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RESUMO 

 

SILVA, L. P. P. Epidemiologia molecular e genética da resistência à vancomicina em 
enterococos isolados de pacientes de dois hospitais de Ribeirão Preto. 2012. 78f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
A emergência de resistência à vancomicina no mundo iniciou-se no final dos anos 80, sendo 
primeiro documentada na parte ocidental da Europa e posteriormente nos EUA. Depois disso, o 
isolamento de enterococos resistentes à vancomicina (VRE - do inglês, vancomycin-resistant 
enterococci) tem sido continuamente reportado em diversas localizações geográficas, inclusive no 
Brasil. As infecções nosocomiais causadas por enterococos são grandes desafios para os médicos 
devido à ocorrência de isolados resistentes a múltiplos antibióticos. Diversos métodos de tipagem 
molecular têm sido utilizados para estudar a epidemiologia de VRE. Neste trabalho, foi realizada 
a caracterização genética da resistência à vancomicina e epidemiologia molecular de VREs 
isolados de pacientes de dois hospitais de Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) e a Santa Casa de 
Misericórdia de Ribeirão Preto (SCMRP), no período de setembro de 2008 a setembro de 2010. 
Foram estudados também os primeiros VREs isolados no HCFMRP-USP, em meados de 
2005/2006. Foram determinadas as espécies e os genótipos de 53 VREs, pela reação da 
polimerase em cadeia (PCR), e todos eram E. faecium e apresentavam o gene vanA. Todos E. 
faecium isolados dos 2 hospitais em estudo apresentaram CIM para vancomicina >256µg/mL pelo 
Etest®, já daptomicina mostrou valores de CIM dentro do limite de sensibilidade para todos os 
enterococos analisados. Com relação aos fatores de virulência, foi evidente a predominância dos 
genes acm e esp nos E. faecium estudados. Os primeiros VREfm (do inglês, vancomycin-resistant 
E. faecium) isolados em meados de 2005/2006 de pacientes do HCFMRP-USP apresentaram o 
transposon Tn1546 intacto, já todos os E. faecium isolados do HCFMRP-USP e da SCMRP, no 
período de setembro de 2008 a setembro de 2010, apresentaram produto de amplificação maior do 
que os 4,4kb esperados para grupamento gênico vanRSHAX. Resultados de overlapping PCR e 
sequenciamento da região do transposon que amplificou fragmento de DNA com tamanho maior 
que o esperado utilizando primers P11-P12, mostraram que 81% (43 VREfm) isolados nos dois 
hospitais em estudo, no período de setembro de 2008 a setembro de 2010, apresentaram deleção 
da extremidade esquerda do Tn1546 e insersão (IS1251), entre genes vanS e vanH. A análise da 
PFGE dos VREfm em estudo mostrou que havia ocorrido disseminações clonais com 
determinados perfis de PFGE em períodos específicos. O fato dos primeiros VREfm terem 
apresentado perfil de PFGE diferente da maioria dos isolados, não permitiu que se determinasse o 
ancestral comum por PFGE, mas resultados de MLST mostraram que VREfm isolados, no 
período de 2008-2010, podem ser descendentes diretos destes cinco primeiros VREfm ou podem 
ter evoluído de um mesmo ancestral comum. A análise da tipagem por MLST de 31 linhagens de 
VREfm selecionadas a partir dos resultados de PFGE, mostrou que havia 9 STs diferentes, dentre 
estes, sendo 5 STs novos (656, 657, 658, 659 e 660). Os STs predominantes foram STs 412 e 478. 
Todos STs identificados pertenciam ao complexo clonal 17 (CC17), com exceção do ST658 que 
era um singleton. O ST78 que vem se disseminando mundialmente, foi identificado pela primeira 
vez no Brasil em linhagens do presente estudo. E, por fim, a tipagem por MLST comprovou o que 
já havia sido determinado pelos resultados de PFGE, que existe relação clonal entre linhagens 
isoladas nos dois hospitais estudados de Ribeirão Preto. 
 
Palavras-chave: VREs, Tn1546, fatores de virulência, PFGE, MLST, CC17 
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ABSTRACT 

 

SILVA, L. P. P. Molecular epidemiology and genetics of vancomycin resistance in 
enterococci isolated from patients in two hospitals in Ribeirão Preto, Sao Paulo, Brazil. 
2012. 78f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
World reports on vancomycin resistance emerged in the late 1980s and first documented in 
Western Europe and later in the United States. Since then, isolation of vancomycin-resistant 
enterococci (VRE) has been continuously reported in several geographic locations, including 
Brazil. The widespread occurrence of strains resistant to multiple antibiotics present a 
challenge to clinicians when treating enterococci caused nosocomial infections. Several 
molecular typing methods have been used to study the epidemiology of VRE. In this study, 
genetic characterization of vancomycin resistance and molecular epidemiology were 
performed in VREs isolated from patients in two hospitals in Ribeirão Preto, Sao 
Paulo/Brazil, the University Hospital  of the Faculty of Medicine of Ribeirao Preto, 
University of Sao Paulo (HCFMRP-USP) and the Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão 
Preto (SCMRP), from September 2008 to September 2010. The first five VREs isolated in the 
HCFMRP-USP, in mid 2005/2006 were also included in this study. Species and genotypes of 
53 VREs determined by the polymerase chain reaction (PCR) were all E. faecium and had the 
vanA gene. MICs for vancomycin determined by Etest® were >256µg/mL for all E. faecium 
isolated in the two hospitals, whereas daptomycin showed MIC values within the limit of 
susceptibility for all the enterococci analyzed. acm and esp genes predominated as virulence 
factors. The first five vancomycin resistant  E. faecium (VREfm) isolated in mid 2005/2006 
showed an intact Tn1546 transposon, whereas all E. faecium isolated later, September 2008 to 
September 2010, gave a larger amplified DNA fragment than the expected 4,4kb gene cluster 
vanRSHAX.  Results of overlapping PCR and sequencing (primers P11-P12) of the transposon 
region that amplified the larger than expected DNA fragment showed that 81% (n=43) of the 
these VREfm had a deletion of the left end of Tn1546 and also a IS1251, between the vanS 
and vanH genes. The analysis of VREfm PFGEs indicated the occurrence of clonal 
disseminations with some PFGE profiles at specific times. The different PFGE profiles of the 
first VREfm (2005-2006) in relation to the latter isolates showed that the common ancestor 
could not be determined by PFGE. However, MLST results indicated that VREfm isolated, in 
the period from 2008 to 2010, could be direct descendants of the first five VREfm or could 
have evolved from a common ancestor.  MLST analysis of 31 VREfm isolates selected 
according to the PFGE results, showed that there were nine different STs, among these five 
new STs (656, 657, 658, 659, 660). The predominant STs were ST412 and 478. All STs 
identified belonged to clonal complex 17 (CC17), except for ST658, a singleton. The ST78 
that has spread worldwide is being identified in Brazil for first time in this study.  MLST 
confirmed PFGE results showing that there is a clonal link between strains isolated in the two 
hospitals of Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil. 
 
Keywords: VREs, Tn1546, virulence factors, PFGE, MLST, CC17 
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RESUMEN 

 
SILVA, L. P. P. Epidemiología molecular y genética de la resistencia a la vancomicina en 
enterococos aislados de pacientes de dos hospitales de la ciudad de Ribeirao Preto. 2012. 
78h. Disertación (Máster). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 
La aparición de resistencia a la vancomicina en el mundo comenzó a finales de los 80, y fue 
documentado por primera vez en Europa Occidental y más tarde en Estados Unidos. Después de 
esto, el aislamiento de enterococos resistentes a vancomicina (VRE - del inglés, vancomycin-
resistant enterococci) ha sido continuamente informado en distintas localizaciones, entre ellas 
Brasil. Las infecciones nosocomiales causadas por enterococos son grandes retos para los 
médicos debido a la aparición de aislados resistentes a múltiples antibióticos. Varios métodos de 
tipificación molecular han sido utilizados para estudiar la epidemiología de VRE. En este trabajo, 
hemos realizado la caracterización genética de la resistencia a la vancomicina y la epidemiología 
molecular de VREs aislados de pacientes de dos hospitales de Ribeirao Preto, Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-
USP) e a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto (SCMRP), desde septiembre de 2008 a 
septiembre de 2010. Se estudiaron también los primeros aislados VREs en el HCFMRP-USP, en 
2005/2006. Se determinaron las especies y el genotipo de 53 VREs, por la reacción de la 
polimerasa en cadena (PCR) y todos fueron E. faecium y presentaron el gen vanA. Los aislados E. 
faecium de los dos hospitales del estudio presentaron CIM para vancomicina > 256µg/mL por el 
Etest®, mientras que daptomicina mostró valores de CIM dentro del límite de sensibilidad para 
todos los enterococos analizados. Respecto a los factores de virulencia, fue evidente la mayoría de 
los genes acm y esp en los E. faecium estudiados. Los primeros aislados VREfm (del Inglés, 
vancomycin-resistant E. faecium) en 2005/2006 de pacientes del HCFMRP-USP presentaron el 
transposón Tn1546 intacto, mientras que todos los E. faecium aislados del HCFMRP-USP y de la 
SCMRP en el periodo de septiembre de 2008 hasta septiembre de 2010 presentaron producto de 
amplificación más grande que los 4,4kb esperados para el grupo de genes vanRSHAX. Los 
resultados de la PCR solapante y secuenciación de la región del transposón que amplificó 
fragmento de ADN con un tamaño más grande que el esperado utilizando cebadores P11-P12, 
mostraron que 81% (43 VREfm) aislados en los dos hospitales en estudio, en el periodo de 
septiembre de 2008 hasta septiembre de 2010, presentaron pierda del trozo izquierdo del Tn1546 
y inserción (IS1251), entre los genes vanS y vanH. El análisis por PFGE de los VREfm demostró 
que había ocurrido diseminaciones clonales con determinados perfiles de PFGE en periodos 
específicos. El hecho de los primeros VREfm presentaren un perfil de PFGE diferente de la 
mayoría de los aislamientos, no permitió que se determinase el ancestro común por PFGE, pero 
los resultados de MLST mostraron que VREfm aislados, en el período 2008-2010, pueden ser 
descendientes directos de estos cinco primeros VREfm o pueden haber evolucionado de un 
ancestro común. El análisis de tipificación por MLST de 31 aislados de VREfm seleccionados de 
los resultados de PFGE, mostró que había 9 STs diferentes, entre estos, cinco son nuevos STs 
(656, 657, 658, 659 y 660). Los STs predominantes fueron 412 y 478. Todos los STs identificados 
pertenecían al  complejo clonal 17 (CC17), con excepción del ST658 que fue un singleton. El 
ST78,  diseminado por todo el mundo, fue identificado por primera vez en Brasil en lineages de 
este estudio. Y, por último, la tipificación por MLST comprobó lo que ya había sido determinado 
por los resultados de PFGE, que existe una relación clonal entre lineages aisladas en los dos 
hospitales estudiados de Ribeirao Preto. 
 
Palabras-clave: VREs, Tn1546, factores de virulencia, PFGE, MLST, CC17 
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1.1. O gênero Enterococcus 

Os enterococos são bastante difundidos na natureza e podem ser encontrados no solo, 

plantas, água, alimentos e em animais, incluindo mamíferos, aves, insetos e répteis. Em 

humanos, como em outros animais, habitam predominantemente o trato gastrointestinal, 

ocorrendo em alto número, e são menos encontrados no trato geniturinário e cavidade oral. 

Enterococcus são cocos gram-positivos, catalase-negativos, que ocorrem como cocos 

isolados, aos pares ou em cadeias pequenas. Estes microrganismos são usualmente capazes de 

crescer em temperaturas que variam de 10 a 45oC, com temperatura ótima de crescimento em 

35oC. São anaeróbios facultativos, a maior parte das espécies cresce em meios de cultura 

líquidos contendo 6,5% de NaCl e são capazes de hidrolisar esculina em presença de 40% de 

bile (TEIXEIRA et al., 2007). 

O gênero Enterococcus compreende mais de 21 espécies, sendo que E. faecalis e E. 

faecium são as espécies mais freqüentemente isoladas de espécimes clínicos humanos; no 

entanto, a proporção do isolamento destas duas espécies tem mudado dramaticamente na 

última década. E. faecalis foi a espécie mais isolada nos hospitais dos Estados Unidos (EUA) 

do início até meados da década de 1990, porém, em 2008, ocorreu um importante aumento na 

incidência de infecções hospitalares causadas por E. faecium. Além disso, E. faecium 

demonstram ser mais comumente resistentes a múltiplas drogas do que E. faecalis. Esta 

mudança na epidemiologia das infecções enterocócicas tem sido atribuída ao aumento da 

habilidade de linhagens genéticas de E. faecium, inseridas no denominado complexo clonal 17 

(CC17), para colonizar o trato gastrointestinal de humanos, causar doenças e apresentar alto 

nível de resistência aos antibióticos recomendados para enterococos. Outras espécies, tais 

como E. casseliflavus, E. durans e E. gallinarum são também encontradas em espécimes 

clínicos, porém, em menor freqüência (BIAVASCO et al., 2007; FISHER et al., 2009; 

HIDRON et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2007; TREITMAN et al., 2005; TSAI et al., 2005). 

Enterococos têm ganhado notoriedade como uma das principais causas de infecções 

nosocomiais. As infecções enterocócicas ocorrem principalmente em pacientes 

imunodeprimidos ou debilitados, hospitalizados e incluem infecções intra-abdominais, do 

trato urinário, sepse hepatobiliares, bacteremia e endocardites, infecções de feridas cirúrgicas 

e sepse neonatal (FISHER et al., 2009; POH; OH; TAN, 2006). Enterococos são a segunda 

causa mais comum de infecções nosocomiais da corrente sanguínea nos Estados Unidos e a 

resistência à vancomicina ocorre em aproximadamente um terço dos isolados (BIAVASCO et 

al, 2007; TSAI et al, 2005).  
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1.2. Os antibióticos vancomicina e daptomicina 

 

1.2.1. Vancomicina 

Os antibióticos glicopeptídeos englobam vancomicina, teicoplanina, decaplanina e 

outros derivados. São constituídos por grandes estruturas moleculares cíclicas complexas, de 

elevados pesos moleculares, contendo em sua molécula açúcares e aminoácidos. A 

vancomicina tem estrutura tricíclica e a teicoplanina é tetracíclica (Figuras 1A e 1B) 

(TAVARES, 2001). A vancomicina é derivada de Nocardia orientalis (anteriormente 

conhecida como Streptomyces orientalis) (CUI et al., 2006). 

 
A  

 
 

B 

 
 

Figura 1. Estruturas moleculares de glicopeptídeos A- Vancomicina, B- Teicoplanina. 
Fonte: TAVARES, 2001. 
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A vancomicina é primariamente ativa contra bactérias gram-positivas, incluindo 

estreptococos, estafilococos, corinebactérias, clostrídios, listerias e Bacillus (CUI et al., 2006). 

A principal indicação da vancomicina é em infecções estafilocócicas graves, em pacientes 

alérgicos às penicilinas e cefalosporinas e em infecções causadas por estafilococos resistentes 

à meticilina e à oxacilina. Sendo assim, está indicada nas pneumonias, osteomielites, 

septicemias, celulites, abscessos, meningoencefalites e endocardites estafilocócicas, como 

alternativa às penicilinas e cefalosporinas (TAVARES, 2001). A vancomicina é o antibiótico 

de escolha para infecções causadas por linhagens de enterococos resistentes a penicilina, 

podendo ser administrada sozinha ou em combinação com aminoglicosídeos (BIENDO et al., 

2010). Vale ressaltar que, alguns enterococos são geralmente tolerantes ao efeito bactericida 

dos antibióticos beta-lactâmicos, por isso, quando uma terapia bactericida é necessária, um 

aminoglicosídeo deve ser adicionado (ARIAS; CONTRERAS; MURRAY, 2010).  

A vancomicina atua inibindo a síntese da parede celular de bactérias sensíveis por 

meio da sua ligação de alta afinidade à extremidade terminal D-alanina-D-alanina de unidades 

precursoras da parede celular. Com isso, inibe a utilização dos substratos pela 

glicosiltransferase (uma enzima de síntese da parede celular) para produzir a cadeia de 

peptidoglicano nascente (CUI et al., 2006). 

 

1.2.2. Daptomicina 

As infecções nosocomiais causadas por enterococos são grandes desafios para os 

médicos devido à ocorrência de isolados resistentes a múltiplos antibióticos, inclusive à 

vancomicina, limitando assim as opções de tratamento (CANTÓN et al., 2010).  

Daptomicina é o primeiro de uma nova classe de antibióticos, os lipopeptídeos 

cíclicos; seu espectro de atividade atinge a maioria das bactérias gram-positivas: 

estafilococos, estreptococos, enterococos, incluindo, linhagens gram-positivas resistentes a 

vários antibióticos de primeira escolha (SADER et al., 2004; VAN BAMBEKE et al., 2008). 

Sua estrutura química está representada na Figura 2 (NOVARTIS, 2010). 

 
Figura 2. Estrutura química da daptomicina. Fonte: NOVARTIS, 2010. 
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Daptomicina é um antibiótico de administração intravenosa indicado para o tratamento 

de infecções de pele e mucosas, bacteremias por Staphylococcus aureus e endocardites 

(associadas ou não à bacteremia) (SADER et al., 2004; VAN BAMBEKE et al., 2008). 

Embora o desenvolvimento da daptomicina para uso clínico tenha tido como alvo principal S. 

aureus resistente à meticilina (MRSA, do inglês, methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus), este antibiótico tem demonstrado potente atividade bactericida em modelos de 

infecções enterocócicas e tem sido usado para o tratamento de infecções por enterococos em 

humanos (CANTÓN et al., 2010). Dessa forma, na prática clínica atual, sugere-se que a 

daptomicina sozinha ou combinada com outros antibióticos, pode atingir resultados 

favoráveis em pacientes com infecções por enterococos (freqüentemente naqueles com 

múltiplas co-morbidades), sendo ocasionalmente utilizada em doses superiores a 6mg/kg, que 

é a dosagem aprovada para tratamento de bacteremia por S. Aureus, quando utilizada como 

monoterapia (NOVARTIS, 2009; CANTÓN et al., 2010). Vale ressaltar que, a Sociedade de 

Doenças Infecciosas da América (IDSA, do inglês, Infectious Diseases Society of America) 

recomenda o uso de daptomicina para o tratamento de bacteremia relacionada com cateter 

devido a enterococos resistentes à vancomicina (VRE, do inglês, vancomycin-resistant 

enterococci) ou enterococos resistentes à ampicilina em pacientes com ou sem diálise 

(MERMEL et al., 2009). 

O mecanismo de ação da daptomicina é diferente de alguns outros antibióticos. A 

daptomicina liga-se à membrana bacteriana e provoca despolarização rápida da membrana. 

Esta perda do potencial de membrana causa inibição da síntese de proteína, DNA e RNA, 

resultando na morte da célula bacteriana (NOVARTIS, 2010). Um modelo de ação da 

daptomicina propõem que moléculas do antibiótico se inserem na membrana da célula, de 

maneira cálcio dependente, e se oligomerizam, formando poros que permitem extravasamento 

de íons da célula (MURAIH et al., 2011).  

