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RESUMO 
 
 

ROBERTO, Sharise Beatriz. Virulência e Resistência Antimicrobiana de Enterococcus sp. Isolados de Amostras de Água, 2016. 90f. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 
2016. 
 Enterococcus sp. são bactérias caracterizadas como cocos Gram-positivos, 
frequentemente encontradas na microbiota normal do trato gastrointestinal de 
humanos e animais, além de serem encontradas em plantas, solo e na superfície da água. Embora sejam considerados microrganismos comensais, Enterococcus sp. 
podem estar relacionados a uma grande variedade de infecções humanas, e com o 
rápido crescimento de cidades, muitas vezes sem saneamento básico, a água de 
superfície serve como disseminação de doenças de veiculação hídrica. Este trabalho apresenta como objetivo, o isolamento e identificação de espécies de Enterococcus 
de água de superfície da nascente do córrego Jaboti e sua foz, ribeirão Biguaçu e 
represa do Barreiro, na cidade de Apucarana – PR, além da determinação da 
sensibilidade desta bactéria a antimicrobianos e fatores de virulência. Os 
enterococos isolados foram testados quanto à sua resistência a 12 antibióticos 
através do método de disco difusão, além de análises genotípicas de fatores de 
virulência e de resistência a antimicrobianos, utilizando a reação em cadeia da 
polimerase (PCR). Foram confirmados quarenta (40) isolados para o gênero Enterococcus, sendo que as espécies identificadas foram E. italicus (n= 8); E. 
casseliflavus e E. flavescens (n= 4); E. gallinarum (n= 4); E. seriolicida (n= 3) e E. 
faecium (n= 2). As taxas de resistência dos isolados foram observadas em 57,5%; 
55,0%; 50,0%; 47,5% e 35,0% para eritromicina, penicilina, teicoplanina, 
vancomicina e ampicilina respectivamente. Genes de resistência encontrados nos isolados foram vanA (37,5%), erm(B) (25,0%), aac (6’)-le-aph(2’’)-la (22,0%); tet(L) 
(20.0%) e tet(M) (2,5%). Nenhum dos isolados pesquisados apresentaram o gene 
vanB. Determinantes de virulência dos isolados foram detectados a uma taxa de 
17,5 e 2,5% para asa1 e cylA. Não foram identificados os genes gelE, ace agg e cpd 
nos isolados analisados. A presença de Enterococcus sp. na água representa um 
problema de saúde pública, uma vez que esta pode servir como disseminação desta 
bactéria para seres humanos. 
 Palavras-chave: Enterococcus sp. Água de Superfície. Resistência a 
Antimicrobianos. Fatores de Virulência. Fatores de Resistência.  
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ABSTRACT 
 
ROBERTO, Sharise Beatriz. Virulence and Antimicrobial Resistance of Enterococcus 
sp. Isolated from Water Samples, 2016. 90p. Dissertation (Master in Environmental Engineering) – Federal University of Technology - Paraná. Londrina, 2016.  
Enterococcus sp. are Gram-positive cocci bacteria often found in the normal 
microflora of the gastrointestinal tract of humans and animals; and also in plants, soil 
and surface water. Although these microorganisms are considered commensals, Enterococcus sp. can be related to a wide variety of human infections. With the rapid 
growth of cities, often without basic sanitation, surface water serves as the spread of waterborne diseases through the Enterococcus sp. This work presents as objective 
the isolation and identification of species of Enterococcus of surface water samples 
collected from three lakes: Jaboti, Lake Biguaçu and Lake Barreiro, all in the 
Apucarana City – PR. The virulence factors and sensitivity to antibiotics are were 
also determined. The isolates were tested for their resistance to 12 antibiotics by disk 
diffusion method; and the genotypic analysis of virulence factors and antimicrobial 
resistance genes was carried out using the Polymerase Chain Reaction (PCR). Forty (40) isolates for the genus Enterococcus were confirmed and species were identified 
as follows: E. italicus (n= 8); E. casseliflavus/E.flavescens (n= 4); E. gallinarum (n= 
4); E. seriolicida (n= 3) and E. faecium (n= 2). The resistance rates of the isolates 
were observed of 57,5%; 55,0%; 50,0%; 47,5% and 35,0% for erythromycin, 
penicillin, teicoplanin, vancomycin and ampicilin respectively. Genes found among isolates were vanA (37,5%); erm(B) (25,0%); aac (6 ') - aph-le (2') – la (22,5%); tet(L) 
(20,0%) and tet(M) (2,5%). None of the studied isolates presented vanB gene. 
Virulence determinants of the isolates were detected at a rate of 17,5 and 2,5% for asa1 and cylA. The genes gelE, agg, ace and cpd were not detected among the 
isolates. The presence of Enterococcus sp. in water is a public health problem since 
it can spread virulent and antibiotic resistant bacteria to humans.  
 Keywords: Enterococcus sp. Surface Water. Antimicrobial Resistance. Virulence 
Factors. Resistance Factors.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A água é um recurso natural de domínio público, porém limitado devido ao 
uso inadequado interferir na qualidade e disponibilidade de água potável. O grande 
interesse por águas superficiais se dá pela recreação e turismo, sendo fonte de 
renda de muitos municípios. No entanto, o crescimento da população pode ocorrer 
sem aumento na infraestrutura de saneamento, propiciando que os efluentes sejam 
liberados diretamente nestes recursos hídricos, favorecendo a disseminação de 
doenças de veiculação hídrica (PINTO, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012).  

Na maioria das vezes a água encontra-se contaminada por indicadores de 
contaminação fecal. A poluição fecal é uma importante fonte de contaminação 
bacteriana em mananciais hídricos, destacando-se bactérias do grupo coliformes 
totais e termotolerantes e as do gênero Enterococcus sp., colocando em risco a 
saúde dos seres humanos e  demais animais (HENKES, 2010). 

