (EDTA 625 nM 

pH 9,3; N-lauril sarcosil 5%) adicionado de 50µL de solução de proteinase K (20mg/ml) 

(Invitrogen USA) e incubados de 8h a 16h à temperatura de 50°C. Os blocos foram 

lavados com 2,5mL de tampão CHEF TE para Gram-positivos (EDTA 0,5M pH 7,0; 

EDTA 0,5M pH 8,0; Trisma base 1M pH 7,0; Trisma base 1M pH 8,0) com quatro 

lavagens com incubações de uma hora cada, e armazenados nesta solução até serem 

submetidos à digestão enzimática e eletroforese (PFALLER, 1993). 
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A digestão do DNA cromossômico foi realizada com a enzima de restrição 

FastDigest SmaI (CCC↓GGG) (Thermo Fisher Scientific), que reconhece e cliva 

sequências de nucleotídeos que aparecem poucas vezes ao longo do DNA de Enterococci 

(12 a 20 sítios de restrição). Para o tratamento com enzimas de restrição, um bloco de 

agarose de cada amostra foi transferido para uma placa de cultura de células de 96 poços 

contendo 200 µL de tampão DNS (Trisma base 1M pH 8,0; Cloreto de Magnésio 1M). A 

seguir, o mesmo tampão foi retirado e novamente foram adicionados 200 µl do mesmo, 

o bloco foi incubado a temperatura ambiente durante uma hora. Este processo foi repetido 

quatro vezes. Após este período, o tampão DNS (Trisma base 1M pH 8,0; Cloreto de 

Magnésio 1M) foi substituído por 100 µL de uma solução contendo tampão FastDigest 

1x e 1µL da enzima FastDigest SmaI e, em seguida, incubados por 5 minutos a 37°C. 

A eletroforese em campo pulsado foi realizada em gel de agarose a 1% (sigma, 

USA) em TBE 0,5x (90mM Tris, 90mM ácido bórico, 2mM EDTA [Amersham 

Pharmacia Biotech, USA]) (SAMBROOK et al., 1989), no equipamento CHEF DRII 

System (BIO-RAD, USA) com intervalos de tempo de pulso de 5 a 60 segundos por 22 

horas, ângulo de 120°, temperatura de 14°C e voltagem de 6,0 volts/cm (PFALLER, 

1993). 

A seguir, os géis foram corados com solução aquosa contendo 0,5 µg/mL de 

brometo de etídio (Sigma, USA) e fotografados sob luz ultravioleta. Foi utilizado como 

padrão de peso molecular Lambda DNA ladder PFG (New England Biolabs, Inc., USA).  

Os perfis eletroforéticos gerados foram agrupados utilizando-se o software de 

bioinformática Bionumerics versão 7.1 (Applied Maths). Fragmentos de DNA foram 

manualmente verificados e normalizados usando o peso Lambda Marker presente em 

cada gel. Uma tolerância de 1,5% e otimização de 0,5% foram utilizadas para a 

comparação de diferentes géis conforme sugerido por Mulvey et al. (2001).  O 

agrupamento de clusters foi realizado e gerado um dendrograma pelo método de 

Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA) e coeficiente Dice de 

similaridade.  

Para definir os Pulsed Field Type (PFT) e subtipos encontrados, três níveis de cut 

off foram seguidos: isolados com similaridade <80% foram considerados diferentes PFT. 

Os subtipos foram definidos a partir daqueles PFT com coeficiente Dice entre 80-95%. 

Isolados com similaridade >95% foram considerados idênticos (Faria et al., 2008). 
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4.11 Teste de suscetibilidade a antimicrobianos 

4.11.1 Determinação da concentração inibitória mínima pela técnica de 

diluição em caldo 

Foi realizada a Concentração Inibitória Mínima (CIM) utilizando os seguintes 

antimicrobianos: vancomicina, teicoplamina, linezolida, gentamicina e estreptomicina 

para todos os isolados.  

As concentrações testadas abrangeram os cortes de 0,25 g/mL a 256 g/mL. A 

solução inicial de 256 g/mL foi obtida a partir da solução estoque de concentração igual 

a 10.000 g/mL. Sempre sendo realizadas diluições do antimicrobiano com o diluente 

adequado para cada antimicrobiano conforme Clinical Laboratory and Standards 

Institute (CLSI) 2013. As CIM foram realizadas em microplaca de 96 poços, com meio 

de cultura Caldo Mueller-Hinton Cátion Ajustado (CMHCA) e incubados conforme 

preconizados pelo CLSI 2013.  

Em todos os poços da coluna 1 foram adicionados 100 L da diluição a 256 g/mL 

do antibiótico testado. Com uma pipeta, foi realizada a diluição seriada do 

antimicrobiano, pipetando 50 L do primeiro poço da linha A (A1) para o segundo poço 

da linha A (A2). Posteriormente, foi realizada a homogeneização com a pipeta e em 

seguida foram pipetados 50 L do poço A2 para o A3. Seguiu-se o mesmo procedimento 

até o poço A11, tendo este um volume final de 100 L, o qual foi designado como controle 

de esterilidade (não foram acrescentadas células bacterianas neste poço, com a finalidade 

de verificar a possível ocorrência de contaminação durante a diluição do antimicrobiano). 

O último poço de cada linha (A12-H12) foi utilizado como controle de crescimento 

bacteriano, ou seja, aos 50 μl de meio de cultura CMHCA, foram adicionados mais 50 

L da suspensão bacteriana (diluída 1:100).  

A partir de uma placa com crescimento bacteriano de 18 a 24 horas, foi preparada 

uma suspensão bacteriana na escala 0,5 de McFarland (~1,5 x 108 UFC/mL), 

concentração determinada por espectrofotometria, com densidade óptica de 0,08 a 0,1 em 

comprimento de onda de 625 nm. Esta suspensão foi diluída 1:100 em solução fisiológica 

(~1,5 x 106 UFC/mL). 

Na microplaca foram adicionados 50 L da suspensão bacteriana diluída nos 

poços 1 a 10 e no poço 12 de todas as colunas (de A a H). Após o preparo das diluições, 

a inoculação foi realizada num intervalo máximo de 30 minutos, após isso, as placas 
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foram incubadas de acordo com as recomendações propostas pelo CLSI (2013). A leitura 

foi realizada em local iluminado, com auxílio de um espelho para leitura de microplacas. 

A CIM foi determinada de acordo com a observação macroscópica de crescimento 

bacteriano nos poços da microplaca por dois pesquisadores e por espectrofotometria 

utilizando um comprimento de onda de 625 nm.  

As leituras do CIMs foram comparadas com os pontos de corte propostos pelo 

CLSI (2013) e foram reportados como sensível, intermediário ou resistente (Quadro 4). 

 

Quadro 4: Pontos de corte proposto pelo CLSI 2013 para identificação pelo método de 

Concentração inibitória mínima. 

Antimicrobianos Ponto de corte Interpretação 

Vancomicina ≥32 ug/mL Resistente 

Teicoplamina ≥32 ug/mL Resistente 

Linezolida ≥8 ug/mL Resistente 

Gentamicina (HLAR) 
Qualquer 

Crescimento 
Resistente 

Estreptomicina (HLAR) 
Qualquer 

Crescimento 
Resistente 

HLAR:  High-Level Aminoglycoside Resistance 

 

4.12 Sequenciamento do genoma bacteriano pelas tecnologias Ion Torrent PGMTM 

e MiSeq IlluminaTM. 

Dezoito isolados foram submetidos ao sequenciamento do genoma completo. O 

principal critério de seleção foi um isolado de cada cluster previamente detectado por 

PFGE, porém, outros critérios foram considerados, tais como: perfil de virulência de 

acordo com a PCR e um isolado de infecção e colonização dos principais clusters. 

Nove isolados foram sequenciados pela tecnologia Ion Torrent Personal Genome 

MachineTM - Life Technologies seguindo a metodologia descrita por ROTHBERG e 

colaboradores (2011) utilizando Kit comercial para preparação das bibliotecas. A 

plataforma de sequenciamento Ion Torrent faz parte do sistema de multiusuários da 

Faculdade de Medicina da USP (FMUSP). Os dados gerados foram analisados com o 

auxílio dos softwares CLC Main Workbench 7.5 (CLC Bio, Denmark), Artemis 16.0.0 - 
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Genome Browser and Annotation Tool (Sanger Institute, UK) e RNAmmer 1.2 Server 

(Lagesen et al, 2007).  