 

1.3. Resistência aos antibióticos 

 

1.3.1. Resistência à vancomicina 

A emergência de resistência à vancomicina como um problema terapêutico em 

enterococos foi primeiro documentada na parte ocidental da Europa, especificamente na 

França e Inglaterra (LECLERCQ et al., 1988; UTTLEY et al., 1988). Após esta descoberta 

inicial, ocorreu um aumento epidêmico de enterococos resistentes aos glicopeptideos em 
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hospitais nos Estados Unidos (SAHM et al., 1989). Depois disso, o isolamento de VRE tem 

sido continuamente reportado em diversas localizações geográficas (TEIXEIRA et al., 2007).  

Sendo assim, enterococos que eram conhecidos por fazerem parte da microbiota do 

trato gastrointestinal de humanos e animais, no entanto, nos últimos 30 anos, emergiram como 

importantes patógenos nosocomiais (HIDRON et al., 2008).  

VREs têm sido classificados de acordo com perfil fenotípico e genotípico. O fenótipo 

VanA, com alta resistência induzível à vancomicina bem como à teicoplanina, é codificado 

pelo gene vanA. O fenótipo VanB confere resistência induzível de moderada à alta, à 

vancomicina, mas não à teicoplanina e é codificado pelo gene vanB (vanB1 e vanB2) e o 

fenótipo VanC, codificado pelo gene vanC, confere resistência intrínseca à baixa 

concentração de vancomicina. VanA e VanB são considerados fenótipos mais relevantes 

clinicamente e são usualmente associados com isolados de E. faecium e E. faecalis, enquanto 

resistência VanC é uma característica intrínseca de E. gallinarum (genótipo vanC1) e E. 

casseliflavus  (genótipos vanC2 e vanC3). Outros tipos adicionais de resistência aos 

glicopeptideos, codificados pelos genes vanD, VanE e vanG ocorrem com menor freqüência e 

conferem, de moderada a baixa, resistência à vancomicina.  (COURVALIN, 2005; 

TEIXEIRA et al., 2007; LEDEBOER et al., 2007).  

O fenótipo VanA pode ser caracterizado pela presença do transposon Tn1546 intacto 

ou elementos VanA, denominação esta recebida quando ocorrem alterações no Tn1546. O 

Tn1546 intacto, apresenta 10.851pb, pertence a família Tn3 e é carreado por plasmídeo 

conjugativo (ARTHUR, COURVALIN, 1993). Este transposon possui 9 sequências abertas 

de leitura (ORFs, do inglês, open reading frames), genes para transposase e resolvase (ORF1 

e ORF2, respectivamente) e 7 ORFs relacionadas com a resistência (vanR, vanS, vanH, vanA, 

vanX, vanY e vanZ) (Figura 3) (HANDWERGER, SKOBLE, 1995). Os genes vanR e vanS 

codificam vanR-vanS que são 2 componentes do sistema regulatório que ativa transcrição de 

vanH, vanA e vanX em resposta à presença de vancomicina no meio de cultura. Estes últimos 

genes codificam 3 proteínas necessárias para resistência aos glicopeptídeos, respectivamente, 

dehidrogenase (VanH) que reduz piruvato em D-lac; ligase (VanA) que sintetiza D-ala-D-lac 

e  D,D-dipeptidase (VanX) que hidrolisa D-ala-D-ala (ARTHUR; MOLINAS; COURVALIN, 

1992; ARTHUR, QUINTILIANI, 2001). A ação combinada destas 3 enzimas resulta na 

incorporação de D-ala-D-lac ao invés de D-ala-D-ala nos precursores peptideoglicanos 

(ARTHUR; REYNOLDS; COURVALIN, 1996). Além disso, o conjunto de gene vanA 

codifica D,D-carboxipeptidase (vanY) que contribui para resistência aos glicopeptídeos por 

clivar o D-ala C-terminal de precursores peptideoglicanos ligados à membrana (ARTHUR et 
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al., 1998). Finalmente, o conjunto de gene vanA contém o gene vanZ de função desconhecida. 

A proteína vanZ foi encontrada conferindo baixo nível de resistência a teicoplanina 

(ARTHUR et al., 1995).  

 

 
 

Figura 3. Representação esquemática do protótipo Tn1546, mostrando conjunto de genes vanA que conferem 
resistência aos glicopeptídeos 

 

Recentemente, foram descobertos mais dois tipos de resistência aos glicopeptídeos, 

codificados pelos genes vanL e vanM. E. faecalis N06-0364, exibindo concentração inibitória 

mínima (CIM) de 8µg/mL para vancomicina, foi identificado com um novo gene, designado 

vanL, que confere baixo nível de resistência à vancomicina (BOYD et al., 2008). Xu e 

colaboradores (2010) investigaram a linhagem E. faecium HS0661 que foi isolada em 2006 de 

um paciente com infecção intra-abdominal em Shanghai. Esta bactéria foi resistente à maioria 

dos antimicrobianos, incluindo vancomicina (CIM, >256 µg/ml) e teicoplanina (CIM, 96 

µg/ml). Foi realizada reação da polimerase em cadeia (PCR) para detecção dos genes vanA, 

vanB e vanD, mostrando resultado negativo. Sendo assim, o novo gene que confere 

resistência aos glicopeptídeos no isolado de E. faecium HS0661 foi clonado e seqüenciado, 

sendo denominado de gene vanM.  

Dessa forma, a resistência dos enterococos aos glicopeptídeos (vancomicina e 

teicoplanina) resulta de uma alteração do radical D-alanil-D-alanina em D-alanil-D-lactato ou 

D-alanil-D-serina, que têm baixa afinidade para estes antibióticos, mediado por diferentes 

genes van (BOYD et al., 2008; BUGG et al., 1991; COURVALIN, 2006; GILMAN et al., 

2003). Portanto, sete tipos de genes conferindo resistência aos glicopeptídeos foram descritos 

em enterococos baseados na sequência e organização do DNA. São denominados de acordo 

com o nome do gene ligase, que codifica ou D-ala:D-lac (vanA, vanB e vanD) ou D-ala:D-

IR IR
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serina ligases (vanC, vanE, vanG e vanL) para síntese de precursores de peptidioglicano com 

baixa afinidade aos glicopeptídeos. Além disso, atualmente, um novo determinante de 

resistência aos glicopeptídeos, o gene vanM, foi caracterizado de um isolado clínico de E. 

faecium resistente aos glicopeptídeos, sendo observado que este gene codifica uma D-ala-

Dlac ligase, relacionada a vanA, vanB e vanD e que poderia ser transferido por conjugação 

(XU et al., 2010). 

 

1.3.1.1. Elementos VanA 

Como citado anteriormente, quando ocorre alguma alteração no Tn1546, este passa a 

ser denominado elemento VanA ou Tn1546- like element. Estas alterações no Tn1546 podem 

ser resultantes de mutações, deleções e/ou sequências de inserção. Woodford e colaboradores 

(1998) investigaram elementos genéticos responsáveis pela resistência aos glicopeptídeos com 

fenótipo VanA em 106 enterococos, isolados de pacientes hospitalizados e de origens não-

humanas, no Reino Unido, e os comparou com o protótipo Tn1546. Os elementos VanA 

foram distribuídos em 24 grupos (designados de A a X), mostrando que, elementos VanA em 

enterococos são heterogêneos, embora todos mostrem regiões de homologia com Tn1546. 

Novais e colaboradores (2008) em estudo semelhante em Portugal, também identificaram 

heterogeneidade nos elementos VanA estudados, sendo identificadas 24 variantes de Tn1546, 

todas localizadas em plasmídeos (30 a 250kb). Além disso, também demonstraram que, 

polimorfismos na região central vanRSHA de Tn1546 foram pouco detectados, enquanto 

alterações upstream de vanR e downstream de vanA foram mais freqüentemente identificadas. 

Dessa forma, mostrando que, a aparente heterogeneidade de Tn1546 entre enterococos 

isolados de humanos, animais e do ambiente pode refletir frequentes eventos de recombinação 

genética e evolução de elementos genéticos amplamente disseminados. Lópes e colaboradores 

(2010) também determinaram moderada variabilidade na estrutura de Tn1546 (9 variantes), 

entre 51 enterococos contendo gene vanA e com perfis de PFGE não relacionados, isolados na 

Espanha de diferentes origens (clínica, alimento e amostras fecais de humanos e aves 

dométicas saudáveis).  

Portanto, a caracterização molecular da estrutura de Tn1546 prover informações 

epidemiológicas importantes sobre a evolução de resistência à vancomicina em diferentes 

ecossistemas e também sobre a disseminação de determinantes de resistência por transferência 

horizontal (LÓPEZ et al., 2010). 
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1.3.2. Resistência à daptomicina 

Nos últimos 15 anos têm ocorrido um aumento na resistência dos cocos gram-

positivos aos antibióticos. A resistência aos antibióticos, entre os diversos gêneros 

bacterianos, é um crescente problema de saúde pública; desta forma, patógenos resistentes a 

múltiplas drogas tais como VRE estão aumentando no mundo todo. Atualmente, a limitação 

nas opcões terapêuticas, mostra a necessidade da produção de novos agentes antimicrobianos 

com atividade contra estes patógenos (ELIOPOULOS, 2009).  

Este aumento na resistência estimulou o desenvolvimento de novos agentes como 

daptomicina, linezolida e quinupristina/dalfopristina para combater infecções graves. A 

daptomicina foi aprovada pelo U. S. FDA (do inglês, United States Food and Drug 

Administration) em 2003. Baseado em dados da sensibilidade in vitro, daptomicina é 

altamente potente contra isolados com sensibilidades reduzidas para estes mais novos agentes 

(linezolida e quinupristina/dalfopristina) (D’ COSTA et al., 2006). 

O CLSI (do inglês, Clinical and Laboratory Standards Institute) e o EUCAST (do 

inglês, European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) não têm definidos 

pontos de corte de resistência à daptomicina para enterococos. De acordo com o CLSI, 

isolados de enterococos com valores de CIMs para daptomicina ≤4µg/mL são considerados 

sensíveis a esta droga. Já os enterococos com CIMs de daptomicina >4µg/mL são 

freqüentemente designados como resistentes ou “não-sensíveis”. O EUCAST também 

preconiza como 4µg/mL, o ponto de corte de sensibilidade da daptomicina para enterococos 

(CANTÓN et al., 2010). Desta forma, a denominação mais adequada é “não sensibilidade” à 

daptomicina.  

Kelesidis e colaboradores (2011) realizaram pesquisa de literatura a partir do PubMed 

e EMBASE, de 2003 até 2010, identificando 23 estudos que relatavam 150 enterococos não 

sensíveis à daptomicina. Destes 150 isolados, 140 (93,3%) eram VRE, 132 (88%) eram E. 

faecium e o país de origem foi documentado para 144 (96%) destes 150 isolados, incluindo 58 

(40,3%) relatados da Ásia, 49 (34%) da Europa e 37 (25,7%) da América do Norte. Sendo 

assim, baseado no ponto de corte para sensibilidade aprovado pelo CLSI (2010), daptomicina 

tem atividade in vitro contra mais que 90% dos isolados enterocócicos. Menos que 2% dos 

enterococos foram não sensíveis à daptomicina com MICs >4µg/mL. Porém, os clínicos 

devem estar cientes da possibilidade de emergência de enterococos não sensíveis à 

daptomicina, especialmente associado ao tratamento de infecção da corrente sangüínea com 

daptomicina, devendo monitorar a não sensibilidade de bactérias isoladas repetidamente 

durante o tratamento (KELESIDIS et al., 2011).  
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Pouco se sabe sobre mecanismos de resistência à daptomicina em enterococos, ao 

contrário de Staphylococcus aureus, para o qual a resistência à daptomicina tem sido 

extensivamente estudada e é sabido que resulta de mutações cromossômicas. Dessa forma, 

para identificar as mudanças genéticas que constituem a base do desenvolvimento de 

resistência à daptomicina em enterococos, Palmer e colaboradores (2011) geraram variantes 

resistentes à daptomicina a partir de passagens seriadas de E. faecalis V583, na presença de 

concentrações cada vez mais aumentadas de daptomicina in vitro. E. faecalis V583 é membro 

de um complexo clonal enterocócico, associado com surtos de infecção hospitalar e 

endemicidade, sendo resistente à vancomicina, mas sensível à daptomicina (CIM= 2µg/mL). 

Foram obtidas três linhagens resistentes à daptomicina a partir de E. faecalis V583 e por 

comparação da sequência genômica destas 3 linhagens adaptadas em relação linhagem 

parental E. faecalis V583, foram identificados 7 genes candidatos de resistência à 

daptomicina e três diferentes vias mutacionais em E. faecalis. Mutações em um destes 7 genes 

candidatos, codificando uma sintase cardiolipina, foram encontradas em cada das linhagens 

adaptadas de E. faecalis V583, bem como nos isolados clínicos de E. faecalis e E. faecium 

resistentes à daptomicina.  

Com relação aos outros agentes antibacterianos citados no texto, a linezolida foi 

aprovada pelo FDA em 2000 para uso no tratamento de infecções por gram-positivos 

incluindo infecções complicadas de pele e estruturas da pele (cSSSI, do inglês, complicated 

skin and skin structure infections) causado por MRSA e Staphylococcus aureus sensível à 

meticilina (MSSA, do inglês, methicillin-sensitive Staphylococcus aureus) e pneumonia 

nosocomial causada por MSSA, MRSA, Streptococcus pneumoniae e VRE. Linezolida é uma 

oxazolidinona com atividade contra bactérias gram-positivas incluindo VRE (ambos E. 

faecium e E. faecalis), MRSA, Staphylococcus aureus intermediário à vancomicina (VISA, 

do inglês, vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus) e S. pneumoniae (VINH; 

RUBINSTEIN, 2009). Outro antimicrobiano disponível é quinupristina/dalfopristina que foi 

aprovado pelo FDA para o tratamento de infecções por VRE em 1999 (ALLINGTON; 

RIVEY, 2001). É ativo contra a maioria dos organismos gram-positivos, com exceção de E. 

faecalis. Infelizmente, resistência a estas drogas surgiu após alguns anos de uso (GONZALES 

et al., 2001; DUNCAN et al., 2001). A resistência a quinupristina/dalfopristina pode ocorrer 

devido a mutações em sítios alvos, inativação enzimática e indução de efluxo ativo 

(ALLINGTON; RIVEY, 2001). A resistência à linezolida em enterococos é principalmente 

mediada por mutações no domínio V do rRNA 23S, que parece alterar a interação do 

antibiótico com seu alvo (ARIAS; CONTRERAS; MURRAY, 2010). A resistência à 
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linezolida tem emergido em enterococos nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e disseminação 

nosocomial tem sido relatada (WANG; HSUEH, 2009). 

 

1.4. Fatores de virulência em enterococos 

Embora seja reconhecido que enterococos causam infecções graves, tais como 

endocardite e septicemia, são geralmente considerados microrganismos de baixa virulência e 

os fatores de virulência de E. faecium não são muito conhecidos. Porém, alguns fatores têm 

sido sugeridos como contribuintes para a virulência nesta espécie: substância de agregação 

(gene agg), citolisina (gene cyl), proteína ligadora de colágeno (gene acm), antígeno de 

endocardite de E. faecalis  (gene efas), proteína de superfície enterocócica (gene espfm), 

gelatinase (gene gel) e hialuronidase (gene hyl) (MANNU et al., 2003; TOP; WILLEMS; 

BONTEN, 2008). 

Gelatinase, substância de agregação e citolisina são fatores de virulência encontrados 

em E. faecalis, embora também têm sido pesquisados entre isolados de E. faecium (EATON; 

GASSON, 2001; ROUTSI et al., 2003; VANKERCKHOVEN et al., 2004). 

Um dos principais determinantes de virulência é a proteína de superfície enterocócica 

(Esp) codificada pelo gene esp que é encontrada tanto em E. faecium como E. faecalis, 

mostrando que está envolvido na adesão e formação de biofilme em superfícies abióticas, 

como também no aumento da conjugação (LEAVIS et al., 2004; ROUTSI et al., 2003;  

SHANKAR; BAGHDAYAN; GILMORE, 2002).  

A gelatinase, metaloprotease que hidrolisa gelatina e colágeno, tem sido identificada 

em linhagens de E. faecium e tem papel importante no desenvolvimento de biofilme 

(HANCOCK; PEREGO, 2004; RICE et al., 2003; VANKERCKHOVEN et al., 2004).  

O gene hialuronidase (hyl) inicialmente descrito como codificando hialuronidase, tem 

recentemente mostrado codificar glicosil hidrolase (FREITAS et al., 2010).  

A substância de agregação é proteína de superfície ferormônio-induzível que medeia 

formação de agregados durante a conjugação, bem como auxilia na transferência de 

plasmídeos e na adesão a um conjunto de superfícies eucarióticas (KOCH et al., 2004).  

Os genes da citolisina podem ser carreados em plasmídeos ou estão integrados no 

cromossomo bacteriano (JETT et al, 1994). Citolisina e substância de agregação parecem 

atuar sinergicamente para aumentar a gravidade da endocardite (CHOW et al., 1993). 
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1.5. A importância de se estudar enterococos 

 

1.5.1. Situação destas bactérias no mundo 

O isolamento de VRE foi primeiro descrito em 1988 no Reino Unido e França 

marcando mudança na perspectiva das infecções enterocócicas (LECLERCQ et al., 1988; 

UTTLEY et al., 1988). Dessa forma, enterococos não eram mais considerados como meros 

colonizadores do trato gastrointestinal, mas estavam emergindo como importantes patógenos 

nosocomiais. Após esta descoberta inicial, ocorreu um aumento epidêmico de enterococos 

resistentes aos glicopeptideos em hospitais nos Estados Unidos (SAHM et al., 1989).  

Estudo do CDC (do inglês, Centers for Disease Control and Prevention) indicou que, 

de janeiro de 2006 a outubro de 2007, um total de 28.502 HAIs (do inglês,“healthcare-

associated infections”) foram relatadas, sendo 68% de hospitais do nordeste e sul dos Estados 

Unidos. Dos E. faecium e E. faecalis analisados neste período, 80% e 6,9%, respectivamente, 

eram resistentes à vancomicina (HIDRON et al., 2008). Na Europa, a prevalência de 

enterococos resistentes à vancomicina é bem diversificada, variando de <1% a >40%, com 

importantes diferenças regionais. As maiores taxas de VREs associadas com infecções 

nosocomiais na Europa foram relatadas em alguns países do sul da Europa com níveis de até 

45% detectados nos últimos anos, na Grécia e Portugal (WERNER et al., 2008). 

O isolamento de VRE em países asiáticos ocorreu mais tardiamente, como também no 

Brasil. Existem diversos relatos descrevendo o isolamento de VRE em regiões do leste 

asiático e em países, incluindo, Japão, Coréia e Taiwan. Desde o primeiro relato japonês de 

isolamento de VRE com fenótipo VanA (E. faecium) de espécime clinico em 1996, tem 

aumentado a freqüência de isolamento de VRE de pacientes (FUJITA et al., 1998; OZAWA 

et al., 2002). 

