
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: ISOLAMENTO, PERFIL DE SENSIBILIDADE E INVESTIGAÇÃO DA PRODUÇÃO DE
BETA-LACTAMASES EM AMOSTRAS DE ESCHERICHIA COLI ISOLADAS DE PACIENTES COM
INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO EM JUNDIAÍ,SP.

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE PAULISTAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): VIRGINIA APARECIDA DE MORAIS MOREIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLAUDIA DE MOURAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): JULIO CESAR BARBOSA, MONICA SABRINA ALEIXO DE SOUZA, VERONICA
CRISTINA GOMES SOARES
COLABORADOR(ES): 



 

1.RESUMO 

A Escherichia coli é a maior causadora de infecções do trato urinário (ITU), 

principalmente em mulheres e a utilização de antimicrobianos de maneira 

indiscriminada no tratamento dos pacientes vem desencadeando o aumento no número 

de microrganismos resistentes. Este estudo tem como objetivo determinar o perfil de 

resistência a antimicrobianos e produção de β-lactamase (ESBL) em amostras de E. 

coli isolados de pacientes que apresentaram sintomas de ITU. Foram identificadas até o 

momento 277 cepas, onde verificou-se perfis de multirresistência aos antimicrobianos 

amplamente utilizados na clínica médica. Uma cepa se mostrou produtora de ESBL. 

Estes estudos são de grande importância para determinar a prevalência das cepas 

multirresistentes e produtoras de β-lactamases em ITU, com a finalidade de alertar 

equipes de saúde sobre a decisão da  terapia adequada e intervenções para reduzir a 

disseminação desse mecanismo de resistência entre as bactérias. 
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2.INTRODUÇÃO 

O grupo de Escherichia coli causadoras de infecções extra-intestinais (ExPEC) 

causam uma grande diversidade de doenças como UTI (Infecção do trato urinário), 

meningites, osteomelite, entre outros. A E. coli é a bactéria mais encontrada em 

uroculturas, sendo responsável pela maioria das infecções. O tratamento é feito por 

antimicrobianos a partir de antibiograma, contudo bactérias podem desenvolver 

resistência a antimicrobianos na mesma velocidade em que são produzidos. As falhas 

no tratamento de doenças infecciosas se dão principalmente pelas bactérias 

multiresistentes, que resulta em aumento de morbidade e mortalidade1 

Agravando o perfil de resistência das amostras isoladas atualmente, as ESBL (β-

lactamases de espectro estendido) são enzimas bacterianas que hidrolizam antibióticos 

beta-lactâmicos com amplo espectro de ação. Sabe-se que, cepas produtoras de ESBL 

são importantes agentes de infecção nosocomial e no trato urinário, podendo impor 

limites as opções terapêuticas disponíveis e tornado necessário a implantação de 

técnicas adequadas para sua detecção2,3. O uso excessivo e indiscriminado de 

cefalosporinas de amplo espectro contribui para o aparecimento de cepas produtoras 



de ESBL e torna este um problema de interesse geral4. De acordo com a literatura, 

todas as cepas bacterianas que apresentam sensibilidade diminuída cefalosporinas de 

3ª geração e ao aztreonam devem ser consideras como produtoras de ESBL4. 

 

3.  OBJETIVOS 

              O trabalho visa isolar Escherichia coli a partir de amostras de urina 

provenientes de ITU sem tratamento prévio, verificar o perfil de resistência aos 

principais antimicrobianos e investigar a produção de β-lactamase. 

 

4. METODOLOGIA 

Amostras de urina de pacientes atendidos pelo Laboratório de Análises Clínicas 

Laboratório Anchieta, Jundiaí, SP, vem sendo coletadas no período de março a 

novembro de 2013. A investigação da resistência antimicrobiana e produção de β-

lactamase foram realizadas através de técnicas preconizadas pelo CLSI.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As amostras coletadas até o presente momento foram semeadas em Agar CLED 

e incubadas a 37ºC/18hs. As amostras foram identificadas a partir dos seguintes testes: 

Fermentação do glicose, L-triptofano desaminase e H2S em meio TSI e capacidade de 

multiplicação em Citrato de Simmons. A resistência aos antimicrobianos foi verificada 

através da técnica de difusão de discos em ágar Mueller Hinton para os 

antimicrobianos: gentamicina, amoxicilina, imipenem, ciprofloxacina, cefotaxima e 

eritromicina. O resultado foi obtido através da medição dos diâmetros dos halos. Para a 

produção de ESBL utilizou-se disco de amoxicilina associado ao ácido clavulânico e 

cefalosporinas (cefotaxima, ceftazidima e aztreonam) distanciados 30mm em ágar 

Mueller Hinton. A produção de ESBL é indicada pela deformação (aumento) nos halos 

de inibição ao redor dos discos dos antimicrobianos β-lactâmicos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento foram avaliadas 335 uroculturas e identificadas 277 

E.coli (85%). O resultado dos testes de resistência a antimicrobianos de 124 cepas 



estão ilustrados no gráfico 1. Vinte e oito E. coli resistentes à cefotaxima (diâmetro ≤ 

27mm) foram avaliadas quanto à produção de ESBL, sem resultado positivo. Contudo, 

uma cepa apresentou redução dos halos frente às cefalosporinas, sendo considerada 

produtora de ESBL in vivo (BRAOIOS, 2009). 

Gráfico 1. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos testados em 

Escherichia coli isoladas de urina provenientes de pacientes com infecção do 

trato urinário. 
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