Os outros nove isolados foram sequenciados pela tecnologia MiSeq Illumina. As 

bibliotecas foram preparadas utilizando kit comercial Nextera XT Illumina de acordo com 

as instruções do fabricante. A qualidade das bibliotecas geradas foi avaliada em sistema 

Tape Station (Agilent). Segmentos pareados de leitura (paired end reads) com mais de 

500 pares de bases foram processados na plataforma de sequenciamento MiSeq 

IlluminaTM (corrida com cartucho 2 x 150 pb) do Laboratório de Investigação Médica 15 

da rede Premium de multiusuários da USP, locado na Faculdade de Medicina da USP. 

Os arquivos gerados foram avaliados pelos programas FastQC v. 0.11.3 e 

Trimmomatic v. 0.33. A montagem do genoma de novo foi realizada utilizando o 

programa VelvetOptimiser v. 2.2.5. Os contigs formados foram ordenados pelo Abacas 

v.1.3.1 usando a cepa referência Enterococcus faecium AUS0085, cujo genoma está 

disponível no site do National Center for Biotechnology Information 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

O genoma dos 18 isolados foram anotados com o programa Prokka v. 1.11. 

(Galens et al. 2011). Os genes de resistência, virulência e Multi Locus Sequence Type 

(MLST) foram analisados utilizando as bases de dados do site http://cge.cbs.dtu.dk: 

ResFinder, VirulenceFinder e MLSTFinder (KLEINHEINZ et al, 2012) e posteriormente 

confirmados pela base de dados blast2seq (BLAST2seq - National Center for 

Biotechnology Information). 

As sequências tipo (ST) e a árvore de Single Nucleotide Polymorphism (SNP) 

foram avaliados utilizando o software de bioinformática Bionumerics v7.6 (Applied 

Maths NV, Saint-Martens-Latem, Belgium).  
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5. RESULTADOS 
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5.1 Dados clínicos e demográficos dos pacientes hematológicos incluídos no estudo. 
 

Um total de oitenta e seis isolados (86) isolados de VRE identificados de oitenta 

e sete (76) pacientes atendidos na Unidade de transplante de Medula Óssea e Hematologia 

do Hospital das Clínicas da FMUSP no período do estudo foram avaliados. Das amostras 

dos 76 pacientes utilizadas neste estudo 42 (55,3%) eram de Infecção e 34 (44,7%) de 

colonização, a idade dos pacientes variou de 1 a 74 anos com tempo médio de 

hospitalização de 37,5 dias. Quarenta (52,6%) pacientes com infecção tiveram 

colonização prévia e o tempo médio de colonização até a infecção foi de 16,9 dias. A 

principal doença de base foi Leucemia presente em 32 (42,1%) pacientes. Cinquenta e 

seis (73,6%) pacientes foram submetidos a transplantes e o transplante alogênico foi 

realizado em 32 (42,1%) pacientes. Quarenta e um (53,9%) pacientes evoluíram a óbito 

durante a internação e 16 (21,0%) em até 14 dias após detecção da infecção. Outras 

características clínicas e demográficas estão descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Características de 76 pacientes com doenças hematológicas infectados e ou 

colonizados por VRE. 

Características Pacientes (n=76) 

Sexo Masculino 42 (55,3%) 

Idade (anos)  

Média 45,6 (1-74 anos) 

Desvio padrão 19,0 

Tempo médio hospitalização (dias) 37,5 (4-134 dias) 

Colonização 

Infecção  

Colonização até infecção (pacientes) 

34 (44,7%) 

42 (55,2%) 

03 (3,94%) 

Transplante de medula 56 (73,7%) 

Transplante alogênico 32 (57,1%) 

Infecção 20 (62,5%) 

Colonização 12 (37,5%) 

Transplante autólogo 16 (28,6%) 

Infecção 02 (12,5%) 

Colonização 14 (87,5%) 

Doença de Base  

Leucemia Mielóide Aguda 21 (27.6%) 

Leucemia Linfóide Aguda 09 (11.8%) 

Leucemia Aguda 01 (1.3%) 

Leucemia Mielóide Crônica 02 (2.6%) 

Linfoma  01(1.3%) 

Linfoma de Hodgkin  04 (5.3%) 

Linfoma não Hodgkin 07 (9.2%) 

Linfoma Linfoblástico B 01 (1.3%) 

Anemia Aplásica Grave 07 (0.2%) 

Óbito  

Óbito Infecção 29 (38,1%) 

Óbito Colonização 12 (15,8%) 

Óbito em 14 dias  16 (21,0%) 

Óbito geral durante a internação  41 (53,9%) 
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5.2 Testes laboratoriais 
 

Foram avaliados 86 isolados VRE: 80 Enterococcus faecium dos quais 45 (56%) 

eram de infecção (sangue) e 35 (44%) de colonização (fezes e swab retal) e 06 isolados 

de Enterococcus faecalis, dos quais 4 (66%) são de infecção (sangue) e 02 (34%) de 

colonização (fezes e swab retal). 

 

5.2.1 Concentração Inibitória Mínima – Diluição em caldo 
 

A resistência à vancomicina foi confirmada em todos os 86 isolados, com valores 

de CIM acima de ≥32 µg/mL. 

Para a teicoplanina, seis (7,0%) isolados apresentaram sensibilidade (8 µg/mL), 

oito (9,3%) isolados apresentaram resistência intermediária (16 µg/mL) e 72 (83,7%) 

isolados foram resistentes (19 isolados com CIM de 32 µg/mL, 50 com CIM de 64 µg/mL 

e 3 com CIM de 128 µg/mL). 

 A resistência a gentamicina e estreptomicina em alta concentração (HLAR) 

esteve presente em 8 (9,3%) com CIM >500 µg/ml e 59 (68,6%) com CIM > 1000 µg/ml.  

Somente 01 (1,2%) isolado apresentou resistência à linezolida com CIM ≥ 8 

µg/mL. Os valores para CIM 50 e 90 de todos antibióticos testados estão demonstradas 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Determinação de CIM50 e CIM90 por microdiluição para os antibióticos 

testados nos isolados de E. faecium e E. faecalis resistente à vancomicina.  

Antibióticos Intervalo 

E. faecium 

N=80 

E. faecalis 

N=06 

MIC50* MIC90* MIC50* MIC90* 

Vancomicina 
≤ 4 - ≥ 32 ≥32 ≥32 ≥32 ≥32 

Teicoplanina 
≤ 8 - ≥ 32 64 64 64 64 

Gentamicina (HLAR) 
≤500 - >500 <500 <500 1000 1000 

Estreptomicina 

(HLAR) 
≤500->1000 2000 2000 <2000 2000 

Linezolida 
≤ 1 - ≥ 8 1 2 1 1 

HLAR – High-Level Aminoglycoside Resistant *Valores de CIM são expressos em µg/mL 
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5.3 Testes genotípicos 

5.3.1 Detecção dos genes de resistência (vanA e vanB) pela técnica de PCR 

multiplex 

Todos os isolados de E. faecalis e E. faecium foram positivos para o gene vanA 

(100%). O gene de resistência vanA foi depositado no DDBJ/EMBL/GenBank sob o 

número de acesso: JN089770. Nenhum isolado apresentou positividade para o gene vanB.  

 

 

PM: Peso molecular 100bp (InVitrogen, USA); Colunas: 1 Controle positivo; 2 a 9 isolados positivos 

para o gene vanA. Colunas 10 e 11: controles negativos 

Figura 2 – PCR para detecção do gene de resistência vanA em isolados de E. faecium e E. faecalis 

 

5.3.2 Detecção do gene de resistência a linezolida 

 

A resistência a linezolida identificada pela metodologia de diluição em caldo em 

um isolado obtido de amostra clínica de sangue periférico, foi confirmada através da 

técnica de PCR. A confirmação se deu a partir da amplificação do gene nas duas reações 

como pode ser visualizado na Figura 3. 