No Brasil, VRE (E. faecium) com fenótipo VanD foi inicialmente descrito em 1996 

em Curitiba (DALLA COSTA, L. M. et al., 2000) em uma criança com aplasia medular; 

conseqüentemente, culturas de vigilância começaram a ser adotadas por vários hospitais, 

seguindo a orientação do CDC.  Dessa forma, desde 1997, a ocorrência de VRE tem sido 

documentada em hospitais de outras cidades brasileiras (D’AZEVEDO et al., 2000; 

CORDEIRO et al., 2004; FURTADO et al., 2005; CAMARGO et al., 2006, PALAZZO et al., 

2011). 
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1.5.2. Isolamento de VRE no Brasil 

O primeiro caso documentado de infecção por E. faecium tipo VanA ocorreu no Brasil 

durante 1997 de um caso de meningite em São Paulo (ZANELLA et al, 1999). Um ano mais 

tarde, diversas linhagens de E.faecium e E. faecalis resistentes à vancomicina foram isolados 

do mesmo hospital em São Paulo, fornecendo evidência de um surto causado por enterococos 

VanA (ZANELLA et al, 2003). Após estes primeiros isolamentos, VREs foram detectados em 

hospitais de várias cidades/Estados, incluindo São Paulo, Marília, Campinas, Rio de Janeiro, 

Uberlândia, Porto Alegre, entre outras (D’AZEVEDO et al., 2000; CAMARGO; GILMORE; 

DARINI, 2006; ALMEIDA et. al, 2004; D’AZEVEDO et al., 2008; PALAZZO et al., 2011). 

Nos dias atuais VREs estão presentes em todo país, visto inúmeros relatos em eventos 

científicos nacionais.  

 

1.5.3. Isolamentos de VREs em hospitais de Ribeirão Preto 

Segundo informações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (HCFMRP-USP), os primeiros isolamentos de enterococos resistentes à vancomicina 

ocorreram por volta de 2005 no referido hospital. 

Em 2008 foi detectado um surto de infecção enterocócica em pacientes onco-

hematológicos, havendo casos de infecção da corrente sanguínea e óbito. Dessa forma, 

desencadeou-se uma busca de portadores de VRE em pacientes procedentes da Unidade de 

Hematologia. Portanto, pacientes com colonização intestinal por enterococos na referida 

Unidade foram identificados, sugerindo disseminação clonal de linhagem resistente à 

vancomicina. Medidas de contenção do surto foram tomadas e todos os casos foram 

comunicados à CCIH e os pacientes foram isolados. 

Em 2009, a cultura de vigilância para detecção de VREs em suabes retais de pacientes 

da Unidade de Hematologia foi intensificada com o intuito de se fazer um controle dos 

pacientes portadores bem como determinar novos portadores. Foram observados que novos 

casos de infecção por VRE estavam ocorrendo, isolando-se VRE de urina, sangue, cavidade 

peritonial e ferida cirúrgica de pacientes de outras clínicas. Dessa forma, a coleta de suabes 

retais foi estendida a outras unidades, como Centro de Terapia Intensiva Infantil, Berçário 

Infantil, Unidade de Transplante Renal, Ortopedia e Imunologia. Com este levantamento, 

tem-se observado a disseminação de VRE colonizando o trato digestivo de pacientes 

hospitalizados no HCFMRP-USP.  
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Em paralelo, o fato de também ter ocorrido o isolamento de VREs na Santa Casa de 

Misericórdia de Ribeirão Preto (SCMRP), permitiu fazer comparação interhospitalar de VREs 

isolados nos 2 hospitais de Ribeirão Preto. 

 

1.6. Métodos moleculares de tipagem epidemiológica 

Diversos métodos de tipagem molecular têm sido utilizados para estudar a 

epidemiologia de VRE. A análise do cromossomo bacteriano é indicada para se definir o 

número de linhagens ou clones e/ou a similaridade entre as linhagens estudadas.  

 

1.6.1. Eletroforese em campo pulsado 

A eletroforese em campo pulsado (PFGE, do inglês, pulsed-field gel electrophoresis) é 

amplamente utilizada como método de tipagem epidemiológica, permitindo a análise de todo 

o genoma e possibilitando alta diferenciação das linhagens, sendo por isso considerada o 

“padrão ouro” para análise de surtos hospitalares. No entanto, a PFGE é indicada para estudos 

epidemiológicos envolvendo linhagens isoladas em um curto período de tempo e devido a 

esta alta possibilidade de diferenciação das linhagens, esta técnica é menos adequada para 

determinar a similaridade genômica entre isolados não relacionados epidemiologicamente 

(HOMAN et al., 2002).  

 

1.6.2. Tipagem por seqüenciamento de multilocus 

Atualmente, um dos métodos que vem sendo utilizado por diversos pesquisadores para 

a tipagem de microrganismos é o seqüenciamento de multilocus (MLST, do inglês, multilocus 

sequence typing). A técnica foi desenvolvida para estudos epidemiológicos globais e estudos 

de vigilância, tendo a vantagem de permitir a análise populacional de bactérias isoladas em 

diferentes períodos de tempos, pois se baseia na análise da seqüência de genes altamente 

conservados (genes housekeeping) (JOLLEY et. al., 2001). Portanto, MLST é um método de 

genotipagem baseado na amplificação, por PCR, e sequenciamento de diferentes loci do DNA 

cromossômico (crDNA), em que são analisados fragmentos internos de 7 genes housekeeping. 

Cada locus analisado apresenta uma determinada seqüência que recebe um número específico 

(número do alelo) com a finalidade de identificação. O conjunto de números dos 7 alelos 

representa um perfil alélico sendo definido como sequence type (ST) de cada bactéria 

analisada (HOMAN et. al., 2002).  
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Um banco de dados internacional de linhagens de E. faecium analisadas por MLST 

está disponível no website http://efaecium.mlst.net/. Esta técnica permite trocas de dados 

informatizados via internet, por isto tem sido utilizada com muito sucesso para o estudo de 

epidemiologia molecular e exploração de estrutura populacional e evolução de virulência de 

várias espécies bacterianas, permitindo fácil comparação de isolados locais com todas as 

linhagens de diversas partes do mundo contidas no banco de dados (HOMAN et. al., 2002; 

FEIL et. al., 2004). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
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2.1. Objetivo geral 

 

Investigar a genética de resistência à vancomicina e epidemiologia molecular de 

enterococos isolados de pacientes internados em dois hospitais de Ribeirão Preto. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar, por amplificação de marcadores genéticos, as espécies de VREs isolados 

de pacientes do HCFMRP-USP e da SCMRP;  

 

• Pesquisar a presença de genes vanA, vanB e vanC nos VREs isolados; 

 

• Confirmar a resistência à vancomicina dos VREs pelo método de difusão em ágar 

(Etest); 

 

• Determinar o perfil de sensibilidade à daptomicina, pelo Etest; 

 

• Analisar a integridade do transposon envolvido na resistência à vancomicina; 

 

• Pesquisar genes de virulência nos isolados de VREs em estudo; 

 

• Determinar a similaridade genômica dos VREs pelo perfil de macrorestrição do 

crDNA obtido após PFGE; 

 

• Relacionar epidemiologicamente os VREs pelo seqüenciamento de multilocus 

(MLST), comparando os isolados do HCFMRP-USP e da SCMRP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Material e Métodos 
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3.1. Amostras bacterianas 

Foram estudados 53 VREs isolados de dois hospitais de Ribeirão Preto1. Dentre estes, 

43 VREs foram isolados de pacientes internados no HCFMRP-USP, no período de setembro 

de 2008 a setembro de 2010, dos quais 29 foram isolados de cultura de vigilância (suabes 

retais); 13 de infecções, de espécimes clínicos variados (n=6 urina; n=3 sangue; n=1 ouvido; 

n= 2 feridas cirúrgicas e n=1 cavidade peritonial) e um VRE de origem desconhecida. Além 

destes 43 VREs isolados no HCFMRP-USP, também foram estudados os primeiros 5 VREs 

(HC02MI-61, HC10F-62, HC46F-63, HC930U-64, HCVRE-65) isolados no mesmo hospital, 

em meados de 2005/2006. Estes 5 primeiros VREs isolados no HCFMRP-USP estavam 

armazenados a -80oC no Laboratório Especial de Bacteriologia e Epidemiologia Molecular da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(LEBEM-FCFRP-USP) para futuros estudos moleculares. Dentre os 53 VREs isolados em 

hospitais de Ribeirão Preto, 5 foram isolados na SCMRP, 4 de infecções (n=2 urina; n=1 bile 

e n=1 secreção abdominal) e um VRE de origem desconhecida, no período de julho de 2009 a 

meados de 2010. Portanto, do total de 53 VREs isolados dos dois hospitais de Ribeirão Preto, 

48 VREs foram isolados no HCFMRP-USP e 5 VREs na SCMRP. Dos pacientes do 

HCFMRP-USP colonizados por VRE, a maior parte foi procedente das unidades de 

Hematologia (n=14) e da Imunologia (n=5). Os dados (amostra clínica, data de coleta do 

material, procedência e nome do microorganismo isolado) fornecidos pelo aparelho de 

automação Vitek2 (Biomerieux) das bactérias isoladas do HCFMRP-USP constam no 

Apêndice A.  

Os suabes retais colhidos por pedidos médicos de cultura de vigilância no HCFMRP-

USP foram enviados ao Laboratório de Microbiologia da mesma instituição com o intuito de 

verificar se os pacientes estavam colonizados por VRE. Já os enterococos isolados dos demais 

espécimes clínicos foram isolados de culturas solicitadas pela rotina médica. Com relação aos 

enterococos isolados da SCMRP, estes foram identificados no laboratório de microbiologia do 

referido hospital e enviados ao LEBEM-FCFRP-USP para estudo molecular. 

No Laboratório de Microbiologia do HCFMRP-USP, os suabes foram semeados em 

meio de cultura contendo bile esculina acrescido de 6µg/ml de vancomicina (CLSI, 2009), 

meio de cultura seletivo para VRE. Dessa forma, a partir do crescimento neste meio de 

cultura, foi realizado um subcultivo para uma placa contendo meio de cultura Müeller-Hinton 

(Oxoid) acrescido de 5% de sangue de carneiro (Ágar sangue), permanecendo em estufa a 

                                                 
1 Projeto de Pesquisa aprovado pelo comitê  de Ética em Pesquisa da FCFRP – Processo CEP 253 
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35oC por 24 horas. A partir do crescimento bacteriano em placa de ágar sangue foram 

realizados a identificação e teste de sensibilidade pelo sistema Vitek 2® (Biomérieux) para 

identificar a espécie dos enterococos e confirmar se a bactéria era realmente resistente à 

vancomicina. Estas amostras foram armazenadas em BHI com 15% de glicerol e congeladas a 

-80oC para estudos posteriores no LEBEM-FCFRP-USP.  

 

3.2. Extração de DNA genômico bacteriano 

O DNA genômico das bactérias foi extraído pelo método previamente descrito por 

Bolano et al (2001). Este protocolo é baseado na lise mecânica da parede celular bacteriana 

para obtenção do DNA. 

Para a extração do DNA genômico foram utilizadas colônias bacterianas retiradas de 

placas de ágar sangue após incubação em estufa a 37oC por 24 horas. Dessa forma, o cultivo 

bacteriano foi feito em 5 mL de caldo BHI a 37oC, por 18-20 horas. 

Após incubação, o caldo BHI com bactérias foi centrifugado por 5 minutos a 2.655g a 

4oC. Em seguida, o sobrenadante foi desprezado e o sedimento bacteriano foi lavado com 

5mL de solução fisiológica (0,85g NaCl em 100mL de água destilada). Dando continuidade à 

extração, os tubos foram centrifugados sob as mesmas condições citadas acima e o 

sobrenadante foi desprezado. 

Em seguida, foi adicionada, ao sedimento bacteriano, a mesma quantidade de pérolas 

de vidro (proporção 1:1), previamente tratadas com ácido nítrico. Este ácido tem a função de 

remover metais pesados que atuam como co-fatores para nucleases (DNAses e RNAses). O 

tratamento das pérolas de vidro foi realizado da seguinte forma: as pérolas de vidro foram 

colocadas em solução de ácido nítrico 50% por 2 horas, mantendo sob agitação constante; em 

seguida foram enxaguadas em água destilada por, no mínimo, 10 vezes, deixando 30 minutos 

e, entre cada troca, foram agitadas por 10 minutos. Então, as pérolas de vidro foram cobertas 

com solução de dietilpirocarbonato (DEPC 0,1% em água destilada) e deixadas 24 horas a 

37oC em frasco tampado com papel alumínio, depois foram autoclavadas e, por fim, a solução 

de DEPC foi desprezada e as pérolas foram secas a 180oC por 2 horas, ficando devidamente 

prontas para serem utilizadas na extração. 

Posteriormente, foi adicionada solução tamponante de extração (Tris HCl pH 8,5-

0,5M; NaCl; EDTA pH 8-0,5M; SDS e água deionizada) na proporção 2:1, sendo assim, para 

300µL do sedimento bacteriano foram adicionados 600µL da solução tamponante e logo após, 

foram agitados vigorosamente por 10 minutos. 



Material e Métodos  |  21 

Foram transferidos 500µL da mistura (sedimento bacteriano + solução tamponante) 

para tubo tipo “eppendorf” de 1,5mL. A seguir, foram adicionados ao tubo, 500µL de fenol-

clorofórmio (1:1), homogeneizando cuidadosamente por 15 segundos. Posteriormente, o tubo 

foi centrifugado por 20 minutos a 15.294g a 4oC.  

O sobrenadante (+400µL) foi transferido para um novo tubo, ao qual foi adicionado 

isopropanol absoluto (armazenado a -20oC) na proporção 1:1 e o tubo foi mantido a -20oC por 

18-20 horas. 

Após incubação, o tubo foi centrifugado a 15.294g por 10 minutos a 4oC, o 

sobrenadante foi desprezado e foi adicionado 1 mL de etanol 70% (armazenado a  -20oC), 

procedimento seguido por homogeneização por inversão. Em seguida, o tubo foi submetido a 

uma nova centrifugação sob as mesmas condições descritas anteriormente. Finalmente, após o 

sobrenadante ter sido desprezado, todo o líquido remanescente foi desprezado em papel 

absorvente e o tubo contendo o DNA foi seco em “Speed-Vac” – Concentrator 5301 

(Eppendorf AG – 22331- Hamburg - Germany) a 60oC. 

Após a secagem, o sedimento bacteriano foi suspenso em água ultra-pura (Sigma) e foi 

mantido por 18-20 horas a 4oC. Foi adicionado cerca de 1µL de solução de RNase (10µg/mL) 

seguido de incubação por 1 hora a 37oC. A quantificação e avaliação da pureza do DNA foi 

realizada em espectrofotômetro de luz ultravioleta com comprimentos de onda (λ) de 260nm e 

280nm utilizando o aparelho Gene Quant (Amersham Pharmacia Biotech), sendo a 

concentração do DNA fornecida em µg/mL. O DNA foi diluído em água ultra-pura (Sigma) à 

concentração de 30ng/µL e armazenado a -20oC. Apenas DNAs de boa qualidade, com razão 

DNA/RNA em torno de 1,8 a 2, foram utilizados no estudo. 

 

3.3. Identificação da espécie e determinação dos genótipos de resistência 

Foi utilizada PCR com o objetivo de se confirmar a espécie e investigar a presença dos 

genes vanA, vanB ou vanC em todos os isolados de VREs do estudo. 

A PCR foi feita em volume final de 25µL: foi utilizada água ultra-pura (sigma) 

“Qualidade PCR” q.s.p, solução tamponante de reação 10x diluída para uma concentração 

final 1x (Tris 20mM e KCl 50mM), 2mM de cloreto de magnésio (MgCl2), 0,625U de Taq 

DNA polimerase, 0,2mM de cada um dos 4 nucleotídeos (dNTP), 21pmol dos primers (Tabela 

1) para amplificação dos genes vanA e vanB e 25pmol dos primers para amplificação dos 

genes ddl e vanC1 e, finalmente, 2µL de DNA (na concentração de 30ng/µL). Foi utilizado o 

termociclador Mastercycler Gradient (Eppendorf). 
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Tabela 1- Primers utilizados nas PCRs para identificação das espécies de enterococos e 
pesquisa genes vanA, vanB e vanC   

Gene Amplificado 
Par de 
primer Seqüência de nucleotídeos (5,-3,) 

Tamanho do 
produto da 
PCR (pb) 

 

     

A1 +ATGGCAAGTCAGGTGAAGATGG 
vanA 

A2 -TCCACCTCGCCAACAACTAACG 
399 

WOODFORD et al, 

1993 

vanB1 +TCTGTTTGAATTGTCTGGTAT 
vanB 

vanB2 -GACCTCGTTTAGAACGATG 
589 

WOODFORD et al, 

1993 

EFE-1 +GCAAGGCTTCTTCTTAGAGA 
ddl E.faecium 

EFE-2 -CATCGTGTAAGCTAACTTC 
550 

DUTKA-MALEN et al, 

1995 

EFS-A +ATCAAGTACAGTTAGTCTT 
ddl E. faecalis 

EFS-B -ACGATTCAAAGCTAACTG 
941 

DUTKA-MALEN et al, 

1995 

vanC1A +GGTATCAAGGAAACCTC vanC1 

(E.gallinarum) vanC1B -CTTCCGCCATCATAGCT 
822 

DUTKA-MALEN et al, 

1995 

vanC-2/3A +CTCCTACGATTCTCTTG E. casseliflavus/ 

E. flavescenns vanC-2/3B -CGAGCAAGACCTTTAAG 
439 DUTKA-MALEN et al, 

1995 

        Observações: +sense, -antisense 

 

As linhagens-controle utilizadas foram E. faecium NCTC 717, E. faecalis NCTC 775, 

E. gallinarum NCTC 12359 e E. casseliflavus NCTC 1261. 

Foi utilizado o protocolo de amplificação descrito por Dutka-Malen, Evers e Courvalin 

(1995) para a determinação das espécies dos enterococos, como também pesquisa do gene 

vanC: 1 ciclo de 94oC por 2 minutos e 30 ciclos de 94oC por 60 segundos, 54 oC por 60 

segundos e 72 oC por 60 segundos e , por fim, foi submetido a uma extensão final a 72 oC por 

10 minutos. 

Foi utilizado o protocolo descrito por Woodford et al. (1993) para a determinação da 

presença dos genes vanA e vanB: 1 ciclo de 94 oC por 5 minutos para assim ocorrer 

desnaturação primária e 30ciclos de 94oC por 25 segundos, 52 oC por 40 segundos e 72oC por 

50 segundos e , por fim, foi submetido a extensão final a 72 oC por 10 minutos. 

Após a amplificação dos fragmentos que determinam as espécies e os genes vanA, 

vanB ou vanC, a estes produtos de PCR, foram adicionados 10µL de solução de azul de 

bromofenol e os mesmos foram aplicados em gel de agarose a 1%. O marcador de peso 

molecular de 100pb (Fermentas) foi aplicado no gel e a corrida eletroforética foi realizada a 

90V e 160mA em solução tamponante TBE 0,5X. O gel foi imerso em solução de brometo de 

etídio (1µg/mL) por 15 minutos para que os produtos amplificados fossem corados e logo 

após, foi observado sob luz ultravioleta com o auxílio do fotodocumentador AlphaImager 

(Alpha Innotech). 

Referência 
Bibliográfica 
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3.4. Determinação da Concentração Inibitória Mínima  

As concentrações inibitórias mínimas de vancomicina e daptomicina foram 

determinadas pelo Etest®. A sensibilidade da vancomicina foi baseada nos valores de CIM 

preconizados pelo CLSI (2009), o qual estabelece que a resistência à vancomicina ocorre 

quando há inibição do crescimento bacteriano somente em concentrações maiores ou iguais a 

32µg/mL e sensibilidade quando a inibição ocorre em concentrações menores ou iguais a 4 

µg/mL. Já a sensibilidade à daptomicina foi baseada nos valores de CIM preconizados por 

revisões da literatura (AB BIODISK) e pelo CLSI (2009), estabelecendo que a sensibilidade 

para daptomicina ocorre quando a inibição do crescimento se mantém em concentrações 

menores ou iguais a 4 µg/mL. 

