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1. RESUMO 

  O estudo propõe investigar a prevalência de enterobactérias resistente às 

cefalosporinas, pela produção de ESBL, isolados no Laboratório de Análises Clíni-

cas do Curso de Ciências Farmacêuticas da UNAERP. Para tanto, isolados que 

apresentaram antibiogramas sugestivos de produção de ESBL foram investigados 

pelos métodos de Sinergismo de Duplo e Disco Combinado. Até o momento, 6,13% 

das culturas positivas são de enterobactérias produtoras de ESBL. Amicacina e imi-

peném são as melhores alternativas terapêuticas contra tais bactérias.  

 

2. INTRODUÇÃO 

As β-Lactamases de Espectro Estendido (ESBLs), produzidas por grande par-

te dos bacilos da família Enterobacteriaceae, consistem em enzimas capazes de 

hidrolisar grande parte dos antimicrobianos β-Lactâmicos, como penicilinas, cefalos-

porinas e monobactâmicos (TAVARES, 2009). A disseminação dessas enzimas vem 

tornando-se um problema de ordem mundial, com descrição e estudos de cepas em 

diversos países, inclusive no Brasil (DROPA 2006; METZKER, 2013). As infecções 

causadas por enterobactérias produtoras de ESBL se tornou um grande desafio para 

saúde publica. Segundo o WHO (2000), “o risco da resistência microbiana levar a 

humanidade de volta à era pré-antibiótica”. Isso justifica que estudos como estes são 

extremamentes importantes para a adequação da terapia antimicrobiana empírica, a 

fim de minimizar fracassos terapêuticos e o desenvolvimento de cepas resistentes. 

 

3. OBJETIVOS 

Investigar a prevalência e o perfil de sensibilidade de bacilos Gram-negativos 

da família Enterobacteriaceae produtores de β-Lactamases de Espectro Estendido 

(ESBLs) isolados no Laboratório de Análises Clínicas do Curso de Ciências Farma-

cêuticas da Universidade de Ribeirão Preto (LAC-CCF UNAERP), no período de 

março a agosto de 2015. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Isolados Bacterianos Investigados 

 De todas as culturas positivas identificadas no período estudado, aqueles iso-

lados identificados como enterobactéria, apresentando antibiograma sugestivo de 

produção de ESBL, foram armazenados para a confirmação desse fenótipo.  



4.2. Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos 

Os Testes de Sensibilidade aos Antimicrobianos (TSA) foram realizados no 

LAC-CCF UNAERP, por disco de difusão, segundo o CLSI (2014). Foi considerado 

antibiograma sugestivo de produção de ESBL aquele que apresentou um dos se-

guintes critérios: halo da ceftazidima ≤ 22mm; halo do aztreonam ≤ 27mm; halo de 

cefotaxima ≤ 27mm (CLSI, 2014). 

4.3. Método do Sinergismo de Duplo Disco (DDS) 

Foi realizado durante o TSA, colocando no centro da placa um disco de amo-

xicilina mais clavulanato e, ao seu redor, eram distribuídos os discos de cefotaxima, 

ceftazidima, aztreonam e cefepima. O teste foi considerado positivo, se observado 

uma zona irregular (zona fantasma) entre o disco central e aqueles ao seu redor. 

4.4. Método do Disco Combinado (DC) 

O método consiste em avaliar os halos de inibição formados frente aos discos 

de ceftazidima e cefotaxima com clavulanato em comparação com os halos dos dis-

cos de ceftazidima e cefotaxima sem o clavulanato. Uma diferença maior ou igual a 

5 mm indica positividade para a produção de ESBL (CLSI, 2014). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo consistiu em analisar exames de antibiogramas de culturas 

positivas para enterobactérias, realizados no LAC-CCF UNAERP, no período de 

março a agosto de 2015. Foram avaliadas, pelo método DDS, todas as linhagens de 

enterobactérias que apresentaram perfis de antibiograma sugestivos de produção de 

ESBL. Entretanto, devido ao fato do DDS ser um método pouco sensível, todos 

aqueles isolados que não apresentaram zona fantasma no DDS serão investigados 

pelo método DC. Dessa forma, serão computados como enterobactérias produtoras 

de ESBL todos os isolados positivos no DDS ou no DC. Com o número total de ente-

robactérias produtora de ESBL será calculada a prevalência, as espécies de entero-

bactérias mais associadas com a produção de ESBL, além de seus perfis de sensibi-

lidade aos outros antimicrobianos.   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante o período de estudo foram identificadas um total de 212 culturas posi-

tivas. Destes, 20 foram identificados como espécies de enterobactérias com perfis 

de antibiograma sugestivos de produção de ESBL. Desses 20 isolados, 13 (65%) 



confirmaram-se positivos e 7 (35%) foram negativas, pelo método DDS. Estes 7 iso-

lados serão futuramente investigados pelo método DC. Desta forma calculou-se, até 

o presente momento, uma prevalência de 6,13% de enterobactérias produtoras de 

ESBL, sobre todos os isolados identificados no período. Dentre os 13 isolados pro-

dutores de ESBL, foram identificados as seguintes espécies: 7 Escherichia coli 

(53,8%);  4 Klebsiella pneumoniae (30,7%); 1 Klebsiella oxytoca (7,7%);  e 1 Proteus 

mirabilis (7,7%). 

Devido à atividade hidrolítica das ESBL sobre os beta-lactâmicos, apenas o 

imipeném (um carbapenêmico que preserva atividade sobre ESBL) apresentou bom 

desempenho, sendo eficiente em 85% dos isolados produtores de ESBL. Apenas 

uma E.coli e o P.mirabilis não foram sensíveis ao imipeném, sugerindo a produção 

de carbapenemase. Dos aminoglicosídeos testados no TSA, a amicacina apresentou 

melhor atividade (eficiente em todos os 13 isolados produtores de ESBL), sendo 

uma boa alternativa terapêutica contra isolados produtores de ESBL. A gentamicina, 

outro aminoglicosídeo, foi eficiente em 38% desses isolados. Já as quinolonas apre-

sentaram baixa atividade antimicrobiana. Apenas a K. oxytoca foi sensível a todas 

as quinolonas e uma K. pneumoniae foi sensível ao levofloxacino e norfloxacino. To-

dos os outros isolados não foram sensíveis às quinolonas, sugerindo que mecanis-

mos de resistência contra quinolonas e ESBL sejam correlacionados.  

É importante ressaltar que os dados podem sofrer alterações já que o estudo 

está em andamento e a metodologia de DC ainda não foi aplicada. 
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