 

545pb 
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PM: Peso molecular 100bp (InVitrogen, USA); Reação A - Colunas: 1 Controle negativo; 2 e 3 isolados positivos para o gene 

resistência a linezolida; 4 e 5 isolados negativos; 6 e 7 controles negativo e água. Reação B – Colunas: 1 Controle negativo; 2 e 3 

isolados positivos para o gene resistência a linezolida; 4 e 5 isolados negativos; 6 e 7 controles negativo e água. 

Figura 3 – PCR para detecção da resistência à Linezolida 

 

5.3.3 Detecção dos genes de virulência por PCR multiplex 
 

A análise do perfil de virulência foi realizada em todos os isolados e os genes de 

virulência avaliados foram depositados no DDBJ/EMBL/GenBank sob o número de 

acesso: KY654067 (esp), KY654068 (asa1), KY654071 (gelE), KY654069 (cylA), 

KY654070 (hylefm).  

Entre os 45 isolados de E. faecium de infecção, todos (100%) apresentaram 

positividade para o gene esp, para o gene asa1 a positividade foi observada em 34 

(73,3%), já para o gene gelE, 36 (80,0%) apresentaram positividade. Nenhum isolado 

apresentou positividade para os genes cylA e hylefm.  

Os trinta e cinco isolados de E. faecium de colonização, 34 (97,1%) apresentaram 

positividade para o gene esp, já para o gene asa1 a positividade foi observada em 21 

(60,0%) isolados, a presença do gene gelE foi observada em 18 (51,4%), nenhum isolado 

de colonização apresentou positividade para o gene cylA e somente 01 (2,85%) isolado 

foi positivo para o gene hylefm.  

Os resultados obtidos evidenciam que os isolados de E. faecium de infecção 

apresentaram um perfil de virulência diferente quando comparados com os isolados de 

colonização (Tabela 3). 
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Tabela 3: Detecção do perfil de virulência dos isolados de Enterococcus faecium de 

infecção e colonização. 

Genes de 

virulência  

PCR 

VRE  

Infecção 

N=45 (%) 

VRE  

Colonização 

N=35 (%) 

p  

esp 45 (100) 34 (97,1) 0,44 

asa1 34 (75,5) 21 (60,0) 0,15 

gelE 36 (80,0) 18 (51,4) 0,008 

cylA 0 0 N/A 

hylefm
 0 1 (2,8) N/A 

Legenda: esp: proteína superfície enteroroccus; asa1: Substância de agregação; gelE: Gelatinase; cylA: Citolisina; 

hylemf: Hyaluronidase; N/A: Não avaliado 

 

Entre os 04 isolados de E. faecalis de infecção, todos (100%) apresentaram 

positividade para os genes esp, asa1 e gelE. Nenhum isolado apresentou positividade para 

os genes hylefm e cylA 

Os 02 isolados de E. faecalis de colonização apresentaram positividade para o 

gene gelE e somente um isolado foi positivo para o gene asa1. Nenhum isolado 

apresentou positividade para os genes esp, hylefm e cylA 

 

 

Colunas: 1, 2, 3 e 4: controles positivos para esp, hylefm, asa1 e gelE.. Colunas 5 a 8 isolados positivos. Coluna 09: 

controle negativo. Coluna 11: PM: Peso molecular 100bp (InVitrogen, USA); 

Figura 4 – PCR multiplex dos genes de virulência esp, asa1, gelE e hylefm em isolados de VRE. 
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Foi realizada associação entre a presença de genes de virulência e a mortalidade 

entre os pacientes com infecção e colonização por VRE. (Tabela 4). 
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Tabela 4: Associação da mortalidade e presença dos genes de virulência entre os 42 pacientes infectados e 34 colonizados por VRE. 

   Genes de virulência 

   esp asa1 gelE cylA hylefm  

 Pacientes 

Sobreviveram 

N=35 

Pacientes 

óbito 

N=41 

Sobreviveram óbito p Sobreviveram óbito p Sobreviveram óbito p Sobreviveram óbito p Sobreviveram óbito p 

Isolados 

infecção 

(n=42) 

n=29 n=13 29(100) 13(100) 1.000 26(89.6) 7(53.8) 0.015 25(86.2) 9(69.2) 0.226 0 0 N/A* 0 0 N/A* 

Isolados 

colonicação 

(n=34) 

n=22 n=12 20(90.9) 10(83.3) 0.601 8(36.4) 4(33.3) 1.000 6(27.3) 3(25.0) 1.000 0 0 N/A* 0 1(4.5) N/A* 

*N/A = Não avaliado 
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5.4 Detecção do perfil clonal por Eletroforese em Gel de Campo Pulsado  
 

Foi realizada Eletroforese em campo pulsado de todos os isolados de E. faecium 

(n=80), sendo 45 de infecção e 35 de colonização e dos 6 isolados de E. faecalis sendo 

04 isolados de infecção e 02 isolados de colonização. O dendrograma gerado identificou 

15 diferentes PFT entre os isolados de E. faecium e 6 entre os isolados de E. faecalis. 

 

5.4.1 Perfis moleculares observados entre os isolados de E. faecium e E. faecalis. 

 

No dendrograma representado na Figura 5 pode-se observar a distribuição dos 

isolados de E. faecium de infecção e colonização, de acordo com os genes de virulência, 

PFT, sitio de isolamento, data de isolamento, CIM para linezolida, gentamicina (HLAR) 

e estreptomicina (HLAR). 

 

 



35 

 

 

Figura 5: Dendrograma representando os 80 isolados de E. faecium identificados por PFGE 

Amostra PFT Infecção Colonização
Data 

isolamento

CIM

Linezolida

CIM

Gentamicina

(HLAR)

CIM

Estreptomicina

(HLAR)