Para a determinação da CIM da vancomicina e daptomicina pelo Etest® foram 

utilizadas as amostras armazenadas a -80oC em BHI com glicerol, as quais foram cultivadas 

em ágar sangue e incubadas por 24 horas a 35oC em estufa e a partir desta cultura foram 

preparados os inóculos. O meio de cultura utilizado foi o Müeller-Hinton. As suspensões 

bacterianas foram preparadas em solução fisiológica e a turbidez destas suspensões foi 

equivalente a 0,5 da escala de Mac Farland, determinada pelo equipamento Densimat® 

(BioMèrieux).  

A fita de Etest® foi colocada, com auxílio de uma pinça, sobre a superfície do meio de 

cultura após a secagem do inóculo bacteriano e incubada a 35oC por 24-48 horas para a 

determinação das CIMs. Foi realizada a leitura das CIMs após 24 horas de incubação e a 

mesma foi confirmada após 48 horas.  

Neste experimento foi utilizada linhagem-controle de E. faecalis ATCC 29212. 

 

3.5. Pesquisa de genes de virulência 

O DNA dos enterococos foi extraído conforme descrito anteriormente e utilizado nas 

PCRs para a pesquisa de genes de virulência descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Descrição dos primers utilizados para amplificação de genes de virulência 

Gene alvo   Primer      Seqüência do primer (5, - 3,)  

Fragmento 
Amplificado   

(pb) 

Temperatura 
 hibridação 
 

Referência 
Bibliográfica 

Acmf 5, -GGCCAGAAACGTAACCGATA-3, 
Adesina 

Acmr 5, -CGCTGGGGAAATCTTGTAAA-3 
353 58oC 

 
CAMARGO, 
2005 

Aggf 
5,  -AGTGACGATTGATTTATCCAAAGTG -3, 

Substância de 
agregação 

Aggr            
5, -CGTTCGGAAGATTTCACTTCATAAT -3,    

446 55.3oC 
CAMARGO, 
2005 

CylLLf 5, -AACTAAGTGTTGAGGAAATG-3, Citolisina 
CylLLr 5, -AAAGACACAACTACAGTTAC -3,       

159 48.5oC 
 
CAMARGO, 
2005 

CylLsf  5, -AGAACTTGTTGGTCCTTC -3, 
 
Citolisina 

CylLsr         5, -GCTGAAAATAATGCACCTAC -3,       
134 50oC CAMARGO, 

2005 

CylAf 5, -ACAGGTTATGCATCAGATCT-3, 
Citolisina 

CylAr 5, -AATTCACTCTTGGAGCAATC -3,         
507 52oC CAMARGO, 

2005 

Espf 5, -AGATTTCATCTTTGATTCTTGG-3, Proteína de 
superfície de 
Enterococcus     

Espr 5, -AATTGATTCTTTAGCATCTGG-3,  
500 56oC 

 
SHANKAR, 
2005 

Gelf 5, -AATTGCTTTACACGGAACGG-3, Gelatinase 
Gelr 5, -GAGCCATGGTTTCTGGTTGT-3,   

548 60oC CAMARGO, 
2005 

Hylf 5, -CGATGCGCAAGAATTAGACA-3,   
Hialuronidase 

Hylr 5, -CATGATTGGACAACCGAGTG-3,   
308 54.4oC 

 
CAMARGO, 
2005 

 

A PCR foi realizada em volume final de 25µL para detecção dos genes de virulência: 

foi utilizada água ultra-pura “Qualidade PCR” q.s.p, solução tamponante de reação 10x 

diluída para uma concentração final 1x (Tris 20mM e KCl 50mM), 2mM de cloreto de 

magnésio (MgCl2), 0,625U de Taq DNA polimerase, 0,2mM de cada um dos 4 nucleotídeos 

(dNTP), 21pmol dos primers (Tabela 2) para amplificação dos genes de virulência e 2µL de 

DNA, na concentração de 30ng/µL. 

As condições para a PCR foram: 94oC por 3 minutos, seguido por 30 ciclos de 94oC 

por 45 segundos, temperatura de hibridação para cada par de primer (Tabela 2) por 1 minuto, 

72oC por 1 minuto e extensão final a 72oC por 10 minutos (CAMARGO, 2005). O 

termociclador utilizado para os experimentos foi o Mastercycler Gradiente (Eppendorf). Os 

produtos de PCR foram analisados em gel de agarose a 1%. Após o término da eletroforese, o 

gel foi imerso em solução de brometo de etídio (1µg/mL) por 15 minutos para que os 

produtos amplificados fossem corados e logo após, foi observado sob luz ultravioleta com o 

auxílio do fotodocumentador AlphaImager (Alpha Innotech). As linhagens-controle para as 

reações foram: E. faecalis MMH594 (asc10+, cylLILsABM+, esp+, IPA+) (HUYCKE; 

SPIEGEL; GILMORE, 1991), E. faecalis JH2ss (pAD1) (asa1+), E. faecalis OG1RF (gelE+) 
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(DUNNY; FUNK; ADSIT, 1981), E. faecium TX0016 (hylefm+, acm+) (RICE et al., 2003) e 

E. faecalis JH2-2 (controle negativo de todos os genes de virulência).  

 

3.6. Caracterização dos elementos VanA 

Foram realizadas duas reações para amplificação do transposon Tn1546, denominadas 

de Long-PCR 1 e Long-PCR 2/3. 

A Long-PCR 1 foi utilizada para amplificação dos elementos VanA (Figura 3) 

utilizando-se primers complementares às extremidades invertidas e repetidas do transposon. A 

Long-PCR 2/3 foi utilizada para amplificação dos genes vanRSHAX, um fragmento de 4,4kb 

que corresponde aos nucleotídeos 4101-8549 do Tn1546 (Figura3) utilizando-se os primers 

específicos (WOODFORD et. al., 1998). As reações de Long-PCR têm a finalidade de 

amplificar longas seqüências (>5.000 pb), e para tal foram utilizados kits comerciais - “Long 

PCR Enzyme Mix” (Fermentas), segundo recomendações do fabricante com algumas 

modificações, em volume final de 25µL:  para Long-PCR 1 foi utilizada água ultra-pura 

“Qualidade PCR” q.s.p, solução tamponante de reação 10x diluída para uma concentração 

final 1x, 2mM de cloreto de magnésio (MgCl2), 2,5U de Taq DNA polimerase, 2,5mM de 

dNTP, 600pmol do primer P1 (5’-GGAAAATGCGGATTTACAACGCTAAG-3’) e 4,2µL de 

DNA, na concentração de 30ng/µL. Os mesmos reagentes foram utilizados para realização da 

Long-PCR 2/3, mudando apenas as concentrações de alguns deles, como: a solução 

tamponante de reação 10x diluída para uma concentração final 1x foi utilizada já acrescida de 

cloreto de magnésio (MgCl2), foi utilizada 1,25U de Taq DNA polimerase, 0,2mM de cada 

um dos 4 nucleotídeos (dNTP), 300pmol de cada primer P2 (5’-AGACAA 

GTCTGAGATTGACCTTGCC-3’) e P3 (5’ ATATGCTTGAAACCCACTGTTT TCC-3’) 

para amplificação dos genes vanRSHAX e 2µL de DNA, também na concentração de 

30ng/µL. 

As condições para a Long-PCR 1 foram: 94oC por 2 minutos, seguido por 10 ciclos de 

94oC por 10 segundos, 65oC por 30 segundos, 68oC por 10 minutos, seguido por 19 ciclos de 

94oC por 10 segundos, 65oC por 30 segundos, 68oC por 10 minutos (aumentando em 20 

segundos o tempo de elongação a cada ciclo) e, por fim, uma extensão final a 72oC por 6 

minutos. Para a Long-PCR 2/3 as seguintes temperaturas foram reduzidas: hibridação dos 

primers, durante os 10 primeiros ciclos (58,5oC por 10 segundos) e nos próximos 19 ciclos 

(58,5oC por 30 segundos) e, por fim, uma extensão final a 68oC por 7 minutos.  

O termociclador utilizado para os experimentos foi o Mastercycler Gradiente 

(Eppendorf). Os produtos de Long-PCR 1 e 2/3 foram analisados em gel de agarose a 1%. 
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Após o término das eletroforeses, os géis foram imersos em solução de brometo de etídio 

(1µg/mL) por 15 minutos para que os produtos amplificados fossem corados e logo após, 

foram observados sob luz ultravioleta com o auxílio do fotodocumentador AlphaImager 

(Alpha Innotech). 

 

3.6.1. Clivagem do grupamento gênico vanRSHAX 

Foi realizada a clivagem do grupamento gênico vanRSHAX dos enterococos que 

apresentaram produto de Long-PCR2/3 diferente do protótipo Tn1546, ou seja, que 

apresentaram fragmento maior que os 4,4kb esperados. A clivagem foi realizada de acordo 

com Palepou et al. (1998) com algumas modificações, utilizando a enzima de restrição DdeI, 

nas seguintes condições: 5µL de DNA (produto de Long-PCR 2/3); 0,5µL endonuclease DdeI; 

1µL de tampão específico para DdeI e 3,5µL de H2O ultra-pura. A reação foi incubada a 370C 

por 18-20 horas e foi realizada eletroforese em gel de agarose a 1% utilizando todo o produto 

da clivagem enzimática do grupamento gênico vanRSHAX. 

 

3.6.2. Overlapping PCR dos elementos VanA 

A caracterização dos elementos vanA foi realizada pela reação de Long-PCR, que 

verifica se o transposon Tn1546 apresenta 10.851 pb. Quando o Tn1546 não apresenta-se 

intacto, todos os elementos VanA das amostras estudadas podem ser investigados com o 

auxílio de 19 primers sobrepostos (Figura 4) na reação de amplificação denominada 

“overlapping PCR”, segundo Woodford et. al. (1998), com o intuito de localizar eventuais 

inserções e/ou deleções. 

No presente trabalho, foi realizado overlapping PCR de todos os enterococos que, pela 

reação de Long-PCR1, o transposon Tn1546 não apresentava 10.851 pb. Para isto, foram 

utilizados alguns dos 19 pares de primers demonstrados na Figura 4, foram eles: P1-P2 e P3-

P4, que amplificam a extremidade esquerda do transposon Tn1546; P19-P1, que amplifica 

extremidade direita do transposon e P11-P12. A Tabela 3 mostra os pares de primers que 

foram utilizados, a localização exata deles no protótipo Tn1546 e tamanho dos fragmentos 

amplificados. O par de primer (P11-P12) foi utilizado para amplificar a região do transposon 

correspondente aos genes vanS-vanH (Figura 4) de todos VREs que apesentaram um 

fragmento maior que os 4,4kb esperados para grupamento gênico vanRSHAX, a partir da 

reação de Long-PCR2/3.  
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Tabela 3 - Conjunto de primers utilizados e localização no Tn1546 

Pares de 
primres 

Localização no Tn1546 
(no do nucleotídeo inicial e final) 

Tamanho dos 
fragmentos 

amplificados (pb) 
P1-P2 22-1330 1309 

P3-P4 1222-2353 1132 

P11-P12 4675-6353 1679 

P19-P1 10403-10830 428 

 

 

 
Figura 4. Representação esquemática das posições dos pares de primers que auxiliam na reação de amplificação 

denominada “overlapping PCR”. Os pares de primers utilizados neste estudo estão indicados por 
retângulos vermelhos.   

 

A reação de “overlapping PCR” foi realizada em volume final de 50µL e foram 

utilizados os reagentes nas concentrações indicadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Reagentes e volumes utilizados na reação de “overlapping PCR” 

Reagentes Volume (µL) - 1 reação 
Sol. tamponante 

(KCl)10x 5 
MgCl2 25mM 4 
dNTP 10mM 1 

Primer F (10mM) 2,5 
Primer R (10mM) 2,5 

Taq polimerase 0,3 
Água ultra-pura 33,5 

DNA 1,2 

 
As condições para reação de “overlapping PCR” foram: 94oC por 5 minutos, seguido 

por 30 ciclos de 94oC por 1 minuto, 50oC por 1 minuto, 72oC por 2 minutos e extensão final a 

72oC por 10 minutos.  



Material e Métodos  |  28 

3.6.3. Identificação e localização exata do elemento de inserção 

A pesquisa do elemento de inserção IS1251 foi realizada através de PCR, como 

descrito no item 3.3. Foram utilizados primers forward e reverse descritos na literatura, 

acesso no GenBank L34675 (CAMARGO, 2002), sendo constituídos das seguintes sequências 

de bases, respectivamente: 5,-TAT TGT GCG TTG GGG TAC AA-3, e 5,-AGC TTT GCA 

TTT GAA GCG TT-3,, os quais amplificaram fragmento de 100pb. Os ciclos utilizados foram 

os mesmos descritos no item 3.3., para amplificação do gene vanA. 

Para confirmação do elemento de inserção IS1251 e localização exata no Tn1546 foi 

realizado sequenciamento do produto de PCR de alguns isolados que amplificaram, por PCR, 

fragmentos de IS1251. Inicialmente foi realizada PCR em volume final de 50µL, utilizando 

primers RJAFf e P12r, para amplificação da região do transposon onde IS1251 estava 

inserida: foi preparada reação contendo 1,25U de Sigma Taq DNA Polimerase High fidelity, 

25 pmol de cada primer e água ultrapura (Sigma) para completar o volume final de 50 µL. 

Foram utilizados 2 µL do DNA (concentração de 30ng/µL) como molde para amplificação. 

As condições da PCR foram: desnaturação inicial a 94oC por 5 minutos, 35 ciclos de 1 minuto 

a 94oC, 1 minuto a 48oC e 2 minutos a 72 oC, seguido por uma extensão final de 10 minutos a 

72 oC. Ao se obter este produto de PCR, o mesmo, após purificação, foi utilizado como molde 

para realização de sequenciamento que, para tal, foram utilizados os primers descritos na 

Tabela 5, dos quais alguns amplificam regiões no transposon Tn1546 e outros amplificam 

regiões dentro da IS1251.  

 

Tabela 5- Conjunto de primers utilizados para sequenciamento da região de inserção de 
IS1251  

Primers Seqüência do primer (5, - 3,) Localização 

RJAFf 5,  -ATCGAATTCAAGAACACTG -3,         Tn1546 

RJ1Ff         5,  -TACGACGTTTAGGGTAGA -3,         Tn1546 

RJBFr         5,  -AAAGGATTCAACGGACG -3,         IS1251 

RJ1-AFr         5,  -TAACTGATAGCCTACACG -3,         IS1251 

P12r         5,  -CATAGTATAATCGGCAA -3,         Tn1546 

 

 

3.7. Eletroforese em campos pulsados 

Foram analisados, por PFGE, os perfis de macrorrestrição do DNA genômico dos 53 

E. faecium isolados do HCFMRP (n=48) e da SCMRP (n=5), após digestão com a enzima 

SmaI, seguindo protocolo descrito por Kaulfmann (1998) com algumas modificações. 
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A PFGE foi realizada usando fonte EPS600 e equipamento Gene Navigator 

(Pharmacia Biotech). Inicialmente, os VREs foram cultivados em placas contendo meio de 

cultura ágar Müeller-Hinton e incubados a 37oC por 24 horas. Uma colônia de cada isolado 

foi inoculada em aproximadamente 3mL de caldo BHI e incubada nas mesmas condições 

citadas acima. 

Dando continuidade ao experimento, foi transferida uma alíquota de 1,5mL da cultura 

obtida para um tubo “tipo eppendorf” e foi centrifugada a 15.294g, por 2 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado foi suspenso em 500µL de solução PIV (10mM 

Tris, pH 8.0, 1.0 M NaCl). Uma nova centrifugação foi realizada sob as mesmas condições 

citadas anteriormente. O sobrenadante foi desprezado e o precipitado suspenso em 200 µL de 

solução PIV. Em seguida, 150µL da suspensão bacteriana foram transferidos para outro tubo 

“tipo eppendorf”, que foi colocado em banho de água a 45oC e foram adicionados a este tubo 

150µL de agarose solubilizada a 45oC  (1,5% Agarose Ultra Pure, Gibco) para o preparo dos 

blocos de agarose, que foram montados por gotejamento em lâminas de vidro. 

Os blocos de agarose foram colocados em tubos cônicos e em seguida foi acrescido  

1mL de solução de lise EC (6mM Tris pH 8.0, 1M NaCl, 100mM EDTA pH 8.0, 0,2% 

deoxycolato de sódio, 0,5% N-lauryl sarcosine, 0,5% Brij 58), contendo 1mg/mL de lisozima 

e 20µg/mL de RNase. Os tubos foram incubados a 37oC, por 4 horas. Logo após, a solução 

tamponante foi retirada e foi adicionado 1mL de solução ES (0,5M EDTA, 1% Na 

laurylsarcosine), acrescida de 1mg/mL de proteinase K. Os tubos com os blocos de agarose 

contendo o DNA, foram incubados a 50oC, por 18 horas. 

Após 18 horas, a solução ES foi decantada e os blocos foram lavados com 13 mL de 

solução TE 1X (10mM Tris, pH 7.5; 1mM EDTA, pH 8.0) por 5 vezes com duração de 30 

minutos para cada lavagem. Após a lavagem dos blocos para a remoção da proteinase K, os 

mesmos foram mantidos em tubos de 1,5mL com 1mL de solução tamponante TE e foram 

estocados a 4oC, por um período máximo de 12 meses, até utilização. 

Na próxima etapa foi realizada a clivagem dos DNAs contidos nos blocos de agarose 

com a enzima de restrição SmaI. Para que o DNA fosse fragmentado, cada bloco foi colocado 

em 100µL de solução tamponante 1X concentrada da enzima SmaI e mantido por 30 minutos, 

à temperatura ambiente. Esta solução tamponante foi retirada e foram adicionados, em cada 

tubo, 45µL do tampão da enzima diluída 1X, acrescida da enzima de restrição SmaI (27U). 

Por fim, a reação foi incubada, em banho de água a 30oC, por 24 horas.  

Para a eletroforese, foram preparados 150mL de gel de agarose 1% (Agarose Ultra 

Pure, Gibco) em TBE 0,5X (0,89M Tris; 0,89M ácido bórico; 0,25M EDTA; pH 8.0). A 
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eletroforese foi realizada em TBE 0,5X à temperatura de 8oC em voltagem de 180V por 25 

horas. Os pulsos elétricos foram de 20 segundos por 10 horas, 8 segundos por 10 horas e 3 

segundos durante 5 horas. 

Após a eletroforese, o gel foi imerso em solução de brometo de etídio a 1µg/mL, por 

15 minutos e em seguida, imerso em água por 30 minutos, sendo assim fotografado pelo 

sistema AlphaImager® (Alpha Innotech).  

O perfil eletroforético de macrorrestrição foi analisado pela análise visual segundo 

critérios estabelecidos por Tenover (1995) e também pelo programa Bionumerics (Applied 

Maths). A similaridade genômica dos isolados foi determinada pelo coeficiente Dice e 

dendrograma foi construído segundo o método UPGMA (do inglês, Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean). 

 

3.8. Tipagem por seqüenciamento de multilocus 

A tipagem foi realizada por seqüenciamento de multilocus (MLST) para E. faecium, 

segundo o esquema proposto por Homan et. al. (2002). Este método é baseado na 

amplificação e sequenciamento de fragmentos internos de 7 genes housekeeping de E. 

faecium: atpA (ATP sintetase, subunidade alfa), ddl (D-alanina-D-alanina), gdh 

(Desidrogenase glicose-6-fosfato), purK (fosforibosilaminoimidazol carboxilase subunidade 

ATPase), gyd (deidrogenase gliceraldeido-3-fosfato), pstS (transportador cassete ligado a ATP 

fosfato) e adK (adenilato quinase).  

