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Resumo 

 A Escherichia coli é um bacilo gram-negativo que habita o trato intestinal de 

humanos e animais homeotérmicos, sendo associada a doenças como diarréias, 

meningites, septicemia e infecções do trato urinário. Tal espécie é associada a 

resistência antimicrobiana ampla e produção de ESBL, tornando grande problema 

em saúde pública pela disseminação de bactérias multirresistentes. O trabalho tem 

como objetivo isolar E. coli de pacientes com infecção bacteriana e bacteremia, 

verificar a resistência antimicrobiana e detectar a produção de ESBL. Até o 

momento, 10 amostras foram identificadas, predominantemente em hemoculturas, 

não houve verificação de multirresistência, porém uma amostra foi produtora de 

ESBL in vitro. 
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1. Introdução 

A Escherichia coli é um bacilo gram-negativo que pertence a família das 

Enterobacteriaceae, responsável por casos de diarréia aquosa, diarréia 

sanguinolenta, infecções no trato urinário, meningites neonatais e sepse (MOURA et 

al., 2012). A capacidade de causar doenças depende de um mecanismo que 

envolve vários fatores de virulência incluindo adesão, toxinas, modificações de 

superfície da célula hospedeira entre outros (MOURA et al., 2012). A sepse ocorre 

principalmente em pacientes imunodeprimidos; a bactéria alcança a corrente 

sanguínea e se dissemina, causando hipertermia ou hipotermia, taquicardia, coma e 

anúria, levando o indivíduo ao óbito caracterizando choque séptico (FRACASSO, 

2008). A terapia deve ser orientada de acordo com resultados obtidos por resultado 

de antibiograma, visto que a mesma pode criar resistência (ERB et al., 2007).  

A resistência os antimicrobianos se dá pela presença de genes que codificam 

mecanismos bioquímicos que impedem a ação das drogas. Algumas espécies 

apresentam resistência amplamente difundida em todo o mundo. (BRAOIOS, 2009). 

Este fato se tornou um problema de saúde pública em todo mundo. Além disso, o 

custo financeiro de uma terapia fracassada por conta de microrganismos resistentes 

é muito grande, onerando ainda mais os sistemas públicos de saúde (BERQUO et 

al., 2004). E. coli ainda pode apresentar resistência mediada pela produção da 

enzima β-lactamases de espectro estendido (“extended spectrum β-lactamases” ou 

ESBL), que são mediadas por plasmídios que contem genes que codificam ESBL. A 



produção de β-lactamases rompe o anel beta-lactâmico da maioria das penicilinas 

(BRAOIOS, 2009). 

2. Objetivo 

O objetivo deste trabalho é isolar Escherichia coli em amostras isolada de pacientes 

da área metropolitana e periférica de Jundiaí, São Paulo, hospitalizados ou que 

necessitaram de atendimento devido à sintomatologia da infecção bacteriana e 

bacteremia, verificar o perfil de resistência aos antimicrobianos e a produção de 

ESBL. 

3. Metodologia 

A metodologia consiste em isolar a partir de material biológico oriundos de pacientes 

com sintoma de infecção bacteriana e/ou bacteremia sem tratamento prévio com 

antimicrobianos atendidos pelo Laboratório de Análises Clínicas Anchieta, Jundiaí, 

SP, no período de março a novembro de 2013. A identificação de E. coli será 

através de provas bioquímicas e a verificação da resistência a antimicrobianos e 

produção de ESBL serão realizadas através da prova de difusão de disco, utilizando 

metodologia descrita pelo CLSI. 

4. Desenvolvimento 

Até a presente data foram coletadas amostras biológicas, semeadas em Ágar 

MacConkey e verificando presença de bactérias gram-negativas, seguiram-se as 

provas bioquímicas: Ágar TSI, meio de motilidade e reprodução em Ágar Citrato de 

Simmons. A partir do isolamento, foram realizados testes de resistência a 

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

eritromicina através da técnica de difusão em disco utilizando Ágar Mueller Hinton. A 

leitura foi baseada na medição dos diâmetros dos halos de inibição de acordo com 

CLSI. Os testes de produção de ESBL foram realizados através da utilização de 

amoxicilina associado ao ácido clavulânico e cefalosporinas (cefotaxima, ceftazidima 

e aztreonam) distantes 30mm em Ágar Mueller Hinton. As placas foram incubadas a 

37º.C/18hs em estufa bacteriológica. A produção de ESBL é indicada pelo aumento 

do diâmetro do halo de inibição (ghost zone).  

5. Resultados preliminares 

Até a presente data, foram identificadas dez E. coli provenientes de secreção vaginal 

(1), hemocultura (5), esperma (1), swab anal (2) e líquido peritoneal (1). Os 

diferentes perfis de resistência estão ilustrados no gráfico 1. Uma amostra se 

mostrou produtora de ESBL in vitro. 



Gráfico 1. Perfil de resistência aos antimicrobianos em E. coli isoladas de 

pacientes com infecções e bacteremia. 
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