546 A1 SAPE  - 28/8/2007 S S R

715 A1 SACA  - 30/11/2008 S S S

551 A2 SANGUE  - 26/5/2006 S S R

719 A2  - FEZES 25/3/2008 S S R

720 A2 SACA  - 22/3/2008 S S R

717 A3  - ESCARRO 13/8/2008 S S R

699 A4 SANGUE 24/8/2006 S S R

710 A4 SANGUE  - 11/12/2007 S S R

698 A4 SANGUE  - 17/7/2006 S S R

566 A5 SAPE  - 1/7/2007 S S R

1759 A6  - FEZES 1/1/2014 S S S

713 A7 SANGUE  - 4/9/2007 S S R

707 A8 SACA  - 16/5/2007 S S R

711 A8 SACA  - 14/12/2007 S S R

718 A9 SACA  - 19/7/2008 S S S

721 A10 SACA  - 23/3/2008 S S R

555 B1 SACA  - 4/12/2007 S S S

558 B1 SACA  - 4/9/2007 S S R

568 B1 SACA  - 24/8/2007 S S R

559 B2  - FEZES 27/6/2008 S S S

549 B3 SAPE  - 13/7/2006 S S R

564 B4 SAPE  - 4/1/2007 S S S

702 B4 SANGUE  - 12/10/2006 S S S

550 B4 SAPE  - 3/7/2006 S S S

553 B4 SACA  - 5/5/2007 S S R

554 B5 SAPE  - 2/9/2007 S S R

547 B6 SAPE  - 2/7/2007 S R R

561 B6 SAPE  - 12/6/2007 S S R

709 B6 SACA  - 4/12/2007 S S S

552 B7 SANGUE  - 11/10/2005 S S R

684 B7 SANGUE  - 14/6/2005 S S S

563 C1  - FEZES 1/4/2009 S S R

722 C1  - FEZES 27/6/2008 S S S

1558 C1 SAPE  - 23/8/2013 R S R

716 C1  - FEZES 24/4/2008 S S R

560 C2 SACA  - 22/5/2009 S S R

557 C3  - FEZES 15/4/2009 S S R

1547 C4  - SWAB RETAL 13/8/2013 S S S

545 C5 SANGUE  - 17/7/2006 S S R

687 D1 SANGUE  - 11/2/2006 S S R

693 D1 SANGUE  - 22/5/2006 S S R

695 D1 SANGUE  - 30/6/2006 S S R

697 D1 SAPE  - 13/7/2006 S S R

689 D2 SANGUE  - 2/3/2006 S S R

692 D2 SANGUE  - 14/5/2006 S R R

562 E1 SACA  - 3/5/2009 S S S

723 E2 SACA  - 2/2/2009 S S R

565 F1 SANGUE  - 22/5/2006 S S R

688 F1 SACA  - 10/2/2006 S S R

1530 G1  - SWAB RETAL 6/8/2013 S S R

1595 H1  - FEZES 13/10/2013 S S R

1736 H1  - FEZES 24/12/2013 S S S

918 H2  - FEZES 4/6/2012 S S S

1585 I1  - FEZES 10/9/2013 S S S

1586 I2  - FEZES 28/8/2013 S S S

1546 J1  - SWAB RETAL 10/8/2013 S S S

919 J1  - FEZES 12/6/2012 S S S

920 J1  - FEZES 28/4/2012 S S S

1532 K  - SWAB RETAL 3/8/2013 S S S

1590 L  - FEZES 4/10/2013 S R S

1531 M  - SWAB RETAL 6/8/2013 S S R

1548 N  - SWAB RETAL 14/8/2013 S S S

1584 O  - FEZES 9/9/2013 S R R

556 P SANGUE  - 22/5/2006 S S R

1828 Q1  - FEZES 8/5/2014 S S S

1829 Q1  - FEZES 8/5/2014 S S S

1832 Q1  - FEZES 25/5/2014 S S S

4247 Q2  - FEZES 29/10/2014 S S S

4246 Q3  - FEZES 28/10/2014 S S S

686 R1 SANGUE  - 20/9/2006 S S R

691 R2 SANGUE  - 17/3/2006 S S R

4275 S1  - FEZES 25/11/2014 S S R

4276 S1  - FEZES 25/11/2014 S S R

4274 T  - Fossa  Nasal 25/11/2014 S R S

4278 U  - FEZES 1/12/2014 S S S

700 V SANGUE  - 12/9/2006 S R S

714 W  - FEZES 5/8/2008 S R S

1589 X  - FEZES 19/8/2013 S R R

685 Y SANGUE  - 11/10/2005 S S R

1583 Z  - FEZES 18/9/2013 S S R
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Na análise dos perfis moleculares de E. faecium, um perfil predominante (cluster A) 

com 16 isolados foi observado, sendo 13 isolados de infecção (02 isolados de 2006, 06 

isolados em 2007 e 04 isolados de 2008) e 03 de colonização (02 isolados em 2008 e 01 

isolado em 2014). Todos apresentaram positividade para o gene esp e o gene asa1 esteve 

presente em 05 isolados. Para o gene gelE, 07 isolados foram positivos. Nenhum isolado 

apresentou deste cluster apresentou positividade para os genes cylA e hylefm. (Tabela 5) 

Um segundo cluster com 15 isolados (cluster B) foi observado onde 14 eram de 

infecção e somente um isolado de colonização. Todos os isolados foram positivos para os 

genes esp e gelE. Um isolado pertencente a este cluster foi negativo para o gene asa1. 

Um clusters com 08 isolados (Cluster C), 03 de infecção e 05 de colonização e todos 

foram positivos para os genes esp. Entre os isolados de infecção, o gene gelE e asa1 

esteve presente em 02 isolados. Já entre os isolados de colonização a presença do gene 

gelE foi observada em 03 isolados, enquanto que o gene asa1 foi observado em 04 

isolados.  

Um outro cluster com 6 isolados (cluster D) todos de infecção e todos do ano de 2006 

apresentaram positividade para os genes esp, asa1 e gelE.  

Foi identificado 13 isolados com perfis diferentes não pertencentes a nenhum cluster, 

sendo 20 de infecção e 26 de colonização. Dos isolados de infecção, todos foram positivos 

para o gene esp, 16 isolados foram positivos para o gene asa1 e 15 isolados para o gene 

gelE. Entre os isolados de colonização, 24 apresentaram positividade para o gene esp. 

Dez isolados foram positivos para o gene asa1 e 7 isolados foram positivos para o gene 

gelE. Um isolado apresentou positividade para o gene hylefm. Nenhum dos isolados tanto 

de infecção como de colonização apresentaram positividade para o gene cyl.  

Na análise do dendrograma foi observado também outros nove clusters menores (06 

isolados de infecção e 18 isolados de colonização). 
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Dos 06 isolados de E. faecalis, 04 de infecção e 02 de colonização, cinco 

diferentes PFT foram observados.  

 

Figura 6: Dendrograma representando os 06 isolados de E. faecalis identificados por PFGE. 

 

Foi realizada a comparação dos perfis moleculares e genes de virulência dos 

isolados de E. faecalis de infecção e observou-se que não houve diferença entre os perfis 

e os genes. Todos os isolados apresentaram positividade para os genes esp, asa1, gelE. E 

nenhum isolado foi positivo para os genes cylA e hylefm. Apesar de quatro isolados (02 

isolados de E. faecium e 02 isolados de E. faecalis) não apresentarem positividade para o 

gene esp, a casuística é muito pequena para associar e atribuir a mortalidade para esse 

gene.  

 

5.5 Análise do genoma bacteriano dos isolados sequenciados pelas plataformas Ion 

Torrent e Illumina MiSeq 

 

Dezessete isolados de E. faecium sendo 04 de infecção e 13 de colonização e 01 

isolado de E. faecalis de infecção foram submetidos a sequenciamento durante o estudo. 

Todos os isolados de E. faecium pertencem ao grupo 1 do complexo clonal 17. O isolado 

de E. faecalis pertence ao complexo clonal 9. Verificou-se na análise dos dados gerados 

pelas duas metodologias que não houve diferenças significativas entre os isolados. 

Mostrando assim que amostras sequenciadas por diferentes metodologias se diferem no 

processo de preparo das amostras e na quantidade de dados gerados pelo sequenciamento.  

Nosso estudo evidenciou um isolado com resistência a linezolida (amostra 1558). 

A resistência a linezolida foi caracterizada pela presença da mutação (G2576T) na 

subunidade do gene 23S do rRNA a partir do mapeamento das reads e presença do SNP. 

Durante a análise do MLST deste isolado foi observado um perfil diferente no alelo PstS, 

caracterizando assim um novo ST (987).  

Amostra PFT Infecção Colonização
Data

Isolamento

CIM

Linezolida

CIM

Gentamicina

(HLAR)

CIM

Estreptomicina

(HLAR)

683 1 Sangue  - 6/3/2005 S R S

706 2 Sangue  - 25/12/2006 S R S

690 3 Sangue  - 3/8/2006 S R S

1737 4  - Swab Retal 19/12/2013 S S S

1495 5  - Fezes 6/7/2006 S R R

548 6 Sangue  - 26/12/2006 S R S
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Os dados estatísticos obtidos no sequenciamento tais como complexo clonal (CC), 

MLST, tamanho do genoma, N50 e conteúdo GC estão evidenciados no Anexo 2.  

O genoma completo dos isolados sequenciados foram depositados no 

DDBJ/EMBL/GenBank e podem ser consultados através dos números de acesso: 

MVGM00000000 (554), MVGK00000000 (563), MVGN00000000 (714), 

MVGL00000000 (716), MVGO00000000 (1546), MVGP00000000 (1547), 

LBCV01000000 (1558), MVGJ00000000 (1759), MVGE00000000 (918), 

MVGD00000000 (1530), MVGF00000000 (1586), MVGG00000000 (1590), 

MVGH00000000 (4247), MVGI00000000 (4275), MXAS00000000 (559), 

MXAT00000000 (695), MXAU00000000 (699) e MVGQ00000000 (690). 
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A análise da presença de genes relacionados a resistência a classes de antibióticos 

como: aminoglicosídeos, beta-lactâmicos, sulfonamidas, macrolideos, licosamidas e 

streptogramina, tetraciclina, trimetropim e glicopeptideos foi realizada pela ferramenta 

Resfinder a partir dos dados obtidos no sequenciamento dos isolados de E. faecium e E. 

faecalis. A presença dos genes foi confirmada pela ferramenta Blast2Seq. As informações 

relacionadas a resistência estão evidenciadas na Tabela 5.  
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Tabela 5: Genes relacionados a resistência a antimicrobianos entre os isolados de E. faecium e E. faecalis sequenciados. 