Segundo as condições descritas no website http://efaecium.mlst.net/, com algumas 

modificações, a PCR foi realizada em volume final de 50 µL. Foi preparada reação contendo 

0,625U de Sigma Taq DNA Polimerase High fidelity, 20 pmol de cada primer e água 

ultrapura (Sigma) para completar o volume final de 50 µL. Foram utilizados 4 µL do DNA 

(concentração de 30ng/µL) como molde para amplificação. As condições da PCR foram: 

desnaturação inicial a 95oC por 15 minutos, 35 ciclos de 30 segundos a 94oC, 30 segundos a 

50 oC e 30 segundos a 72 oC, seguido por uma extensão final de 5 minutos a 72 oC. As reações 

de amplificação e seqüenciamento foram realizadas com os primers segundo Homan et al. 

(2002) descritos na Tabela 6. Os produtos amplificados foram purificados com o kit de 

purificação GFX-TM PCR (Amershan Bioscience) para seqüenciamento.  
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Tabela 6- Primers utilizados para a tipagem por MLST 

Gene alvo Nome do primer    Seqüência do primer 3,-5, 

Adk1n GAACCTCATTTTAATGGGG 
Adenilato quinase 

Adk2n TGATGTTGATAGCCAGACG 

atpA1n TTCAAATGGCTCATACGG 
ATP sintetase, subunidade alfa 

atpA2n AGTTCACGATAAGCAACAGC 

Ddl1  GAGACATTGAATATGCCTTATG D-alanina-D-alanina 

Ddl2  AAAAAGAAATCGCACCG 

Gdh1  GGCGCACTAAAAGATATGGT 
Desidrogenase glicose-6-fosfato 

Gdh2  CCAAGATTGGGCAACTTCGTCCCA 

Gyd1  CAAACTGCTTAGCTCCAATGGC Deidrogenase gliceraldeido-3-fosfato 

Gyd2  CATTTCGTTGTCATACCAAGC 

purK1 GCAGATTGGCACATTGAAAGT Fosforibosilaminoimidazol 

carboxilase subunidade ATPase 
purK2 TACATAAATCCCGCCTGTTTCT 

pstS1   TTGAGCCAAGTCGAAGCTGGAG Transportador cassete ligado a 

ATP fosfato 
pstS2  CGTGATCACGTTCTACTTCC 

 

 

3.8.1. Seqüenciamento dos produtos de PCR 

Os seqüenciamentos dos produtos da PCR, tanto para MLST quanto para IS1251, 

foram realizados em seqüenciador automático de DNA MegaBace TM 1000 DNA Sequencing 

System (LG Health Care).  

Para a realização dos seqüenciamentos, 1µl de cada produto de PCR e 0,8 µl de cada 

respectivo iniciador, foram adicionados a 4µl de solução do kit DYEnamicTM  ET Dye 

Terminator (LG Health Care), próprio para o seqüenciamento no MegaBACETM  e água 

deionizada esterilizada suficiente para o volume final de 10 µl em microplaca de 96 poços. 

Em seguida, a placa foi colocada no termociclador Mastercycler Gradiente (Eppendorf), 

programado para executar os seguintes ciclos: 95 oC por 2 segundos, 95 oC por 10 segundos, 

51 oC por 15 segundos, 60 oC por 1 minuto. As três últimas etapas foram repetidas 35 vezes. 

O DNA amplificado foi precipitado, seguindo-se o protocolo de precipitação com 

acetato de amônio, segundo recomendações do fabricante. Após a precipitação, as amostras 

foram seqüenciadas no MegaBACETM 1000 (LG Health Care). Os resultados foram 

documentados automaticamente em eletroferogramas na extensão abd. 
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Para cada gene foram realizadas reações de amplificações, cujos produtos foram 

seqüenciados, no mínimo, duas vezes, para garantir a reprodutibilidade e qualidade das 

seqüências obtidas, bem como ter um número maior de seqüências para análise. 

 

3.8.2. Análises dos sequenciamentos 

Após o seqüenciamento e análise inicial da qualidade das seqüências, cada conjunto de 

sequências de um mesmo gene foi analisado individualmente, pelo programa ChromasPro 

versão 1.33 (Technelysium Pty Ltd). Pela análise dos eletroferogramas foram gerados contigs, 

ou seja, várias seqüências sobrepostas em comum, juntamente com uma sequencia padrão 

previamente conhecida, a qual tem a função de delimitar o tamanho da sequência a ser 

analisada e que está disponível no banco de dados http://efaecium.mlst.net/. Cada seqüência 

obtida, após análise, foi finalmente documentada na forma linear (extensão FASTA) para 

posterior análise online. Para cada sequência diferente de um locus específico foi dado um 

número de alelo e cada combinação única de alelos (o perfil alélico) foi atribuído outro 

número (sequence type - ST). 

 

3.8.3. Determinação da relação genética entre as linhagens sequenciadas 

Utilizando o programa eBURSTv3, também disponível online http://efaecium. 

mlst.net/, um diagrama de similaridade genética foi construído baseando-se nos alelos e STs 

de cada isolado estudado e do banco de dados, para demonstrar a relação entre as amostras e 

também para separá-las em grupos, representando complexos clonais, quando existentes. O 

diagrama é gerado em forma de esferas, representando cada ST e linhas unindo os STs 

mediante a proximidade genética (JOLLEY et. al., 2001; FEIL et. al., 2004, TURNER et. al., 

2007; PITONDO-SILVA, 2007). O programa eBURSTv3 também permitiu a análise das 

amostras estudadas em relação às amostras contidas no banco de dados de diversas 

localidades geográficas, sendo então realizada uma análise global (FEIL et. al., 2004; 

TURNER et. al., 2007). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
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4.1. Determinação das espécies de enterococos 

Foi realizada PCR para identificação das espécies de VREs isolados de 2 hospitais de 

Ribeirão Preto. Dentre os 53 VREs analisados, foram identificados: 43 E. faecium no 

HCFMRP-USP e 5 E. faecium na SCMRP, no período de setembro 2008 a setembro de 2010 

e 5 E. faecium (HC02MI-61, HC10F-62, HC46F-63, HC930U-64, HCVRE-65) isolados 

também no HCFMRP-USP, em meados de 2005/2006, que foram os cinco primeiros VREs 

isolados no referido hospital. 

 

4.2. Pesquisa de genes van 

Os genes vanA, vanB e vanC foram pesquisados por PCR. Todos E. faecium estudados 

dos dois hospitais de Ribeirão Preto apresentaram o gene vanA, justificando a resistência à 

vancomicina e à teicoplanina. Nenhum dos isolados apresentou genes vanB ou vanC. 

 

4.3. Determinação da concentração inibitória mínima de vancomicina e daptomicina 

Todos E. faecium isolados dos 2 hospitais em estudo apresentaram CIM de 

vancomicina >256µg/mL pelo Etest®.  

A CIM da daptomicina dada pelo Etest® para os 53 isolados de E. faecium estudados 

mostrou que 54,7% (n=29) apresentaram CIM de 1,5µg/mL; 24,5% (n=13) CIM de 2µg/mL; 

15,1% (n=8) CIM de 1µg/mL e 5,7% (n=3) apresentaram valores de CIM de daptomicina 

≤0,5µg/mL. Portanto, como sensibilidade à daptomicina é quando a inibição do crescimento 

se mantém em concentrações menores ou iguais a 4 µg/mL (CLSI, 2009), os valores das 

CIMs de daptomicina apresentaram dentro do limite de sensibilidade para todos os 

enterococos analisados. 

 

4.4. Determinação da presença de genes de virulência 

Dentre os genes codificadores de determinantes de virulência pesquisados (Apêndice 

A) por PCR, nenhum dos 53 E. faecium resistentes à vancomicina (VREfm, do inglês, 

vancomycin resistant E. faecium) estudados apresentou genes codificadores de subunidades 

da citolisina (genes cylLL, cylLs, cylA) e genes codificadores de hialuronidase (gene hyl). 

Já com relação ao gene codificador de proteína de superfície enterocócica (gene espfm), 

os resultados mostraram que todos 53 VREfm isolados do HCFMRP-USP e da SCMRP 

apresentaram fragmentos amplificados do gene esp. 

Outro gene codificador de determinante de virulência pesquisado foi o gene da 

proteína ligadora de colágeno (gene acm); de 48 VREfm isolados no HCFMRP-USP, 47 
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(97,9%) apresentaram o referido gene, com exceção E. faecium HC-22; todos E. faecium 

isolados da SCMRP apresentaram o gene acm. 

A PCR para pesquisa do gene codificador de substância de agregação (gene agg) 

mostrou que dentre os 48 VREfm isolados do HCFMRP-USP, 9 (18,8%) dos isolados 

apresentaram o gene agg. Dos VREfm isolados da SCMRP, apenas 2 dos 5 isolados de E. 

faecium apresentaram o gene agg.  

E, por fim, a pesquisa por PCR do gene codificador de gelatinase (gene gel) revelou 

que de 48 VREfm isolados do HCFMRP-USP, 8 (16,7% ) apresentaram o gene gel. Dos 

VREfm isolados da SCMRP, apenas 2 dos 5 isolados de E. faecium apresentaram o gene gel.  

A relação dos genes codificadores de fatores de virulência pesquisados está 

demonstrada no apêndice A. 

 

4.5. Os elementos VanA  

Dentre os 53 VREfm isolados do HCFMRP-USP e da SCMRP, apenas os 5 primeiros 

VREfm isolados do HCFMRP-USP apresentaram fragmentos amplificados na reação de 

Long-PCR1, mostrando que estes isolados apresentavam o transposon Tn1546 intacto, com os 

10.851pb. Já os elementos VanA dos outros 48 VREfm estudados não apresentaram 

amplicons nesta reação, indicando a ausência ou deleção de, no mínimo, uma das sequências 

repetidas e invertidas terminais (IRR ou IRL) do transposon (Figura 4). 

Todos os enterococos isolados nos 2 hospitais de Ribeirão Preto foram também 

analisados, pela reação de Long-PCR 2/3, quanto à amplificação do conjunto de genes 

vanRSHAX, um fragmento de 4,4kb que corresponde aos nucleotídeos 4101-8549 do Tn1546. 

Os 5 primeiros VREfm, isolados em 2005/2006 no HCFMRP-USP, apresentaram o 

grupamento gênico RSHAX intacto. Já, todos 48 VREfm isolados do HCFMRP-USP e da 

SCMRP, no período de setembro de 2008 a setembro de 2010, apresentaram produto de 

amplificação maior do que os 4,4kb esperados, indicando presença de sequência de inserção 

em algum lugar deste conjunto de genes. 

Foi realizada a clivagem com a enzima de restrição DdeI de todos os amplicons que 

apresentaram grupamento gênico RSHAX de tamanho maior do que os 4,4kb esperados. Estes 

fragmentos clivados mostraram nitidamente que, ao invés do fragmento de 874pb, 

apresentaram outras duas bandas sendo uma maior e a outra menor que o fragmento de 874pb. 

Também, em relação ao fragmento de 570pb, há provavelmente sobreposição de fragmentos 

(Figura 5). Foi realizado seqüenciamento da região onde se encontrou banda extra, para 
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assim, determinar qual a localização exata da sequência de inserção e identificação do 

elemento IS inserido. 

 

                                     

Figura 5 – Gel de agarose a 1% demonstrando os fragmentos obtidos após clivagem do grupamento gênico 
RSHAX. C – E. faecalis vanA (protótipo Tn1546 intacto); P – marcador de peso molecular de 1Kb 
Plus DNA Ladder; E. faecium HC02MI-61, E. faecium HC-32 e E. faecium HC-33.  

 

Dentre os 53 VREfm isolados do HCFMRP-USP e da SCMRP, apenas os 5 primeiros 

VREs isolados do HCFMRP-USP apresentaram fragmentos amplificados para extremidades 

esquerda (P1-P2) e direita (P19-P1) do transposon Tn1546, na reação de overlapping PCR. A 

linhagem HC-42 isolada do HCFMRP não apresentou fragmentos amplificados para nenhuma 

das extremidades do transposon. Já 81% (43 VREfm) estudados apresentaram fragmentos 

amplificados para extremidade direita (P19-P1) do transposon Tn1546, mas não para 

extremidade esquerda (P1-P2) (Figura 6). Com relação aos resultados de overlapping PCR 

utilizando pares de primers P11-P12 e P3-P4, todos 48 VREfm isolados do HCFMRP-USP e 

da SCMRP, no período de setembro de 2008 a setembro de 2010, que apresentaram produto 

de amplificação maior do que os 4,4kb esperados pela reação de Long-PCR 2/3, apresentaram 

fragmento maior que o esperado usando o par de primer P11-P12, entre genes vanS e vanH, 

localizando uma inserção de aproximadamente 1.500 pb nesta região do elemento VanA. 

Com relação ao par de primer P3-P4, todos 48 VREfm, citados anteriormente, amplificaram 

fragmento de DNA do tamanho esperado (1.132 pb), indicando perda apenas da extremidade 

esquerda (P1-P2). 
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De acordo com sequenciamento da região do transposon onde se verificou uma 

inserção, entre genes vanS e vanH (primer P11-P12), foi confirmada a presença de IS1251, a 

qual está inserida de maneira invertida na posição downstream do nucleotídeo 5.820 do 

elemento VanA (Figura 6). Foi utilizada a ferramenta blast do website: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/ para comparar as sequências obtidas dos isolados do 

presente estudo com as sequências depositadas no banco de dados. Esta sequência de inserção 

de aproximadamente 1.500 pb presente nos isolados estudados mostrou 98%, 97% e 97% de 

identidade genética com a sequência de inserção IS1251, correspondentes aos números de 

acesso, AF148130.1, AY560917.1 e L34675.1, respectivamente. 

 

 

Figura 6 - Representação esquemática do Tn1546 intacto e dos elementos VanA dos VREfm do estudo 

 

4.6. Determinação da similaridade genômica de VREfm por PFGE 

De acordo com o dendrograma construído a partir do perfil de macrorrestrição dos 

isolados de E. faecium analisados (Figura 7) e considerando que isolados com similaridade 

genômica superior a 90% (tracejado vermelho) são do mesmo tipo clonal, foram visualizados 

14 perfis de PFGE. As linhagens foram divididas de acordo com o perfil de PFGE da seguinte 

forma: A (8 isolados), B (1 isolado), C (1 isolado), D (7 isolados), E (1 isolado), F (6 

isolados), G (3 isolados), H (10 isolados), I (5 isolados), J (1 isolado), K (1 isolado), L (2 

isolados), M (5 isolados), N (1 isolado). Apesar de várias tentativas, não foi possível 

determinar o perfil de macrorrestrição do E. faecium HC-51, devido à degradação do DNA. 
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Os perfis de PFGE foram analisados e foi verificado que havia 4 perfis clonais (A, D, 

F, H) com 6 ou mais isolados. Além disso, de acordo com a Figura 7, foi observada 

similaridade genômica entre isolados do HCFMRP-USP e da SCMRP (SCM-25, SCM-38, 

SCM-39, SCM-56), sendo que, linhagens de ambas as instituições apresentaram perfis de 

PFGE A, H e I. 

Foram realizadas culturas de vigilância de VRE na Unidade de Hematologia, no 

HCFMRP, nos meses de setembro e outubro de 2008. Pela análise da PFGE (Figura 7) foram 

observados 5 perfis de PFGE diferentes (L, F, G, H, N). Os perfis de PFGE L, F, G e H 

também foram encontrados em VREs isolados tanto de colonização quanto de infecção de 

pacientes de diferentes clínicas (Apêndice A e Figura 7), em 2009, mostrando a disseminação 

destas linhagens no referido hospital.  

No período de abril a julho de 2009, foram realizadas no HCFMRP-USP culturas de 

vigilância de VRE nas Unidades de Hematologia e Imunologia, sendo detectados pacientes 

colonizados por VRE nestas enfermarias, mas também foram identificados pacientes com 

infecção por VRE na Imunologia e em outras clínicas. Pela análise da PFGE (Figura 7) foi 

observada disseminação clonal dos enterococos com perfis (D, F e I) de PFGE neste período.  

No período de agosto a novembro de 2009, foram realizadas culturas de vigilância de 

VRE no CTI Pediátrico e Berçário no HCFMRP-USP, sendo detectados pacientes 

colonizados, mas também com infecção por VRE com disseminação clonal dos enterococos 

com perfis (H e H1) de PFGE neste período do estudo. Além disso, também foi observado 

que os isolados da SCMRP apresentaram alta similaridade genômica com os do HCFMRP-

USP neste período do estudo (Apêndice A e Figura 7).  

Com relação aos VREs isolados em 2010, foi observado que nos meses de julho e 

agosto ocorreu disseminação clonal do perfil A de PFGE (Apêndice A e Figura 7). Os VREs 

foram isolados tanto de colonização como de infecção e os pacientes estavam em clínicas 

diferentes. A partir da análise do Apêndice A e Figura 7, pode-se observar que neste período 

de 2010 também ocorreu alta similaridade genômica entre um isolado de VRE (SCM-56) da 

SCMRP com os do HCFMRP-USP.  

De acordo com a análise do dendrograma (Figura 7), os primeiros VREfm (HC02MI-

61, HC10F-62, HC46F-63, HC930U-64, HCVRE-65) isolados no HCFMRP-USP, em 

meados de 2005/2006, apresentaram perfil de PFGE (M, M1 e M2) diferente da maioria dos 

isolados, não ocorrendo a presença deste perfil de PFGE em isolados posteriores. 
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Figura 7 – Dendrograma gerado pelo método UPGMA após PFGE utilizando o programa Bionumerics a partir do perfil de macrorrestrição do crDNA clivado com 

a enzima SmaI. Os perfis de PFGE dos isolados estão representados por letras coloridas maiúsculas, seguido da identificação numérica do VRE estudado, 
procedência do paciente, data da coleta do material, novamente perfil de PFGE e ST (MLST). HC, HCFMRP- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto; SCMRP- Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto; HEM: Hematologia; GAM: Gastroenterologia; IMU: Imunologia; TMO: Transplante de 
medula óssea; ORT: Ortopedia; CTI: Centro de Terapia Intensiva; CTIP: Centro de Terapia Intensiva Pediátrico;→Isolados de pacientes com infecção (15, 16, 17, 
22, 26, 27, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 47, 54, 55, 56, 57) 
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4.7. Tipagem por sequenciamento de multilocus (MLST) 

Dos 53 E. faecium identificados nos 2 hospitais de Ribeirão Preto, 31 foram 

caracterizados por MLST, os quais foram selecionados de acordo com resultados obtidos por 

PFGE. Aqueles que apresentavam diferentes perfis de PFGE foram escolhidos e, dentre os que 

apresentavam mesmo perfil de PFGE, estes foram escolhidos de acordo com a data de isolamento, 

espécimes clínicos que tinham sido isolados (infecção ou colonização), procedência (setor do 

hospital) e hospital de isolamento (HCFMRP-USP ou SCMRP) (Figura 7). 