  Análise do Sequenciamento Total do Genoma 
  

Amostra /  

Sitio Isolamento 
Isolado Aminoglicosídeos β-lactamicos Sulfonamidas 

Macrolideos, 

Licosamidas e 

Estreptograminas 

Tetraciclina Trimethoprim Glicopeptideos ST PFGE 

699 

Sangue 
E. faecium ant(6)-Ia, aph(3')-III - - msr(C), lnu(B) - - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
412 A4 

1759 

Fezes 
E. faecium ant(6)-Ia, aph(3')-III, - - msr(C), erm(B) tet(L) - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
896 A6 

554 

Sangue 
E. faecium aac(6')-aph(2''), aadA1 

blaOXA-65, 

blaTEM-1A, 

blaOXA-23 

sul2 
msr(C), msr(D), 

lnu(B), mef(A)  
tet(M), dfrA1 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
412 B5 

559 

Fezes 
E. faecium ant(6)-Ia, aph(3')-III - - msr(C), erm(B) - - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
412 B2 

563 

Fezes 
E. faecium 

ant(6)-Ia, aac(6')-

aph(2''), aph(3')-III, 

aadA1, aac(6')-ll, 

aph(3')-VIa 

- - 
msr(C), msr(E), 

erm(B), mph(E) 
- - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
412 C1 

1558 

Sangue 
E. faecium 

aac(6')-aph(2''), 

aph(3')-III, 
- - lsa(A,) erm(B) - - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
987 C1 

716 

Fezes 
E. faecium 

ant(6)-Ia, aph(3')-III, 

aac(6')-ll 
- - msr(C), erm(B) - - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
478 C1 

1547 

Swab retal 
E. faecium 

ant(6)-Ia, aph(3')-III, 

aac(6')-ll 
- - msr(C), erm(B), lnu(B) - - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
478 C4 

695 

Sangue 
E. faecium ant(6)-Ia, aph(3')-III - - msr(C), erm(B), lnu(B) - - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
478 D1 

1530 

Swab retal 
E. faecium ant(6)-Ia, aph(3')-III, - - msr(C), erm(B) tet(M), tet(L) - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
896 G1 

918 

Fezes 
E. faecium ant(6)-Ia, aph(3')-III, - - msr(C), erm(B) tet(L) - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
896 H2 

1586 

Fezes 
E. faecium ant(6)-Ia, aph(3')-III, - - msr(C), erm(B) tet(M), tet(L) - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
896 I2 

1546 

Swab retal 
E. faecium aac(6')-aph(2''), - - lsa(A), erm(B) tet(M), - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
896 J1 

1590 

Fezes 
E. faecium ant(6)-Ia, aph(3')-III, - - msr(C), erm(B) - - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
963 L 

Continua 
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Tabela 8 Tabela 5: Genes relacionados a resistência a antimicrobianos entre os isolados de E. faecium e E. faecalis sequenciados. (Conclusão) 

  Análise do Sequenciamento Total do Genoma 
  

Amostra /  

Sitio Isolamento 
Isolado Aminoglicosídeos β-lactamicos Sulfonamidas 

Macrolideos, 

Licosamidas e 

Estreptograminas 

Tetraciclina Trimethoprim Glicopeptideos ST PFGE 

           

4247 

Fezes 
E. faecium ant(6)-Ia, aph(3')-III, - - msr(C), erm(B) tet(M), tet(L) - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
896 Q2 

4275 

Fezes 
E. faecium ant(6)-Ia, aph(3')-III, - - msr(C), erm(B) tet(M), tet(L) dfrG 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
792 S1 

714 

Fezes 
E. faecium 

ant(6)-Ia, aac(6')-

aph(2''), aph(3')-III, 

aac(6')-ll 

- - msr(C), erm(B), lnu(B) - - 
vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
78 W 

690 

Sangue 
E. faecalis aac(6')-aph(2'') - - msr(C), lsa(A), erm(B) - - 

vanZ-A, vanR-A, vanA-A, vanS-A, 

vanH-A, vanX-A, vanY-A 
9  3 

Legenda: aac(6')-aph(2'') - Gentamicin resistance protein; aac(6')-li - Aminoglycoside 6'-N-acetyltransferase;  aadA1 - Streptomycin 3''-adenylyltransferase; ant(6)-Ia - Methyltransferase activity protein; aph(3')-III - 

Aminoglycoside 3'-phosphotransferase;   aph(3')-VIa - 3'-aminoglycoside phosphotransferase type VI; blaOXA-23 - OXA-23 beta lactamase; blaOXA-65 - OXA-65 beta-lactamase; blaTEM-1A - Beta-lactamase; dfrA1 - 

Dihydrofolate reductase type I; dfrG - Dihydrofolate reductase; erm(B) - erythromycin resistance; erm(B)- Erythromycin resistance methylase B; lnu(B) - Lincosamide nucleotidyltransferase;  lnu(B) - Lincosamide 

nucleotidyltransferase; lsa(A) -lincosamide, macrolide, streptogramin_b efflux pump resistance; mef(A) - Macrolide-efflux protein; mph(E) - Macrolide 2'-phosphotransferase; msr(C) – Macrolide-Lincosamide-

Streptogramin B efflux pump; msr(E) - Macrolide efflux protein; sul2 - Dihydropteroate synthase;  tet(L) - Tetracycline resistance protein; tet(M) - Tetracycline resistance protein; vanA-A - Vancomycin/teicoplanin A-type 

resistance protein;  vanH-A - D-specific alpha-keto acid dehydrogenase; vanR-A - Vancomycin response regulator; vanS-A - Sensor histidine kinase; vanX-A - D-alanyl-D-alanine dipeptidase; vanY-A - D-alanyl-D-alanine 

carboxypeptidase; vanZ-A - Teicoplanin resistance protein;  

https://ardb.cbcb.umd.edu/cgi/search.cgi?db=B&field=ab&term=lincosamide
https://ardb.cbcb.umd.edu/cgi/search.cgi?db=B&field=ab&term=macrolide
https://ardb.cbcb.umd.edu/cgi/search.cgi?db=B&field=ab&term=streptogramin_b
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Para a pesquisa de genes de virulência, foi utilizada a ferramenta Virulencefinder a partir 

dos dados do sequenciamento. Os genes observados e suas respectivas funções estão 

evidenciados na Tabela 6. A presença dos genes foi confirmada pela ferramenta Blast2Seq e 

pode-se observar a prevalência dos genes esp, acm e efaAfm. Esses genes estão fortemente 

relacionados com o processo de aderência e formação de biofilme em isolado de E. faecium e 

E. faecalis. 
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Tabela 6: Genes relacionados a virulência observados nos isolados de E. faecium e E. faecalis sequenciados  

   Análise do Sequenciamento Total do Genoma  

Amostra Isolado 
Sítio de 

Isolamento 
Aderência Biofilme Conjugação 

Spreading 

Factor 

Colonização 

Intestinal 
Ferormônio 

Lise 

Macrófago 
Exoenzime ST PFGE 

699 E. faecium Blood esp,acm,efaAfm,asa1 - - - gelE - - - 412 A4 

1759 E. faecium Feces esp, acm, efaAfm - - - - - - - 896 A6 

554 E. faecium Blood 
esp,ace,efaAfs ebpC, 

agg,asa1 
- Cad hylA gelE - - ElrA 412 B5 

559 E. faecium Feces esp,acm,efaAfm,asa1 - - - gelE - - - 412 B2 

563 E. faecium Feces esp, acm,asa1 - - - - - - - 412 C1 

1558 E. faecium Blood esp, acm,  - - - - - - - 987 C1 

716 E. faecium Feces esp, acm - - - - - - - 478 C1 

1547 E. faecium Rectal swab esp,acm,efaAfm,asa1 - - - gelE - - - 478 C4 

695 E. faecium Blood esp,acm,efaAfm,asa1 - - - - - - - 478 D1 

1530 E. faecium Rectal swab esp, acm, efaAfm - - - - - - - 896 G1 

918 E. faecium Feces esp,acm,efaAfm,asa1 - - - - - - - 896 H2 

1586 E. faecium Feces esp,acm,efaAfm,asa1 - - - gelE - - - 896 I2 

1546 E. faecium Rectal swab esp,acm,efaAfm,asa1 - - - gelE - - - 896 J1 

1590 E. faecium Feces esp,acm,efaAfm,asa1 - - hylEfm  - - - 963 L 

4247 E. faecium Feces esp, acm, efaAfm - - - gelE - - - 896 Q2 

4275 E. faecium Feces esp, acm, efaAfm - - - - - - - 792 S1 

714 E. faecium Feces esp, acm - - - - - - - 78 W 

690 E. faecalis Blood 
esp, acm, efaAfs, ebpA, 

ebpB, ebpC, agg,asa1 

fsrB, 

StrA 
Cad hylA gelE cOB1, camE ElrA gelE 9  3 

Legenda: *Sape: Sangue Periférico ** ST: Sequencia tipo; ace - Collagen adhesin;acm - Collagen-binding protein; agg – aggregation substance; camE – sex pheromone cAM373; cOB1 - bacterial sex pheromone, ebpA, ebpB, ebpC – Biofilm-
associated pili; efaAfm - Cell wall adhesins; efaAfs - Cell wall adhesins expressed; ElrA - enterococcal leucine-rich protein A; esp - Enterococcal surface protein; fsrB - Putative AgrB-like protein; gelE - Gelatinase; hylA - Hyaluronate lyase; 

hylEfm – Hialuronidase; PFGE - Pulsed Field Gel Electrophoresis; ST - Sequene type ; strA - Aminoglycoside 3'-phosphotransferase; asa1 - aggregation substance   
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5.5.1 Representação da localização dos STs dos isolados de E. faecium 