De acordo com os resultados obtidos por MLST, dos 31 E. faecium analisados neste 

estudo (Figura 8 e Tabela 7), foram detectados 9 diferentes STs, dentre estes, 5 STs foram 

descritos pela primeira vez (656, 657, 658, 659 e 660), demonstrados em vermelho na Tabela 

7. Os novos STs 659 (HC-62) e 660 (HC-63), foram obtidos devido à presença de alelos 

inéditos para gene ddl, identificados como 52 e 53, respectivamente. Os demais novos STs 

(656, 657 e 658), apesar de possuírem alelos previamente conhecidos, o conjunto dos mesmos 

gerou uma combinação alélica inédita, resultando nestes STs que ainda não haviam sido 

descritos (Tabela 7). 

A Figura 8 ilustra o diagrama de similaridade genética gerado pelo programa eBURSTv3, 

com todos os STs presentes no banco de dados público de MLST de E. faecium, sendo possível 

ver os complexos clonais gerados, bem como a relação genética entre as linhagens estudadas. 

Estão indicados por setas todos os STs identificados em E. faecium até agora descritos no Brasil e, 

os 9 diferentes STs  encontrados nos isolados do presente estudo, estão destacados por linhas 

tracejadas. Vale ressaltar que, cada esfera presente no diagrama de similaridade genética 

representa um ST, cujo tamanho é proporcional ao número de isolados que o ST contém, 

considerando todos os isolados cadastrados no banco de dados de MLST (Figura 8). 

Dos 31 E. faecium caracterizados por MLST (Figura 8 e Tabela 7), 3,2% (n=1) 

apresentou ST17; 9,7% (n=3) apresentaram ST78 que é SLV (do inglês, single-locus variant) 

do ST17; 3,2% (n=1) apresentou ST659 e 3,2% (n=1) ST660, os quais são SLV do ST78; 

3,2% (n=1) apresentou ST656, o qual é TLV (do inglês, triple-locus variant) do ST78. Já 

38,7% (n=12) apresentaram ST412, o qual é DLV (do inglês, double-locus variant) do ST78; 

32,3% (n=10) apresentaram ST478, que é SLV do ST412 e 3,2% (n=1) apresentou ST657, o 

qual é SLV do ST478 e DLV do ST412. E, por fim, a linhagem HC-40 apresentou ST658, que 

é um singleton, ou seja, não possui nenhum ST associado a este ST, o qual foi o único ST não 

pertencente ao complexo clonal 17 (CC17), todos os outros STs identificados faziam parte 

deste complexo clonal. Portanto, de acordo com Figura 7 e Tabela 7, os principais STs 

identificados nos VREfm estudados, no período de 2008-2010, foram ST412 e ST478, ambos 
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pertencentes ao CC17, os quais predominaram ao longo do período do estudo, sendo 

identificados nas várias enfermarias dos 2 hospitais estudados. 

 

Tabela 7 – Distribuição de STs, CCs e PFGE entre VREfm isolados no HCFMRP-USP e 
SCMRP no período de setembro de 2008 a setembro de 2010 e dos 5 primeiros VREfm 
isolados do HCFMRP-USP 

Linhagem Data Isolamento atpA ddl gdh purK gyd psts adk ST CC PFGE 
E. faecium HC-02 24/09/2008 15 3 1 44 1 20 1 656 17 L1 

E. faecium HC-03 25/09/2008 15 43 1 44 1 20 1 478 17 F 

E. faecium HC-04 02/10/2008 15 43 1 44 1 20 1 478 17 G 

E. faecium HC-05 02/10/2008 15 1 1 44 1 20 1 412 17 H 

E. faecium HC-07 16/10/2008 1 1 1 1 1     1 1 17 17 N 

E. faecium HC-09 29/01/2009 15 1 1 44 1 20 1 412 17 G 

E. faecium HC-10 31/03/2009 15 1 1 44 1 20 1 412 17 L 

E. faecium HC-11 07/04/2009 15 43 1 44 1 20 6 657 17 J 

E. faecium HC-12 14/04/2009 15 43 1 44 1 20 1 478 17 I 

E. faecium HC-14 14/04/2009 15 43 1 44 1 20 1 478 17 F 

E. faecium HC-20 23/06/2009 15 43 1 44 1 20 1 478 17 D 

E. faecium HC-22 Junho/2009 15 1 1 44 1 20 1 412 17 I 

E. faecium SCM-25 Julho/2009 15 43 1 44 1 20 1 478 17 I1 

E. faecium HC-26 17/07/2009 15 43 1 44 1 20 1 478 17 D 

E. faecium HC-28 Julho/2009 15 1 1 44 1 20 1 412 17 H 

E. faecium HC-33 13/08/2009 15 1 1 44 1 20 1 412 17 H1 

E. faecium HC-34 26/08/2009 15 1 1 44 1 20 1 412 17 H 

E. faecium HC-35 25/08/2009 15 1 1 44 1 20 1 412 17 E 

E. faecium SCM-38 Setembro/2009 15 1 1 44 1 20 1 412 17 H1 

E. faecium HC-40 20/10/2009 36 1 1 44 17 20 1 658 - K 

E. faecium HC-42 30/11/2009 15 43 1 44 1 20 1 478 17 I2 

E. faecium HC-43 Julho/2010 15 1 1 44 1 20 1 412 17 B 

E. faecium HC-48 29/07/2010 15 43 1 44 1 20 1 478 17 A1 

E. faecium HC-53 30/07/2010 15 1 1 44 1 20 1 412 17 A 

E. faecium SCM-56 Agosto/2010 15 1 1 44 1 20 1 412 17 A 

E. faecium SCM-57 Agosto/2010 15 43 1 44 1 20 1 478 17 C 

E. faecium HC-61 Meados 
2005/2006 

15 1 1 1 1 1 1 78 17 M1 

E. faecium HC-62 Meados 
2005/2006 

15 52 1 1 1 1 1 659 17 M2 

E. faecium HC-63 Meados 
2005/2006 

15 53 1 1 1 1 1 660 17 M 

E. faecium HC-64 Meados 
2005/2006 

15 1 1 1 1 1 1 78 17 M1 

E. faecium HC-65 Meados 
2005/2006 

15 1 1 1 1 1 1 78 17 M 

 Em vermelho: novos alelos e STs encontrados no presente estudo 
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Figura 8- Diagrama de similaridade genética gerado pelo programa eBURSTv3, com os dados de MLST de E. faecium. Os 9 STs encontrados nas linhagens do estudo 

estão destacados por linhas tracejadas e esferas circundadas por halos rosa. As setas indicam os STs referentes a linhagens de E. faecium provenientes do Brasil.  
Esferas em amarelo indicam início de formação de novos subgrupos; em azul, STs centrais de complexos clonais; demais STs são representados por esferas pretas. 
O tamanho das esferas é proporcional à quantidade de linhagens pertencentes ao ST representado.                      
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Dentre os 5 primeiros E. faecium isolados no HCFMRP-USP em meados de 2005 e 

2006 (HC-61 a HC-65), 3 apresentaram ST78 e 2 apresentaram novos STs, sendo eles ST659 

e ST660 (Tabela 7). Apesar destes STs não terem sido detectados em anos posteriores, foi 

observado que a maioria dos isolados de 2008-2010, apresentou variações genéticas, sendo 

elas DLV ou TLV, a partir do ST78, gerando os STs 656, 412 e 478, mostrando assim a 

predominância dos STs gerados a partir do ST78 nas linhagens estudadas (Figura 8). Vale 

ressaltar que, o ST78, o qual vem se disseminando mundialmente, está sendo relatado pela 

primeira vez no Brasil, nas linhagens do presente estudo. O único VREfm que apresentou 

ST17 (HC-07) não se disseminou.  

De acordo com a análise dos dados de PFGE e MLST (Figuras 7 e 8 e Tabela 7), foi 

observado que alguns isolados que apresentavam mesmo perfil de PFGE, mostraram STs 

diferentes. Por exemplo, as linhagens HC-63 e HC-65, que apresentaram mesmo perfil M de 

PFGE, sendo uns dos primeiros VREfm isolados, apresentaram diferentes STs (ST660 e 78, 

respectivamente) (Tabela 7). Outro exemplo ocorreu com as linhagens VREfm HC-04 

(ST478) e HC-09 (ST412), ambas com perfil G de PFGE e isoladas de pacientes colonizados 

em outubro de 2008 e janeiro de 2009, respectivamente. Por fim, um terceiro exemplo ocorreu 

com as linhagens VREfm (HC-12 e HC-22), as quais apresentavam perfil I de PFGE, a 

primeira foi isolada de paciente colonizado e a segunda de paciente com infecção, estas 

linhagens apresentaram os STs 478 e 412, respectivamente. 

A partir dos resultados obtidos por MLST, foi observado que as linhagens (SCM-25, 

SCM-38, SCM-56 e SCM-57) isoladas na SCMRP, apresentaram STs 412 e 478, mostrando 

assim relação clonal com as linhagens do HCFMRP que apresentaram o mesmo ST (Tabela 

7). 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussão 
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A emergência de resistência à vancomicina no mundo iniciou-se no final dos anos 80, 

sendo primeiro documentada na parte ocidental da Europa e posteriormente nos EUA 

(LECLERCQ et al., 1988; UTTLEY et al., 1988). Depois disso, o isolamento de enterococos 

resistentes à vancomicina tem sido continuamente reportado em diversas localizações 

geográficas, inclusive no Brasil (ZANELLA et al., 2003; CAMARGO et al., 2005; 

CAMARGO; GILMORE; DARINI, 2006; TEIXEIRA et al., 2007; MORETTI et al., 2011; 

PALAZZO et al., 2011).  

O HCFMRP-USP é um hospital terciário, de grande porte e que realiza procedimentos 

de alta complexidade. Apesar do isolamento de VRE, na década de 90 ter ocorrido em vários 

hospitais brasileiros, o primeiro caso de VRE no HCFMRP-USP só ocorreu por volta de 

2005, seguido por disseminação de infecção enterocócica em pacientes onco-hematológicos 

em 2008, havendo casos de infecção da corrente sanguínea e com conseqüente óbito. Em 

2009, a cultura de vigilância para detecção de VRE em suabes retais de pacientes da Unidade 

da Hematologia foi intensificada, como também foi verificada a ocorrência de novos casos de 

infecção por VRE, no trato urinário, sangue, cavidade peritonial e ferida cirúrgica de 

pacientes de várias clínicas. Com este levantamento, foi constatada a disseminação de VRE 

colonizando o trato digestivo de pacientes hospitalizados no HCFMRP (comunicação pessoal 

– CCIH – HCFMRP/USP). Outro fato concomitante foi o isolamento de VREs na SCMRP, o 

que permitiu fazer comparação interhospitalar de VREs isolados nos 2 hospitais de Ribeirão 

Preto. 

Dado o isolamento recente destes VREs, o presente trabalho foi importante para que se 

conhecesse a epidemiologia molecular dos VREs isolados nos pacientes destes hospitais, 

podendo dar subsídios para medidas de controle de infecção hospitalar e conduta terapêutica. 

Atualmente, são conhecidos, em enterococos, sete fenótipos de resistência à 

vancomicina adquiridos (fenótipos VanA/B/D/E/G/L/M); contudo, apenas VanA e, em menor 

proporção, VanB são mais prevalentes (WERNER et al., 2008). E. faecium é o reservatório de 

resistência de fenótipos VanA e VanB em seres humanos (WILLEMS et al., 2005; 

WILLEMS; BONTEN, 2007). Conseqüentemente, o aumento da taxa de VRE em diversos 

países europeus é devido ao aumento da prevalência de E. faecium resistente à vancomicina.  

O fenótipo VanA pode ser caracterizado pela presença de elementos VanA ou do 

Tn1546 intacto, transposon com 10.851 pb, o qual contém o grupamento de genes que 

codifica resistência aos glicopeptídeos. O Tn1546 se apresenta intacto na maioria das 

linhagens de VREs isoladas no Brasil (CAMARGO et al., 2005; PALAZZO et al., 2006), no 

entanto, já foram detectadas alterações no Tn1546 em algumas linhagens isoladas no Brasil 
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(DARINI; PALEPOU; WOODFORD, 2000; CAMARGO et al., 2004, CAMARGO, 2005; 

PALAZZO et al., 2006; PALAZZO et al., 2011), sendo assim, denominando-os Tn1546-like 

elements ou elementos VanA, para diferenciá-los do protótipo original. 

No período do estudo, houve predominância de VREs da espécie E. faecium, houve 

apenas 1 isolamento de E. faecalis no HCFMRP e dois na SCMRP (dados não incluídos neste 

estudo), os quais apresentavam gene vanA , cuja presença deste gene confere resistência à 

vancomicina e teicoplanina. No presente estudo, todos E. faecium isolados nos dois hospitais 

de Ribeirão Preto também apresentaram gene vanA e CIM para vancomicina >256µg/mL pelo 

Etest®.  

De acordo com os resultados deste trabalho, os 5 primeiros VREfm (HC-61 a HC-65) 

isolados em meados de 2005/2006 de pacientes do HCFMRP-USP apresentaram o 

grupamento gênico RSHAX intacto e produziram amplicons no tamanho esperado na reação 

de Long-PCR1, mostrando que estes isolados apresentavam o transposon Tn1546 intacto, com 

os 10.851pb. Já todos 48 E. faecium isolados do HCFMRP-USP e da SCMRP, no período de 

setembro de 2008 a setembro de 2010, apresentaram produto de amplificação maior do que os 

4,4kb esperados na reação de Long-PCR2/3 e não apresentaram amplificação do elemento 

VanA na reação de Long-PCR1. Dessa forma, a inabilidade dos VREfm estudados para 

amplificar o elemento VanA, na reação de Long-PCR1, pôde ser explicada devido ao fato que, 

ao se realizar overlapping PCR com primers específicos, foi verificado que a maioria dos 

VREfm em estudo n=43 (81%) apresentaram fragmentos amplificados para extremidade 

direita (P19-P1) do transposon Tn1546, mas apresentavam deleção da região invertida e 

repetida esquerda do transposon (IRL) (primers P1-P2).  

Com relação ao resultado de overlapping PCR utilizando par de primer P11-P12, para 

estes 48 E. faecium isolados do HCFMRP-USP e da SCMRP, no período de setembro de 

2008 a setembro de 2010, foi observado que apresentaram fragmento maior que o esperado, 

entre genes vanS e vanH, verificando uma inserção de aproximadamente 1.500 pb. De acordo 

com sequenciamento desta região foi confirmada a presença de IS1251, a qual está inserida de 

maneira invertida na posição downstream do nucleotídeo 5.820 do elemento VanA, 

começando 17 nucleotídeos além do códon de parada de vanS. Esta sequência de inserção 

(IS1251) foi primeiro descrita nos Estados Unidos (HANDWERGER et al., 1995), sendo 

novamente identificada posteriormente em isolados também dos EUA (JENSEN et al., 1998; 

WILLEMS et al., 1999). Já no Brasil, Camargo e colaboradores (2004) detectaram esta 

IS1251 pela primeira vez, em 2004, em elemento VanA de VRE isolado de cultura de sangue 

de uma paciente em um hospital brasileiro (Rio de Janeiro), a qual tinha uma história de 
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tratamento de transplante de medula óssea nos EUA, sugerindo que este VRE foi introduzido 

do exterior, provavelmente através disseminação inter-hospitalar e internacional. Palazzo e 

colaboradores (2011), ao realizarem caracterização genotípica da resistência aos 

glicopeptídeos de VREs isolados em Campinas/São Paulo, também detectaram estas mesmas 

alterações no elemento VanA, uma deleção da extremidade esquerda do transposon e uma 

inserção de aproximadamente 1.500 pb, identificada como IS1251, entre genes vanS e vanH, 

em consonância com o presente trabalho. Até recentemente, o que prevalecia entre 

determinantes de resistência aos glicopeptídeos em VREs no Brasil era a presença do 

transposon Tn1546 intacto, cenário este que pode estar sendo modificado, pela predominância 

de alterações nos elementos VanA em VREs isolados mais recentemente.  Com relação ao 

resultado de overlapping PCR utilizando par de primer P3-P4, para estes 48 E. faecium 

isolados do HCFMRP-USP e da SCMRP, no período de setembro de 2008 a setembro de 

2010, foi observado que todos amplificaram fragmento de DNA do tamanho esperado 

(1.132pb), mostrando que a deleção da extremidade esquerda do transposon, verificada a 

partir da ausência de amplificação de DNA com os primers P1-P2, não se estendeu para 

região amplificada pelos primers P3-P4, ficando restrita apenas à região amplificada pelos 

primers P1-P2. Vale ressaltar que, ocorreu uma exceção entre os resultados de VREfm (HC-

42), isolado do HCFMRP, o qual não apresentou fragmentos amplificados para nenhuma das 

extremidades do transposon (Figura 6), mostrando a presença de outra variante do elemento 

VanA. 

A presença de polimorfismos nas variantes do transposon Tn1546 de enterococos é 

bastante discutida entre pesquisadores mundialmente, sendo relatada a ocorrência de 

mutações, deleções e diferentes sequências de inserção nestes elementos VanA. Como 

também, tem sido sugerida por alguns pesquisadores a presuntiva associação entre estes 

elementos VanA específicos, áreas geográficas e/ou origens ambientais (HANDWERGER et 

al., 1995; JENSEN et al., 1998; WOODFORD et al., 1998; WILLEMS et al., 1999; 

SCHOUTEN et al., 2001; NOVAIS et al., 2008). 

Portanto, pode-se deduzir que os enterococos do presente estudo, inicialmente com 

elementos VanA intactos, foram adquirindo sequências de inserções e/ou deleções com o 

decorrer do tempo e se adaptando ao ambiente hospitalar.  

Além do estudo fenotípico e genotípico, é necessária a avaliação de drogas eficazes 

contra os VREs. A daptomicina, antimicrobiano recentemente disponível na terapêutica 

médica, tem mostrado eficácia contra cocos gram-positivos resistentes à vancomicina, motivo 

pelo qual houve interesse em testar este antibiótico in vitro contra os enterococos do estudo. A 
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CIM de daptomicina pelo Etest® mostrou que todos E. faecium isolados nos 2 hospitais em 

estudo foram sensíveis a este antibiótico. Este resultado está de acordo com diversos estudos 

que mostram a alta percentagem de sensibilidade de enterococos à daptomicina em diferentes 

localidades (PFALLER; SADER; JONES, 2007; BILLSTROM et al., 2008; MALLI et al., 

2008; ZHANEL et al., 2008; SADER et al., 2009). Sendo assim, recentemente, estudos têm 

mostrado que daptomicina é ativa contra mais que 98% de enterococos testados, independente 

de sua sensibilidade a outros agentes antibacterianos. Esta ausência de resistência cruzada 

pode ser explicada devido ao fato que daptomicina tem um modo de ação distinto em relação 

aos outros antibióticos, incluindo glicopeptídeos (CANTÓN et al., 2010). Billstrom e 

colaboradores (2008) estudaram todos isolados de E. faecium de pacientes com sinais clínicos 

de sepse em Hospital Universitário na Suécia, entre janeiro de 2000 e dezembro de 2005 e 

também nenhum dos isolados foi resistente à daptomicina e à linezolida. Sader e Jones (2009) 

realizaram estudo comparativo e mostraram que o número de linhagens não sensíveis à 

daptomicina foi raro mesmo depois de alguns anos de seu uso clínico, indicando que a 

emergência de não sensibilidade é muito baixa nos centros médicos dos EUA, quando se 

utiliza os pontos de cortes preconizados pelo CLSI (2009). Destacando-se a importância de se 

monitorar continuamente, contudo, para que seja rapidamente detectada a emergência de uma 

real resistência e para guiar terapia com este e outros mais novos e ativos agentes 

antimicrobianos. Desta forma, desde o início do uso da daptomicina, tem sido relatados casos 

de E. faecium (LEWIS et al., 2005; LONG et al., 2005; LESHO et al., 2006; FRAER et al., 

2007) e E. faecalis (MUNOZ-PRICE; LOLANS; QUINN, 2005; KANAFANI; 

FEDERSPIEL; FOWLER, 2007; HIDRON et al., 2008) resistentes à daptomicina, mas ainda 

é raro. Dessa forma, como citado anteriormente, pesquisa de literatura realizada por Kelesidis 

e colaboradores (2011), a partir do PubMed e EMBASE, de 2003 até 2010, mostra que foram 

identificados 23 estudos que relatavam 150 enterococos não sensíveis à daptomicina, ou seja, 

menos que 2% dos enterococos foram não sensíveis à daptomicina com CIMs >4µg/mL. 

Outro estudo recente, também abordado anteriormente, foi realizado por Palmer e 

colaboradores (2011), que geraram variantes resistentes à daptomicina a partir de E. faecalis 

V583, na presença de concentrações cada vez mais aumentadas de daptomicina in vitro, com 

intuito de identificar as mudanças genéticas que constituem a base do desenvolvimento de 

resistência à daptomicina em enterococos. Foram identificados 7 genes candidatos a 

responsáveis pela resistência à daptomicina e três diferentes vias mutacionais em E. faecalis. 

Mutações em um destes 7 genes candidatos, codificando uma sintase cardiolipina, foram 
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encontradas em cada uma das linhagens adaptadas de E. faecalis V583, bem como nos 

isolados clínicos de E. faecalis e E. faecium resistentes à daptomicina.  

Foi analisado o perfil de sensibilidade a outros antimicrobianos (beta-lactâmicos e 

quinolonas) de alguns E. faecium isolados do HCFMRP-USP e da SCMRP, dados pelo 

sistema de automação Vitek 2® (Biomérieux). Todos 37 E. faecium analisados foram 

resistentes à penicilina, ampicilina e levofloxacino. Destes E. faecium analisados 62,2%, 

94,6%, 86,5% e 81,1% foram sensíveis a respectivamente, quinupristina/dalfopristina, 

linezolida, tetraciclina e cloranfenicol (dados não mostrados). Atualmente, nos hospitais dos 

EUA, mais de 80% dos E. faecium são resistentes à vancomicina e praticamente todos eles 

(>90%) apresentam resistência à ampicilina (HIDRON et al., 2008), o que também foi 

observado no presente estudo.  Estudo realizado na França por Biendo e colaboradores (2010) 

também mostrou que todos 131 VREfm identificados, no período de abril de 2004 a janeiro de 

2009, eram resistentes à penicilina e ampicilina. 

Enterococos são considerados microrganismos de baixa virulência e os fatores de 

virulência de E. faecium não são muito conhecidos. Porém, alguns genes têm sido sugeridos 

como contribuintes para a virulência nesta espécie: substância de agregação (gene agg); 

citolisina (gene cyl); proteína ligadora de colágeno (gene acm), que tem sido associada com a 

patogênese de E. faecium do CC17 em endocardites; antígeno de endocardite de E. faecalis  

(gene efas); proteína de superfície enterocócica (gene espfm), que está envolvida na adesão 

inicial e formação de biofilme em E. faecium e que agrava transitoriamente infecção do trato 

urinário experimental; gelatinase (gene gel), a qual hidrolisa gelatina e colágeno e 

hialuronidase (gene hyl), que é carreado por plasmídeo transferível, mostrando aumentar a 

habilidade de uma linhagem laboratorial de E. faecium para colonizar o trato gastrointestinal 

de ratos e também aumentar a virulência de uma linhagem comensal de  E. faecium em uma 

peritonite experimental (ARIAS et al., 2009; LEENDERTSE; HEIKENS; WIJNANDS, 2009; 

MANNU et al., 2003; NALLAPAREDDY; SINGH; MURRAY, 2008; RICE et al., 2009 ; 

TOP; WILLEMS; BONTEN, 2008 ). 

A PCR para pesquisa de genes codificadores de determinantes de virulência indicou 

que, dentre os enterococos isolados das 2 instituições médicas em estudo, nenhum deles 

apresentou genes codificadores de subunidades da citolisina (genes cylLL, cylLs, cylA) e 

genes codificadores de hialuronidase (gene hyl). Em contrapartida, dos 53 E. faecium 

analisados, 100% (n=53) apresentaram fragmentos amplificados do gene esp, 98,1% (n=52) 

apresentavam o gene acm, 20,8% (n=11) apresentavam o gene agg, e 18,9% (n=10) 

apresentavam o gene gel. Portanto, é evidente a predominância dos genes acm e esp nos E. 
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faecium estudados. Todos VREfm isolados no HCFMRP-USP e SCMRP, em 2008 e 2009, 

apresentavam os genes acm e espfm, com exceção do VREfm (HC-22) que apresentou apenas 

o gene espfm. Já os isolados de 2010 quando comparados aos de 2009 apresentaram um maior 

número de fatores de virulência. A maior parte dos enterococos isolados nos meses de julho e 

agosto de 2010 apresentou genes agg e gel, além dos genes acm e espfm, sendo, 

provavelmente, mais virulentos, do que os isolados em 2009 (Apêndice A). Desta forma, os 

enterococos estudados possuem fatores de virulência importantes na adesão e invasão do 

hospedeiro. A presença em especial do gene esp em todos E. faecium analisados neste estudo, 

mostra sua importância na aderência inicial da bactéria e formação de biofilme. Portanto, os 

enterococos isolados nos 2 hospitais (HCFMRP-USP e SCMRP) em estudo mostraram 

importantes fatores de virulência relacionados com a adesão e capacidade para causar 

infecção em hospedeiros. 

Camargo, Gilmore e Darini (2006) realizaram um estudo que objetivou determinar a 

relação genética de E. faecium resistentes e sensíveis à vancomicina isolados de infecções 

humanas e amostras fecais no Brasil e comparar estes isolados com aqueles de animais 

domesticados. Isolados (n=56) foram classificados por MLST e avaliados pelo perfil de 

virulência. O gene acm foi detectado em 98% dos isolados, porcentagem bastante elevada, 

consistente com o resultado observado no presente estudo.  

Billstrom e colaboradores (2008) realizaram estudo com o intuito de determinar a 

ocorrência de sete determinantes de virulência em isolados clínicos de E. faecium, de culturas 

de sangue, por um período de 6 anos e investigar possíveis correlações entre virulência e 

resistência a antibiótico. Estes pesquisadores mostraram que o gene esp foi encontrado em 

56% dos isolados e o gene hyl em 4%. Além disso, eles mostraram também que a grande 

maioria dos isolados com o gene esp foi resistente à ampicilina, ciprofloxacino e imipenem. 

Segundo Lund, Billstrom e Edlund (2006) uma possível explicação para a forte correlação 

entre a presença do gene esp e a resistência antimicrobiana pode ser devido à alta freqüência 

de conjugação observada em isolados que têm gene esp comparados com aqueles que não 

possuem o referido gene.  

Fallico e colaboradores (2011) caracterizaram, por PCR, 50 VREs e 23 E. faecium 

sensíveis à vancomicina de um hospital italiano, quanto à presença do gene esp e de genes 

responsáveis pela resistência aos glicopeptídeos. Destes 50 VREs, 49 apresentaram o gene 

vanA e apenas uma linhagem apresentou o gene vanB. Já com relação à presença do gene esp, 

73% e 43% dos VREs e VSEs apresentavam o referido gene, respectivamente. Outra literatura 

pesquisada foi a de Panesso e colaboradores (2010), os quais realizaram um estudo 
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multicêntrico de 2006-2008 para avaliar a epidemiologia molecular de enterococos em 4 

países da América do Sul (Colômbia, Equador, Peru e Venezuela). A genotipagem por PFGE 

e MLST foi realizada em todos os VREfm e a pesquisa da presença dos genes esp e hyl 

também foi realizada. Dos 723 enterococos isolados, E. faecalis foi o mais comum (78%). 

Resistência à vancomicina foi detectada em 6% dos isolados (74% dos quais foram E. 

faecium). Dentre os isolados de VREfm, os genes esp e hyl foram detectados em 69% e 23% 

dos isolados, respectivamente. Vale ressaltar que, apenas a presença do gene de virulência 

específico, não significa que este gene está necessariamente sendo expresso, portanto, são 

necessários maiores estudos para determinar se realmente o gene está sendo expresso. Palazzo 

e colaboradores (2011) caracterizaram VREs isolados durante um surto que ocorreu em um 

hospital universitário brasileiro (HC-UNICAMP) em 2007 e foi verificado que todos VREs 

apresentaram genes acm, esp e hyl e nenhum deles apresentou genes cyl, agg e gel. Portanto, 

mediante o exposto, pode-se observar que foi detectado em alguns estudos (BILLSTROM et 

al., 2008; PALAZZO et al., 2011; PANESSO et al., 2010) a presença dos genes esp, acm e hyl 

nos VREfm estudados, já no presente estudo houve a predominância dos genes acm e esp nos 

E. faecium em análise, no entanto, nenhum dos isolados apresentou gene hyl. Portanto, o 

presente trabalho mostra que as linhagens de VREs isoladas dos hospitais em estudo, têm 

adquirido diversos determinantes de virulência e resistência, aumentando a habilidade para 

sobreviver e causar doenças em hospitais. 

Além da pesquisa dos genes determinantes de virulência, foi realizado o estudo 

epidemiológico por PFGE dos E. faecium isolados nos hospitais de Ribeirão Preto. 

O método de tipagem molecular PFGE é amplamente utilizado com o propósito de 

analisar o DNA genômico bacteriano, possibilitando alta diferenciação das linhagens, sendo 

por isso considerada o “padrão ouro” para análise de surtos hospitalares (HOMAN et al., 

2002).  

Os perfis de macrorrestrição do DNA genômico dos E. faecium isolados do HCFMRP 

e da SCMRP foram caracterizados por PFGE após clivagem com a enzima SmaI. A análise do 

dendrograma (Figura 7) gerado pelo programa Bionumerics mostrou que havia 4 perfis 

clonais predominantes (A, D, F, H), considerando que isolados com similaridade genômica 

superior a 90% são do mesmo tipo clonal. Desta forma, ocorreram disseminações clonais de 

enterococos com perfis de PFGE (F, G, H, L1 e N) em 2008, sendo estes isolados obtidos a 

partir da cultura de vigilância de pacientes colonizados da Unidade da Hematologia. Em 2009, 

os perfis de PFGE L, F, G e H continuaram sendo encontrados em VREs isolados tanto de 
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colonização quanto de infecção de pacientes de diferentes clínicas (Apêndice A e Figura 7), 

mostrando a disseminação destas linhagens, com estes perfis de PFGE, no referido hospital. 

Em períodos específicos de 2009, predominaram os perfis de PFGE (D, F, H, H1, I) 

em pacientes situados principalmente nas unidades da Hematologia, Imunologia, CTI 

pediátrico e Berçário e, por fim, em 2010, ocorreu a disseminação clonal de enterococos com 

perfil A de PFGE, sendo isolados tanto de colonização como de infecções e os pacientes 

estavam internados em clínicas diferentes.  

O Apêndice A mostra os dados dos VREs por ordem cronológica. Ao fazer uma 

análise global dos isolados mostrados no Apêndice A, observa-se uma heterogeneidade dos 

perfis de PFGE ao longo do tempo, porém, ao se realizar a análise por períodos específicos, 

foi observada a predominância de determinados perfis de PFGE em clínicas específicas. A 

análise dos dados do Apêndice A também permite inferir que a predominância de 

determinados perfis de PFGE em pacientes colonizados de clínicas específicas em 2009, 

como por exemplo, Imunologia, Gastroenterologia e Berçário, pode ter ocorrido devido a 

casos de infecção por VRE nas referidas clínicas. Sendo assim, a CCIH instaurou cultura de 

vigilância nestes ambientes, determinando a presença de pacientes colonizados por VRE. O 

pensamento inverso também é válido, predominância de determinados perfis de PFGE em 

pacientes infectados, pode ter ocorrido devido a casos de pacientes colonizados, sugerindo 

habilidade de isolados intestinais atuarem como patógenos, dependendo das características 

imunológicas de cada paciente, sendo maior a probabilidade disto acontecer em pacientes 

imunocomprometidos. No entanto, não se pode extrapolar esta hipótese para os isolados de 

2008 e 2010, pois os VREs isolados de casos de infecção em 2008 não estavam disponíveis 

nos bancos de bactérias do HCFMRP-USP e os VREs isolados em 2010 não apresentaram 

esta correlação entre perfil de PFGE e colonização/infecção. 

Apesar dos VREfm terem sido isolados por um período extenso (2008-2010), o 

método de tipagem molecular por PFGE conseguiu mostrar resultado consistente e confiável, 

pois pela análise do dendrograma (Figura 7) foi observado que havia ocorrido disseminações 

clonais com determinados perfis de PFGE durante períodos curtos (meses) nestes 3 anos. Por 

exemplo, no período de abril a julho de 2009, ocorreu disseminação clonal dos enterococos 

com perfis (D, F e I) de PFGE; já no período de agosto a novembro de 2009, ocorreu 

disseminação clonal dos enterococos com perfil (H e H1) de PFGE, portanto, o fato de ter 

havido o isolamento de diferentes perfis de PFGE em períodos curtos específicos facilitou a 

interpretação dos resultados da PFGE.  Alguns estudos mostraram que E. faecium VanA 

isolados no Brasil apresentam diferentes perfis de PFGE, indicando que diversas linhagens 
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estão envolvidas em infecção e colonização de pacientes (ZANELLA et al., 2003; 

CAMARGO et al., 2004), como também pôde ser observado no presente estudo. 

Outro fato interessante observado foi que a análise da PFGE dos primeiros VREfm 

(HC02MI-61, HC10F-62, HC46F-63, HC930U-64, HCVRE-65) isolados no HCFMRP-USP, 

em meados de 2005/2006, mostrou perfil de PFGE (M, M1 e M2) diferente da maioria dos 

isolados, não ocorrendo estes perfis de PFGE em isolados posteriores. Desta forma, estes 

primeiros isolados de VREfm não estão relacionados com a disseminação de VRE no 

HCFMRP-USP, não podendo ser detectado o ancestral comum entre os isolados estudados. 

 D’AZEVEDO e colaboradores (2008) realizaram estudo para avaliar a relação 

genética de VREs isolados em um hospital de ensino brasileiro, localizado em São Paulo, 

após oito anos de seu primeiro isolamento. Foram analisados 37 isolados de VREs obtidos de 

81 culturas de vigilância de pacientes admitidos nas 4 maiores Unidades de Tratamento 

Intensivo, em Fevereiro de 2006. Foram observados cinco grupos clonais distintos entre os 

VREfm por PFGE. Todos esses clones foram diferentes do primeiro clone de VRE isolado 

oito anos atrás no mesmo hospital, como também foi verificado no presente estudo. 

Foi determinado que os isolados com similaridade genômica superior a 90% seriam do 

mesmo tipo clonal, pois foi observada, pela análise da literatura, alta taxa de polimorfismos 

entre os enterococos e grande variabilidade na definição do ponto de corte na interpretação 

dos resusltados de PFGE. Morrison e colaboradores (1999) estudaram o polimorfismo no 

padrão de bandas de DNA exibido por 30 VREfm isolados de uma unidade renal por um 

período de 11 meses. Estes 30 isolados de pacientes diferentes foram analisados por PFGE e 

resultou em 17 padrões de bandas que formaram 4 grupos distintos com similaridade de 82%. 

Estes pesquisadores mostraram que há um alto polimorfismo nos padrões de bandas de DNA 

entre os VREfm.  

A análise de PFGE deste estudo também mostrou que alguns isolados da SCMRP 

(SCM-25, SCM-38, SCM-39, SCM-56) apresentaram alta similaridade genômica com os do 

HCFMRP-USP (Apêndice A e Figura 7), havendo evidências de transmissão horizontal entre 

hospitais, necessitando assim de maiores investigações sobre a possibilidade de disseminação 

clonal entre os referidos hospitais, através de pacientes que possivelmente possam ter sido 

internados em ambos os hospitais, ou transferidos de um hospital para o outro, ou mesmo de 

funcionários que trabalham em ambas as instituições. 

Adicionalmente aos dados apresentados deste estudo, 2 ou mais VREfm isolados do 

mesmo paciente, foram investigados pelo perfil de sensibilidade aos antibióticos, perfil de 

PFGE e presença de genes de virulência. Independentemente do espécime clínico investigado 
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ou se os isolados fossem de infecção ou colonização não houve diferença entre VREs de 

mesmos pacientes. Portanto, VREs do mesmo clone tanto infectaram quanto colonizaram 

pacientes do HCFMRP-USP (dados não mostrados).  

Além da caracterização molecular por PFGE dos E. faecium isolados nos 2 hospitais 

de Ribeirão Preto, também foi realizado estudo epidemiológico por MLST de 31 E. faecium 

dentre os 53 VREfm identificados. A tipagem por MLST foi desenvolvida para investigações 

epidemiológicas globais e a longo prazo, pois se baseia na análise da sequência de genes 

housekeeping, altamente conservados. A emergência global de VREfm tem sido caracterizada 

pela disseminação clonal de E. faecium pertencentes, predominantemente, ao complexo clonal 

17 (CC17) (TOP; WILLEMS; BONTEN, 2008).  

Os resultados obtidos por MLST de 31 VREfm analisados neste estudo (Figura 8 e 

Tabela 7), mostraram 9 STs diferentes, todos pertencentes ao CC17, com exceção do ST658, 

que era singleton e não estava inserido no CC17. Ainda, com relação aos 9 STs encontrados, 5 

deles eram inéditos (656, 657, 658, 659 e 660) e foram descritos pela primeira vez neste 

estudo. 