 

O algoritmo do eBURST identifica grupos com complexos clonais (CC) relacionados 

no banco de dados da sequência multilocus. A Figura 7 do eBURST representa a localização 

dos ST 412, 78, 896, 987, 478, 963 e 792 dos isolados de E. faecium sequenciados no estudo. 

 

 

Figura 7: eBURST representando a localização dos ST dos isolados sequenciados. 
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O isolado de E. faecalis representado na Figura 8 pertence ao ST9 do Complexo clona 

9. Este complexo clonal dá origem aos ST representados na figura. 

 

 

Figura 9: Representação do ST do isolado de E. faecalis sequenciado. 

 

5.5.2 Dendrograma representando as diferenças de SNP entre os isolados sequenciados 

 

Polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) representam as diferenças de variações 

específicas de um genoma. Essas variações podem ser representadas através de um 

dendrograma onde o percentual de similaridade pode ser observado. Foi realizado a comparação 

dos perfis moleculares dos SNP dos 17 isolados de E. faecium sequenciados no presente estudo. 

Dois clusters bem definidos foram observados. O primeiro cluster denominado A com sete 

isolados. Três isolados, sendo dois de colonização (716 e 1547) e um de infecção (695), 

pertencem ao ST 478. Os outros quatro isolados, dois de infecções (699 e 554) e dois de 

colonizações (563 e 559) pertencem ao ST 412. Todos os isolados pertencentes a este cluster 

apresentaram similaridade maior que 93%. O segundo grupo denominado de E com seis 

isolados, todos de colonização e pertence ao ST 896. Quatro isolados deste grupo (1546, 1586, 

918 e 1750) apresentaram similaridade maior do que 97%. Outros dois isolado relacionados ao 

grupo E, aqui denominado de E1 (1530 e 4247) apresentaram similaridade de similaridade de 

91%. 
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Quatro isolados não foram relacionados a nenhum cluster (1558, 714, 4275 e 1590). Um 

isolamento de infecção e três isolados de colonização com diferentes ST (987, 78, 792 e 963), 

respectivamente. Três destes isolados (714, 1558, 4275) apresentaram apenas um gene de 

virulência (esp), com exceção do isolado 1590, que possui um perfil de virulência diferente dos 

outros isolados. Outras informações estão descritas na Figura 9. 

 

 

Legenda: *Referência Enterococcus faecium AUS0085   **SNP: Single nucleotide polymorphisms *** Sequence type **** 

Pulsed Field Type 

Figura 9: Dendrograma representando as diferenças de SNP dos 17 isolados sequenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra SNP** ST*** PFT**** Infecção Colonização
Data

Isolamento

CIM

Linezolida

CIM

Gentamicina

(HLAR)

CIM

Estreptomicina

(HLAR)

563 A 412 C1  - Feces 4/1/09 S S R

699 A 412 A4 Blood  - 08/24/06 S S R

695 A 478 D1 Blood  - 06/30/06 S S R

716 A 478 C1  - Feces 4/24/08 S S R

1547 A 478 C4  - Rectal  swab 8/13/13 S S S

554 A 412 B5 Blood  - 9/2/07 S S R

559 A 412 B2  - Feces 06/27/08 S S S

Ref.*

714 B 78 W  - Feces 8/5/08 S R S

1558 C 987 C1 Blood  - 8/23/13 R S S

4275 D 792 S1  - Feces 11/25/14 S S R

1546 E 896 J1  - Rectal  swab 8/10/13 S S S

1586 E 896 I2  - Feces 8/28/13 S S S

918 E 896 H2  - Feces 6/4/12 S S S

1759 E 896 A6  - Feces 1/1/14 S S S

1530 E1 896 G1  - Rectal  swab 8/6/13 S S R

4247 E1 896 Q2  - Feces 10/29/14 S S S

1590 F 963 L  - Feces 10/4/13 S R S
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6. DISCUSSÃO 
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Enterococcus faecium foi predominante no presente estudo. O primeiro caso de VRE 

descrito no Brasil foi um isolado de E. faecium identificado em uma paciente com anemia 

aplásica em Curitiba no ano de 1996 (Dalla Costa et al 2008). A partir de então vários serviços 

instituíram cultura de vigilância de pacientes de alto risco como medida de controle e prevenção 

da disseminação desse agente. Os primeiros estudos brasileiros mostravam predomínio de 

colonização e infecção por E. faecalis que foi posteriormente substituído por E. faecium 

(Palazzo et al 2011; Pereira et al 2010).  

Segundo dados do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo, no 

ano de 2016, 342 hospitais com UTIs notificaram infecção primária de corrente sanguínea 

laboratorialmente comprovada (IPCSLC), e do total de 5.733 agentes infecciosos, 37% das 

infecções foram causadas por microrganismos gram positivos. Deste total, 1% foram causadas 

por Enterococcus spp., E. faecalis 3% e E. faecium 2% das infecções. Não existe dados 

nacionais de infecção relacionadas assistência à saúde em pacientes hematológicos e 

transplantados, o que impossibilitou a comparação dos nossos dados com outras casuísticas 

brasileiras. 

 Nosso estudo observou que 53,9% dos pacientes evoluíram para óbito durante a 

internação, dado semelhante ao publicado por outros estudos que demonstraram alta 

mortalidade em pacientes com doenças hematológicas internados em unidades de transplante 

de medula óssea infectados por VRE (KRULL et al, 2016 e HEFAZI, et al, 2016). A principal 

doença de base encontrada na nossa casuística foi leucemia e a média do tempo de internação 

foi de 37,5 dias. Alguns autores atribuem a elevada mortalidade das infecções por VRE nos 

pacientes hematológicos devido à gravidade do paciente. Poucos estudos, entretanto, avaliaram 

o papel da virulência na evolução clínica de pacientes hematológicos e transplantados de 

medula óssea colonizados e com infecção por VRE (Worth et al 2008). A nossa casuística é a 

primeira que avalia virulência e resistência de VRE em pacientes hematológicos e HSCT no 

Brasil utilizando o sequenciamento completo do genoma.  

A determinação da concentração inibitória mínima dos isolados de E. faecium deste estudo 

demonstrou alta resistência para vancomicina com CIM ≥32µg/mL (CIM50 32µg/mL). Já a 

resistência à teicoplanina foi observada em 85 isolados (CIMs que variaram de 32 a 128 

µg/mL), enquanto que seis isolados apresentaram sensibilidade e oito apresentaram resistência 

intermediária à teicoplanina (MIC de 8 e 16 µg/mL). Esses resultados são semelhantes aos 

descritos por SUN e colaboradores no ano de 2012 que evidenciaram a presença do gene vanA 

em alguns isolados sensíveis a teicoplanina. Com relação à determinação da resistência a 
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gentamicina e estreptomicina (HLAR), nossos resultados mostraram que os isolados 

apresentaram maior resistência à estreptomicina do que para gentamicina. A nossa casuística 

diverge de um estudo Chinês publicado por Wanxiang Li e colaboradores em 2015, que 

observaram maior resistência à gentamicina do que para estreptomicina entre todos os 160 

isolados de VRE utilizados no estudo. Com o intuito de confirmar a resistência à vancomicina 

foi realizada a PCR dos genes vanA e van B. O gene vanA foi identificado em todos os isolados. 