Dentre os 5 primeiros E. faecium isolados no HCFMRP-USP em meados de 2005 e 

2006, 3 apresentaram ST78, o qual é SLV do ST17 e os outros 2 E. faecium apresentaram STs 

(659 e 660) que eram SLV do ST78. O ST78 não foi detectado em anos posteriores, mas foi 

observado que a maioria dos isolados de 2008-2010, apresentou variações genéticas, 

apresentando-se como DLV ou TLV do ST78, gerando os STs 656, 412 e 478, mostrando 

assim, rápida evolução genética destes isolados durante período estudado. Estes resultados 

sugerem que, os isolados deste estudo, são ou descendentes diretos ou têm evoluído de um 

mesmo ancestral comum, o que não foi observado pelos resultados de PFGE. Vale ressaltar, 

portanto, a predominância dos STs derivados de variações genéticas a partir do ST78 nas 

linhagens estudadas. Um único VREfm (HC-07), isolado em outubro de 2008 de paciente 

colonizado da Unidade de Hematologia do HCFMRP-USP, apresentou ST17, o qual não se 

disseminou nos hospitais estudados. Linhagens pertencentes ao ST17 são consideradas 

epidêmicas, sendo encontradas em surtos hospitalares e infecções clínicas em diferentes 

países, incluindo Reino Unido, Austrália, Estados Unidos (GALLOWAY-PEÑA et al., 2009), 

França, Itália (FALLICO et al., 2011), Holanda, Espanha (NEBREDA et al., 2007; 

VALDEZATE et al., 2008), Portugal (MATO et al., 2009), Alemanha (WERNER et al., 

2008), Grécia, entre outros, sendo considerado o ST fundador do CC17, cujas linhagens 

pertencentes a este complexo  clonal, são distribuídas mundialmente.  
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De acordo com diagrama de similaridade genética construído a partir dos dados de 

MLST (Figura 8), os principais STs identificados nos VREfm estudados, no período de 2008-

2010, foram: ST412, que foi encontrado em 38,7% (n=12) dos isolados e ST478, que foi 

detectado em 32,3% (n=10) dos isolados (Figura 8, Tabela 7 e Apêndice A). Os STs 412 e 

478, ambos pertencentes ao CC17, predominaram ao longo do período do estudo, sendo 

identificados nas várias enfermarias dos 2 hospitais estudados. Por exemplo, no período de 

abril a julho de 2009 foram identificados STs 412 e 478 nas linhagens estudadas, isoladas de 

pacientes colonizados e infectados de diferentes clínicas (Apêndice A), Já no período de 

agosto a novembro de 2009, foram identificados VREfm com ST412, isolados de pacientes 

com infecção e colonizados nas Unidades de Neonatologia, Berçário e Imunologia do 

HCFMRP-USP, bem como isolados de pacientes da SCMRP, mostrando provável 

disseminação inter-hospitalar de enterococos geneticamente relacionados neste período do 

estudo. Esta similaridade genética entre linhagens do HCFMRP-USP e SCMRP sugere mais 

uma vez transmissão horizontal entre hospitais, através de deslocamentos inter-hospitalar de 

pacientes ou mesmo de funcionários que trabalham em ambas as instituições. A habilidade 

destes enterococos, com STs específicos, em persistir dentro de determinadas enfermarias e 

disseminar entre hospitais, sugere que estes isolados têm se adaptado extremamente bem ao 

ambiente hospitalar. Panesso e colaboradores (2010) realizaram um estudo multicêntrico de 

2006-2008 para avaliar a epidemiologia molecular de enterococos em 4 países da América do 

Sul (Colômbia, Equador, Peru e Venezuela). A genotipagem por MLST foi realizada para 

isolados representativos de cada perfil de PFGE, mostrando que o ST412 foi o mais frequente 

entre estes VREs isolados de países da América do Sul, coerente com os resultados do 

presente estudo, indicando a presença de linhagens associadas ao ambiente hospitalar.  

No Brasil, a maioria dos VREfm envolvidos em surtos relatados recentemente, não 

eram relacionados com CC17. Linhagens de VREfm pertencentes ao CC17 foram 

identificadas em casos esporádicos no Brasil (ST50, ST115, ST97, ST164) e ST17 em dois 

isolados durante primeiro surto de VRE VanA no hospital Santa Marcelina de São Paulo em 

1998, como também em dois isolados do Rio de Janeiro, um em 2000 e o outro em 2001, na 

Clínica São Vicente (CAMARGO; GILMORE; DARINI, 2006). Dessa forma, a grande 

maioria dos VREfm relacionados com surtos isolados até pouco tempo no Brasil apresentava 

ST114, o qual não está inserido no complexo clonal CC17 (CAMARGO; GILMORE; 

DARINI, 2006; TITZE-DE-ALMEIDA et al., 2006). No entanto, Palazzo e colaboradores 

(2011) caracterizaram 21 VREfm isolados durante surto que ocorreu no Hospital Universitário 

da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas (HC-UNICAMP) em 2007, 
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bem como dois outros enterococos, um sensível e outro resistente, isolados do mesmo 

paciente num período de uma semana, no Hospital Boldrini, um hospital pediátrico onco-

hematológico, também localizado em Campinas. Resultados obtidos por MLST mostraram 

que STs novos foram identificados: ST447, 448 e 478. O ST478 era DLV do ST203, o qual 

foi descrito em isolados clínicos da Coréia (SUP OH et al., 2005), Alemanha, China, Japão e 

Dinamarca. Dessa forma, apesar destes três STs diferentes terem sido identificados, todas as 

linhagens pertenciam ao complexo clonal 17, mostrando assim mudança no perfil clonal das 

linhagens brasileiras caracterizadas por MLST, as quais passaram a estar inclusas no CC17, o 

que não acontecia até pouco tempo, cujas linhagens estavam fora do CC17. 

O presente trabalho, mostrou que ST478 continua a aparecer entre VREs isolados do 

Brasil, confirmando assim, as mudanças nos perfis de VREfm causando surtos no Brasil, 

mostrando que linhagens de VREfm pertencentes ao CC17 estão começando a predominar no 

Brasil, fato que já era verificado em outros países. 

Um fato interessante observado também foi que, ao consultar o banco de dados de 

MLST de E. faecium para se verificar quais STs estavam presentes no Brasil, foi observado 

que havia informações depositadas sobre VREs isolados de pacientes hospitalizados de São 

Paulo, em 2009, em que o ST412 predominou nesta coleção bacteriana, como também um 

isolado apresentou ST478 (dados ainda não publicados). Dessa forma, mais uma vez podendo 

inferir que o CC17 está predominando entre as linhagens isoladas, mais recentemente, no 

Brasil, sendo detectados os STs 412 e 478 entre VREs isolados em hospitais do Brasil. 

Após determinação dos STs das linhagens estudadas, também se realizou comparação 

das linhagens do presente estudo com dados de 2.112 E. faecium de diferentes origens e 

regiões geográficas mundiais, disponíveis no banco de dados internacional de MLST 

(http://www.mlst.net). Pela primeira vez foi verificada, com a inclusão dos STs das linhagens 

do presente estudo, maior frequência do ST78 (n=194) no banco de dados, cuja 

predominância era, até então, do ST17 (n=191). Sendo assim, pode-se observar que está 

ocorrendo aumento da distribuição de enterococos apresentando ST78 mundialmente. De 

acordo com estas informações depositadas no banco de dados de MLST de E. faecium, vários 

países já detectaram enterococos com ST78 em pacientes hospitalizados, são eles: Itália 

(STAMPONE et al., 2005; FALLICO et al., 2011), Áustria, Alemanha, Coréia (KO SOO et 

al., 2005), Hungria, Holanda, China, Japão (MATSUSHIMA et al., 2011), Portugal, Taiwan 

(HSIEH et al., 2011), Letônia (LVA) e agora sendo detectado no Brasil. Portanto, o ST78 está 

sendo relatado pela primeira vez no Brasil, em linhagens do presente estudo. Soo Ko e 

colaboradores (2005) caracterizaram 98 VREfm, isolados de 4 hospitais de atenção terciária 
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na Córeia, por métodos de tipagem molecular, verificando que resultados de MLST 

mostraram 9 STs, os quais todos pertenciam ao complexo clonal 78. Stampone e 

colaboradores (2005) também demonstraram que o aumento no número de infecções da 

corrente sanguínea causadas por VRE, na Itália, devia ser devido ao aparecimento e 

disseminação de clone de VREfm, resistente a múltiplas drogas, adaptado ao ambiente 

hospitalar e que apresentava ST78. Fallico e colaboradores (2011) caracterizaram 50 VREs 

isolados de um hospital italiano e verificaram que o ST78 foi predominante entre os isolados. 

Em 2010, Hsieh e colaboradores realizaram a tipagem molecular por MLST de 29 E. faecium, 

os quais foram isolados de pacientes do hospital universitário de Taiwan, de maio 2007 a 

janeiro 2008 e mostraram que 82,8% dos isolados apresentavam ST78, que pertence ao CC17.  

O CC17 representa grupo de linhagens epidêmicas de E. faecium que têm disseminado 

mundialmente, tendo como provável fundador o ST17. As linhagens pertencentes ao CC17 

são caracterizadas por resistência a quinolonas e ampicilina e por possuírem o gene esp que 

codifica proteína de superfície, a qual está associada à virulência da bactéria. Portanto, a 

presença do gene esp é sugestiva de epidemicidade de isolados de VREfm (TOP; WILLEMS; 

BONTEN, 2008), características estas que foram detectadas nos isolados do presente estudo. 

Todos VREfm dos dois hospitais de Ribeirão Preto que tiveram analisados seus perfis de 

sensibilidade a antimicrobianos, mostraram resistência à ampicilina e levofloxacino, como 

também todos E. faecium analisados possuíam gene esp. Outros pesquisadores, Rice e 

colaboradores (2009) e Willems e colaboradores (2001), associaram ao CC17, além do genes 

esp, também o gene hyl, mas em discordância com estes estudos, nenhum apresentou gene 

hyl, embora todos VREfm isolados dos 2 hospitais de Ribeirão apresentaram o gene esp.  

Sendo assim, através da aquisição de múltiplos mecanismos adaptativos, incluindo as 

aquisições sequenciais de genes de resistência a antimicrobianos e genes de virulência, 

enterococos vão adquirindo vantagens seletivas, possibilitando sua adaptação ao ambiente 

hospitalar. Dessa forma, permitindo cada vez mais aquisição de novas formas de adaptações e 

diversificação genética, resultando em grupo de genótipos fortemente relacionados como visto 

no complexo clona 17 (CC17), sendo todos descendentes do genótipo fundador, ST17, e bem 

adaptados ao ambiente hospitalar (LEAVIS; BONTEN; WILLEMS, 2006).   

Portanto, o presente estudo mostra que enterococos são microrganismos com notável 

habilidade para adaptar ao ambiente hospitalar e adquirir determinantes de resistência a 

antibióticos. Desta forma, o presente trabalho vem confirmar que VREfm isolados em 

recentes anos no Brasil, pertencem ao CC17 e possuem determinantes genéticos, como genes 

de virulência e de resistência a antimicrobianos, contribuindo como vantagem seletiva para 
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estes microrganismos na adaptação ao ambiente hospitalar. Vale ressaltar que, aliado a isto, o 

fato destes enterococos também possuírem resistência a outros antimicrobianos, como 

ampicilina e levofloxacino, todos estes fatores juntos facilitam a disseminação de VRE no 

ambiente hospitalar. Outra forma de adaptação genética apresentada pelos enterococos do 

estudo foi que os primeiros enterococos isolados no HCFMRP-USP possuíam o transposon 

Tn1546 intacto, no entanto, isto não foi observado em isolados posteriores, os quais foram 

adquirindo sequências de inserção e deleções, mostrando polimorfismos entre variantes do 

Tn1546. 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusões 
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• A resistência à vancomicina dos enterococos estudados é devido à presença do gene 

vanA; 

• Todos VREfm foram sensíveis à daptomicina, pelo Etest; 

• Os elementos VanA envolvidos na resistência à vancomicina são diferentes no início 

dos casos de colonização/infecção por VRE quando comparados aos isolados em 

2010; 

• A integridade do transposon envolvido na resistência à vancomicina foi verificada 

apenas nos primeiros isolados de VRE no HCFMRP-USP; 

• A maioria dos VREfm do estudo apresentaram as mesmas alterações do elemento 

VanA, mostrando deleção da extremidade esquerda do transposon e inserção da 

IS1251 entre genes vanS e vanH; 

• Os VREfm do estudo apresentaram um maior número de genes de virulência em 2010 

quando comparados aos isolados de 2008 e 2009; 

• Ocorreram disseminações clonais com determinados perfis de PFGE em períodos 

específicos nos hospitais em estudo, não permitindo que se determinasse ancestral 

comum por PFGE; 

• Os resultados obtidos por MLST mostraram 9 STs diferentes, todos pertencentes ao 

CC17, com exceção do ST658, mostrando que linhagens de VREfm pertencentes ao 

CC17 estão começando a predominar no Brasil, como já acontece em outros países; 

• O ST78, que está emergindo mundialmente, foi relatado pela primeira vez no Brasil 

em linhagens do presente estudo;  

• Pelos perfis de PFGE foi observada similaridade genômica entre VREfm isolados dos 

dois hospitais envolvidos no estudo, o que foi confirmado pelos resultados de MLST; 

• Resultados de MLST sugerem que VREfm isolados em anos posteriores (2008-2010) 

possam ser descendentes diretos dos cinco primeiros isolados de VREfm no HCFMRP 

em meados de 2005/2006 ou possam ter evoluído do mesmo ancestral comum. 
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Apêndice A – Dados gerais sobre os VREs estudados 

Tipagem molecular4 
Genes de virulência 

MLST Isolados Data coleta Procedência1 Amostra clínica2 

acm      hyl     agg      cylLL    cylLs    cylA       esp         gel 

CIM3 (µg/mL) 
DPC PFGE 

ST CC 

Long 

P2/35 

E. faecium HC-02 24/9/2008 HC-HEM CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)          0,75 L1     656    17 >i 

E. faecium HC-03 25/9/2008 HC-HEM CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)         1,5 F     478    17 >i 

E. faecium HC-04 2/10/2008 HC-HEM CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)         1 G     478    17 >i 

E. faecium HC-05 2/10/2008 HC-HEM CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      1 H     412    17 >i 

E. faecium HC-07 16/10/2008 HC-HEM CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      2 N      17    17 >i 

          

E. faecium HC-09 29/1/2009 HC-HEM CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      1,5 G     412    17 >i 

E. faecium HC-10 31/3/2009 HC-HEM CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)        1 L     412    17 >i 

          

E. faecium HC-11 7/4/2009 HC-HEM CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      1,5 J     657    17 >i 

E. faecium HC-12 14/4/2009 HC-HEM CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      1 I     478    17 >i 

E. faecium HC-13 14/4/2009 HC-NUT CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)     1,5 D   >i 

E. faecium HC-14 14/4/2009 HC-HEM CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      1,5 F     478    17 >i 

E. faecium HC-15 23/4/2009 HC-UETDI Urina (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      2 F   >i 

E. faecium HC-16 12/5/2009 HC-GAM Urina (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      1,5 I   >i 

E. faecium HC-17 13/6/2009 HC-IMU Urina (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      1,5 D   >i 

E. faecium HC-18 16/6/2009 HC-HEM CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      2 F   >i 

E. faecium HC-19 23/6/2009 HC-IMU CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)     1,5 F   >i 

E. faecium HC-20 23/6/2009 HC-IMU CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)      1,5 D     478    17 >i 

E. faecium HC-22 Junho/2009 HC-CTI Cav. peritonial (-)         (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)     1,5 I     412    17 >i 

E. faecium HC-24 30/6/2009 HC-GAM CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)     2 F   >i 

E. faecium SCM-25 Julho/2009 SCMRP NI (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)     1,5 I1     478    17 >i 

E. faecium HC-26 17/7/2009 HC-ORT Músculo (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)     1,5 D     478    17 >i 

E. faecium HC-27 23/7/2009 HC-IMU Urina (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)     1,5 D   >i 

E. faecium HC-28 Julho/09 HC-CTI CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)     1 H     412    17 >i 

E. faecium HC-29 30/7/2009 HC-IMU CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    1,5 D   >i 

E. faecium HC-30 30/7/2009 HC-IMU CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-) 2 D   >i 

 Continua 
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Tipagem molecular4 CIM3 (µg/mL) 

DPC PFGE     MLST 

Long 

P2/35 

       Isolados 

Data coleta Procedência1 Amostra clínica2 

                         

                          Genes de virulência 

acm      hyl     agg      cylLL    cylLs    cylA       esp         gel   ST         CC  

E. faecium HC-31 Agosto/2009 HC-CTI CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    1,5 H >i 

E. faecium HC-32 Agosto/2009 HCFMRP NI (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    1,5 H1 >i 

E. faecium HC-33 13/8/2009 HC-UNE Urina (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    1 H1             412          17 >i 

E. faecium HC-34 26/8/2009 HC-BER Sangue (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    1,5 H               412          17 >i 

E. faecium HC-35 25/8/2009 HC-IMU CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    1,5 E               412          17 >i 

E. faecium HC-36 28/8/2009 HC-CTIP CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    1 H >i 

E. faecium HC-37 21/8/2009 HCFMRP Urina (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    2 G >i 

E. faecium SCM-38 Setembro/2009 SCMRP Urina (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)   1,5 H1             412          17 >i 

E. faecium SCM-39 Setembro/2009 SCMRP Bile (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)   1,5 H1 >i 

E. faecium HC-40 20/10/2009 HC-HEM CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-) 2 K               658           - >i 

E. faecium HC-41 18/11/2009 HC-CTIP CV - S. anal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)   0,064 H >i 

E. faecium HC-42 30/11/2009 HC-TMO CV - S. retal (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)   1,5 I2              478          17 >i 

        

E. faecium HC-43 Julho/2010 HCFMRP Sangue (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (-)   1 B              412          17 >i 

E. faecium HC-47 20/7/2010 HC-CLM Otite média (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (+)  1,5 A >i 

E. faecium HC-48 29/7/2010 HC-HEM CV - S. anal (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (+)   2 A1            478          17 >i 

E. faecium HC-49 29/7/2010 HC-TMO CV - S. anal (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (+)   1,5 A >i 

E. faecium HC-51 30/7/2010 HC-HEM CV - S. anal (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (+)   1,5 ND >i 

E. faecium HC-52 30/7/2010 HC-UPOTV CV - S. anal (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (+)   1,5 A >i 

E. faecium HC-53 30/7/2010 HC-NUT CV - S. anal (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (+)   0,5 A             412          17 >i 

E. faecium HC-54 30/7/2010 HC-ORT Fragmt.  (prt. mole) (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (+)  1,5 A >i 

E. faecium HC-55 Agosto/2010 HCFMRP Sangue (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (+)   2 A >i 

E. faecium SCM-56 Agosto/2010 SCMRP Urina (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (+)  1,5 A             412          17 >i 

E. faecium SCM-57 Agosto/2010 SCMRP Sec. abdominal (+)        (-)        (+)        (-)        (-)        (-)         (+)          (+)  2 C             478          17 >i 

 
Continua 
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Isolados 

Data coleta Procedência1 Amostra clínica2 

 

Genes de virulência 

acm      hyl     agg      cylLL    cylLs    cylA       esp         gel

CIM3 (µg/mL) 
DPC 

Tipagem molecular4 

PFGE             MLST  
                 ST          CC 

Long 

P2/35 

E. faecium HC02MI-61 Meados 2005/2006 HCFMRP        NI (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    2 M1               78          17 i 

E. faecium HC10F-62 Meados 2005/2006 HCFMRP        NI (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    2 M2              659         17 i 

E. faecium HC46F-63 Meados 2005/2006 HCFMRP        NI (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    2 M                660         17 i 

E. faecium HC930U-64 Meados 2005/2006 HCFMRP        NI (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    1,5 M1               78          17 i 

E. faecium HCVRE-65 Meados 2005/2006 HCFMRP        NI (+)        (-)        (-)         (-)        (-)        (-)         (+)          (-)    1,5 M                 78          17 i 
1 HC, HCFMRP, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; HEM, Hematologia; UETDI: Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas; 

GAM: Gastroenterologia; IMU: Imunologia; CTI: Centro de Terapia Intensiva; SCMRP: Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto; ORT: Ortopedia; BER: Berçário; CTIP: 

Centro de Terapia Intensiva Pediátrico; TMO: Transplante de medula óssea. 
2 CV- S. retal: Cultura de vigilância-Suabe retal; NI: Não informado; CV- S. anal: Cultura de vigilância-Suabe anal; Fragmt.  (prt. mole): fragmento (partes moles); Sec. 

Abdominal: Secreção abdominal. 
3 CIM: Concentração Inibitória Mínima; DPC: Daptomicina. 
4 PFGE: Eletroforese em campos pulsados; MLST:Seqüenciamento de ; ST: sequence type; CC: complexo clonal; ND: não determinado. 
5 i: transposon Tn1546 intacto; >i: fragmento do grupamento gênico RSHAX >4,4kb. 
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