Atualmente no Brasil, o gene vanA predomina entre isolados de VRE (Palazzo et al 2011; 

Pereira et al 2010).  

Um isolado de E. faecium de sangue apresentou resistência à linezolida com CIM 8 mg/mL. 

A mutação nos nucleotídeos G2576T do domínio V do 23S rRNA característica para este tipo 

de resistência foi observada e este isolado foi positivo somente para o gene esp (PRADO et al, 

2016). Nosso estudo diverge de um estudo publicado por KRULL e colaboradores em 2016 que 

avaliou 20 isolados obtidos na unidade de transplante de medula óssea e hematologia e todos 

apresentaram resistência a linezolida com MIC ≥16 mg/mL e positivos para o gene esp. Outro 

estudo publicado em 2013 avaliou a sensibilidade à linezolida em 27 isolados de VRE e 

detectou a resistência à linezolida relacionado à mutação G2576T em 2,9% de isolados de E. 

faecalis (Jones et al 2013).  

A avaliação dos genes codificadores dos principais fatores de virulência de VRE, como esp, 

asa1, gelE, cylA e hyl foi realizada no presente estudo com intuído de caracterizar a virulência 

dos clones encontrados e comparar a presença de genes de virulência entre isolados de 

colonização e infecção. O gene gelE foi observado em 67,5% dos isolados de E. faecium do 

presente estudo. A frequência desse gene foi significantemente maior entre os isolados de 

infecção demonstrando uma possível vantagem adaptativa dos isolados de infecção em relação 

aos isolados de colonização. Esses dados são semelhantes aos publicados por Sharifi et al 

(2012) e Sun et al (2012). 

 O gene da proteína de superfície do enterococo codificado pelo gene esp é um importante 

gene de virulência identificando em surtos de isolados de VRE que causam infecção (Worth et 

al 2008, Lopez et al. 2013). Um estudo realizado por Kang e colaboradores (2014) com 73 

isolados de E. faecium de diferentes sítios de infecção e colonização observou que apenas 5 

isolados não apresentavam positividade para o gene esp, assim como o nosso estudo que 

evidenciou apenas quatro isolados negativos para o gene esp (02 E. faecalis e 02 E. faecium).   

Outro fator de virulência frequentemente descrito em isolados de VRE é a substancia de 

agregação, codificada pelo gene asa1. O presente estudo identificou a presença desse gene em 
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75,5% dos isolados de E. faecium de infecção. Entre os isolados de colonização 60,0% 

apresentaram positividade para este gene. No nosso estudo, todos os isolados foram negativos 

para o gene da citolisina (cylA) resultado similar a outro estudo brasileiro publicado por 

Camargo e colaboradores (2008) que avaliaram 24 isolados de VRE e evidenciaram a presença 

do gene da citolisina (cylA) em apenas um isolado de E. faecium que também apresentava o 

gene da gelatinase (gelE).  

Na nossa casuística foi observada a positividade para o gene da hialuronidase (hyl), em 

apenas 01 isolado de E. faecium de colonização, dado similar a outros estudos que observaram 

a baixa prevalência desse gene em isolados de VRE de infecção (Worth 2008; Lopez et al 2013).  

A análise da associação da mortalidade entre os pacientes infectados e colonizados por VRE 

com os genes de virulência deste estudo evidenciou que os isolados de infecção carreiam mais 

genes de virulência do que os isolados de colonização e que o gene gelE responsável pela 

hidrólise do colágeno foi significativamente mais frequente entre os isolados de infecção (p 

<0,05) .A avaliação da proporção de genes de virulência em isolados de infecção por VRE que 

evoluíram para óbito, evidenciou que o gene asa1 está significantemente associado com o 

aumento da mortalidade (p <0,05). Este gene como já descrito é responsável pela adesão desse 

microorganismo. Esses achados reforçam a hipótese que cepas mais virulentas seriam mais 

aptas a causar infecção, entretanto, não podemos inferir com segurança qual o papel da 

virulência no prognóstico do paciente.         

A análise dos perfis moleculares de E. faecium identificou a presença de um cluster 

predominante com 16 isolados. Isolados deste cluster predominante foram identificados durante 

todo o período do estudo (2005 a 2014). Este cluster circulou na unidade colonizando e 

causando infecções com maior número de casos nos anos de 2006, 2008 e 2014. A presença de 

diferentes perfis de virulência entre os isolados deste cluster pressupõe que esse é um cluster 

que apresenta uma vantagem evolutiva e de adaptação em relação aos outros clusters 

identificados na nossa casuística. Outro achado interessante foi à presença dos genes asa1 e 

gelE em isolados pertencentes ao clone predominante. Esses genes são descritos em plasmídeos, 

portanto, pode ocorrer a perda deste plasmídeo, o que justificaria a diferença de perfil de 

virulência encontrada no mesmo clone (RICE et al 2002; Arias et al 2012).   

A comparação dos fatores de virulência e os perfis clonais dos isolados de colonização e 

infecção evidenciou que entre os isolados de E. faecium de colonização, apenas 01 isolado 

pertencia ao cluster predominante e apresentou positividade somente para os genes esp. Os 

demais isolados de colonização estavam distribuídos em clusters diferentes e apresentaram os 
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mesmos genes de virulência, esp, asa1 e gelE. Foi observado um cluster com 07 isolados de 

colonização que foram positivos somente para o gene esp.  

Os resultados da presente casuística são diferentes dos descritos por um estudo conduzido 

na Austrália por Worth e colaboradores (2008) que avaliaram a virulência e a clonalidade de 

isolados de VRE em pacientes hematológicos. Os autores avaliaram 41 pacientes, 14 infectados 

e 27 colonizados com E. faecium resistente à vancomicina (vanB positivos), pertencentes a 3 

clones, e encontraram positividade do gene esp em 22 dos 27 isolados (87%). Somente um 

isolado foi positivo para o gene hyl, e nenhum isolado positivo para os genes asa1, gelE e cylA. 

O perfil de virulência e de resistência encontrado no presente estudo pode ser decorrente de 

características geográficas e locais. Todos os nossos isolados, foram vanA positivos, o clone 

predominante continha mais genes de virulência que os clones do estudo australiano.  

Nosso estudo evidenciou a presença de diferentes ST já descritos em outros estudos no 

Brasil: ST78, ST478, ST412, ST896 e ST987, entre os isolados de E. faecium e todos 

pertencentes ao complexo clonal 17. (SILVA et al, 2012, PRADO et al, 2016, SACRAMENTO 

et al, 2017). Silva e colaboradores (2012) em um estudo com 53 isolados de E. faecium obtidos 

de dois Hospitais na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, descreveram a presença dos ST 78, 

412 e 478 pertencentes ao CC17. Os autores demonstraram que três isolados apresentaram o 

ST78 e que houve predomínio do ST412 entre isolados de VRE. Estudos conduzidos em vários 

países como Taiwan, Itália, Alemanha e Paraguai também identificaram a presença do ST78 

em pacientes hospitalizados (Klare et al 2005, Klan et al 2010; Hsieh et al 2010; Fallico et al 

2011). Dois STs observados (ST963, ST792) foram identificados em isolados de E. faecium de 

fezes nos anos de 2013 e 2014 respectivamente. Esses STs, até o momento, não foram descritos 

em outros estudos no Brasil. O ST963 apresentou perfil de virulência (asa1 e hylefm) diferente 

quando comparado ao ST792 que só apresentava o gene esp.  

O complexo clonal 17 como já mencionado está disseminado pelo mundo foi descrito em 

vários surtos hospitalares e caracterizado por alguns autores como mais virulento, isso porque 

cepas pertencentes a este CC possuem características particulares como a aquisição de 

resistência à ampicilina e quinolonas, variedade de genes de resistência e virulência e uma ilha 

de patogenicidade onde se localizam genes importantes responsáveis pela persistência do 

microrganismo no ambiente hospitalar. (FREITAS et al 2010; CATTOIR et al 2013, HEIKENS 

et al 2008, LAM et al 2012).  

O sequenciamento do genoma dos isolados de E. faecium demonstrou pouca diversidade 

entre os genes de resistência aos aminoglicosideos, sulfametozaxol-trimetropim, macrolídeos, 
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clindamicina e genes produtores de beta-lactamases, ao contrário do que foi sugerido por 

McLaughlin et al (2013) e Spiliopoulou et al (2011). Entretanto, com relação a virulência, 

observou-se que os isolados de colonização apresentam os genes (acm, esp e efaAfm) presente 

nos isolados de infeção, incluindo o isolado resistente à linezolida. Somente um isolado de 

infecção (554) apresentou genes não observados nos outros isolados (ElrA, ebpC, efaAfs, cad, 

ace, hylA, agg). Os genes de virulência identificados nos isolados de sangue estão associados à 

adesão, invasão, e formação de biofilme (TOP et al 2008, ARIAS et al 2012; Cattoir et al 2013).  

A análise de SNP dos 17 isolados sequenciados mostrou a presença de dois clusters bem 

definidos. O primeiro cluster com sete isolados pertencentes aos ST412 e ST478, foi observado 

que somente dois isolados (563 e 716) um de cada ST apresentavam diferenças no perfil de 

virulência. O segundo cluster com seis isolados e todos pertencentes ao ST896, foi observado 

que dois isolados (1546 e 1586) tinham perfis de virulência diferentes. Por outro lado, três 

isolados (714, 1558 e 4275) não relacionados a nenhum cluster e diferentes entre sim, 

apresentam o mesmo perfil de virulência, positivos somente para o gene esp. A baixa proporção 

de genes de virulência desse isolados pode explicar a dificuldade de disseminação dos mesmos.  

Um último isolado (1590), não relacionado a nenhum cluster possui um gene diferente quando 

comparado aos demais isolados sequenciados no estudo. Dois isolados do mesmo paciente, um 

resistente (1558) e outro sensível (1547) a linezolida, apesar de estarem agrupados no mesmo 

cluster no PFGE, não estão relacionados na análise dos SNP e apresentam perfil de virulência 

diferente. 

O número de isolados de E. faecalis foi pequeno na nossa casuística, não houve a presença 

de um cluster e somente dois isolados apresentaram diferentes genes de virulência quando 

comparados aos E. faecalis e E. faecium. A análise do MLST do isolado sequenciado mostrou 

que esse isolado pertence ao ST9 e ao CC9. Este complexo está disseminado pelo mundo e foi 

descrito no Brasil por Conceição e colaboradores (2014) que avaliaram 317 isolados de E. 

faecalis no período de 2006 a 2010. Os autores concluíram que isolados pertencentes a este 

complexo são caracterizados por apresentarem mutação no gene pbp4 (N573E) que  resistência 

a penicilina. Nosso isolado, como descrito anteriormente pertence a este complexo e possui a 

mutação descrita pelos autores. 

Este estudo tem várias limitações, como a falta de isolados de 2010 e 2011 devido a 

problemas com o armazenamento e a logística para realizar o sequenciamento do genoma de 

um maior número de isolados, bem como a inadequação da avaliação sobre a expressão de 
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genes de virulência. Assim, não podemos inferir o papel real da virulência no prognóstico dos 

pacientes.  
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7. CONCLUSÕES 
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Enterococcus faecium predominou na nossa casuística, e todos os isolados de E. faecium e 

E. faecalis foram positivos para o gene vanA. 

 

O gene esp foi bastante frequente nos isolados do estudo. Alguns isolados, entretanto,  

apresentaram positividade para genes responsáveis pela hidrólise de colágeno (gelE) e 

colonização intestinal (hylefm). 

 

Os isolados de infecção do presente estudo apresentaram perfis de virulência diferentes 

quando comparados com os isolados de colonização.  

 

O gene gelE foi significativamente mais frequente entre isolados de infecção que de 

colonização e infecções causadas por isolados de VRE positivos para o gene asa1 foram 

significantemente associadas com evolução para óbito. 

 

Um clone predominante foi identificado entre os isolados de E. faecium durante todo 

período do estudo. Esse clone contém vários genes de virulência associados com adesão, 

invasão e formação de biofilme. 

 

Outros clones de E. faecium pertences a diferentes STs incluindo três STs descritos pela 

primeira vez no pais foram observados demonstrando assim a diversidade desse microrganismo 

na unidade de hematologia e transplante de medula óssea no período do estudo. 

 

Um isolado de E. faecium resistente à linezolida foi identificado pela primeira vez na 

unidade de transplante de medula óssea do HC-FMUSP e pertence a um ST897 descrito pela 

primeira vez no Brasil.   

 

O número de isolados de E. faecalis foi pequeno na nossa casuística, não houve um cluster 

predominante e não houve diferença no perfil de virulência quando comparados com os isolados 

de E. faecium. 

 

A variabilidade genética e a virulência de isolados de VRE podem justificar a dificuldade 

de controlar este microrganismo no ambiente hospitalar principalmente em populações 
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imunocomprometidas, com doenças hematológicas graves ou submetidos a transplante de 

medula óssea. 
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8.2 Anexo 2: Perfil dos isolados de E. faecium e E. faecalis por sequenciamento do genoma 

total.  

 

Amostra MLST Isolado 
Sítio 

isolamento 

Genoma 

(pb) 

Conteúdo  

GC (%) 

N50 

(pb) 

554 ST 412 E. faecium Sangue 3,013,299 37,67 26,655 

563 ST 412 E. faecium Fezes 2,636,259 38,40 24,803 

714 ST 78 E. faecium Fezes 2,829,514 41,60 8,148 

716 ST 478 E. faecium Fezes 2,647,209 37,80 15,268 

1546 ST 896 E. faecium Swab retal 2,614,510 37,60 17,842 

1547 ST 478 E. faecium Swab retal 2,686,027 38,50 19,295 

1558 ST 987 E. faecium Sangue 2,708,704 37,65 13,556 

1759 ST 896 E. faecium Fezes 3,334,451 38,00 26,184 

918 ST 896 E. faecium Fezes 2,818,907 38,18 7,275 

1530 ST 896 E. faecium Swab retal 2,857,311 37,94 12,375 

1586 ST 896 E. faecium Fezes 2,900,527 37,96 12,662 

1590 ST 963 E. faecium Fezes 2,801,499 37,90 18,283 

4247 ST 896 E. faecium Fezes 2,874,750 37,99 14,326 

4275 ST 792 E. faecium Fezes 2,959,348 37,78 7,540 

559 ST412 E. faeciumn Fezes 2,891,563 38,02 93,28 

695 ST478 E. faecium Sangue 2,979,531 37,77 22,929 

699 ST412 E. faecium Sangue 2,578,287 38,33 70,97 

690 ST 09 E. faecalis Sangue 3,267,907 37,00 31,856 

1) MLST: Multi Locus Sequence type 2) pb: Pares de bases 
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8.3 Produção Científica 

 

8.3.1 Artigos publicados como colaborador 
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8.3.2 Participação em Congressos:  

 

1 - Abstract apresentado no 24th European Congress of Clinical Microbiology and 

Infectious Diseases (ECCMID 2014). 10 May 2014 - 13 May 2014 – Barcelona  

Título: Clonality and Virulence of Isolates of VRE in Stem Cell Transplant Patients 

Autores: Ana Paula Marchi, Inneke Marie van der Heidjen, Elisa T. Mendes, André Doi, 

Camila Fonseca Rizek, Anna Sara S. Levin, Silvia Figueiredo Costa 

 

2 - Abstract apresentado no “54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy September 5 -9, 2014 | Washington, USA”.  

Título: Whole genome sequencing of Linezolid-resistant VRE isolated of blood stream 

infection in Hematopoietic and stem cell transplantation (HSCT) patient. 

Autores: Gladys Villas Boas do Prado, Elisa Mendes, Ana Paula Marchi, Camila Rizek, Flávia 

Rossi, Anna Sara S. Levin, Thais Guimaraes, Ulysses Amigo, Silvia Figueiredo Costa 

 

3 - Slide section apresentado no 54th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy September 5 -9, 2014 | Washington, DC, USA.  

Título: Whole genome sequencing of VRE isolated from bloodstream infection and 

colonization in Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) patients. 

Autores: Ana Paula Marchi, Camila Fonseca Rizek, Flávia Rossi, Ulysses Amigo, Anna Sara 

S. Levin, Silvia Figueiredo Costa 
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