Bactérias do gênero Enterococcus sp. são consideradas um ótimo indicador 
de contaminação de origem fecal, pois além de colonizarem o intestino de animais 
homeotérmicos, são resistentes aos fatores ambientais e podem sobreviverem em 
condições adversas de crescimento tais como: presença de 6,5% de cloreto de 
sódio (NaCl), em diferentes faixas de temperaturas e pH (entre 10ºC e >45ºC e pH 
entre 4,0 e 9,6) (ARIAS et al., 2012; FACKLAM et al., 2002; MORENO et al., 2006). 

Este gênero apresenta cerca de 54 espécies, sendo caracterizados como 
cocos Gram-positivos, dispostos aos pares ou em cadeias curtas, não formadores 
de esporos e catalase-negativa (EUZÉBY, 2015). 

Além do trato intestinal, podem também estarem presentes nas plantas, no 
solo, e na superfície da água (ZARRILI et al., 2005; SILVA et al., 2010). Embora 
sejam considerados microrganismos comensais, Enterococcus sp. podem estar 
relacionados a uma grande variedade de infecções humanas, tanto no ambiente 
hospitalar quanto na comunidade, tais como endocardite, bacteremia, síndromes 
diarréicas em recém nascidos, infecções intra-abdominais, urinárias e colonizando 
ou causando infecções em feridas superficiais (KONEMAN et al., 2001; HÖRNER et 
al., 2005).  

Uma das razões para o aumento de infecções hospitalares causada por 
Enterococcus sp. está na sua capacidade de desenvolver resistência contra uma 
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grande variedade de antibióticos (LOMBARDI et al., 2008). Um dos mecanismos de 
aquisição de resistência se dá através da transferência de genes presentes em 
plasmídeos (LECLERCQ et al., 1988; SHEPARD e GILMORE, 2002).   

Entretanto, apenas resistência a antibióticos em Enterococcus sp. não é 
suficiente para explicar a patogenicidade destas bactérias; por isso, os fatores de 
virulência também devem ser levados em consideração (FRANZ et al., 2001; 
MORENO et al., 2006). Os fatores de virulência bacteriana são substâncias ou 
estruturas celulares que contribuem para a patogenicidade das bactérias, tais como 
toxinas, enzimas extracelulares, flagelos e cápsulas, entre outros (MUNDY; SAHM; 
GILMORE, 2000). Há vários fatores de virulência descritos em Enterococcus sp. 
incluindo citolisina, gelatinase, serina protease, hialuronidase, substância de 
agregação, proteína de superfície extracelular, outras adesinas envolvidas na 
ligação a célula do hospedeiro, formação de biofilme e codificação de plasmídeo por 
feromônio (FRANZ et al., 2011). 

A abordagem dos estudos de características de virulência e resistência em 
Enterococcus sp. ainda não é muito explorada no Brasil, já que a legislação não 
prevê o monitoramento desta bactéria em corpos hídricos (HENKES, 2010). 

Portanto, o meio ambiente aquático constitui um importante reservatório de 
microrganismos e genes de virulência e resistência a antimicrobianos. Nesse 
sentido, torna-se evidente a necessidade de manter a qualidade de águas 
recreacionais através do uso de parâmetro microbiológicos, e estes se baseiam nas 
respostas dos organismos em relação á mudanças de fatores ocorridos no meio 
onde vivem (DUARTE, 2011). Neste contexto, foi realizada a identificação 
microbiológica relativa à Enterococcus sp. isoladas da nascente do córrego Jaboti e 
também da sua foz, bem como do ribeirão Biguaçu, e também da represa do 
Barreiro, foi realizada a  identificação fenotípica e genotípica dos grupos isolados de 
Enterococcus sp., além de análises genotípicas relacionadas a genes de virulência, 
e de resistência a antimicrobianos, sendo estudo o pioneiro na região.  
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 
 
 

Isolamento, identificação e determinação da sensibilidade a antimicrobianos 
e fatores de virulência em isolados de Enterococcus sp. a partir de diferentes corpos 
de água da cidade de Apucarana – PR. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

(i) Isolar e identificar Enterococcus sp. provenientes de  água; 
(ii) Proceder análise molecular para identificação ao nível de espécies; 
(iii) Proceder análise para presença  de genes relacionados a fatores de 

virulência e resistência a antimicrobianos; 
(iv) Verificar a sensibilidade dos isolados frente a antimicrobianos de uso 

clínico. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DE ENTEROCOCCUS SP. 
  
 

Inicialmente, o gênero enterococos foi classificado como estreptococos do 
grupo D, porém, pesquisas indicaram que Streptococcus faecium e S. faecalis 
estavam suficientemente distintos de outros estreptococos, devido basicamente aos 
estudos de homologia de DNA e em evidências filogenéticas, então Schleifer e 
Kilpper-Balz (1984) propuseram sua transferência para o gênero Enterococcus 
(FOULQUIÉ MORENO, 2006).  

Enterococcus sp. são bactérias Gram-positivas, não formadoras de esporos, 
não possuem enzima citocromo, e portanto são catalase-negativa, porém algumas 
cepas podem produzir pseudocatalase; são também oxidase-negativa, cocos 
anaeróbios facultativos que ocorrem isoladas, aos pares, ou principalmente em 
cadeias curtas, porém podem ser encontradas em cadeias de vários comprimentos. 
São extremamente resistentes e versáteis, com uma habilidade especial para 
sobreviverem em condições adversas (incluindo concentrações elevadas de sal, 
NaCl 6,5%) além da sobrevivência em uma vasta gama de temperaturas e pH (entre 
10ºC e >45ºC, pH entre 4,0 e 9,6), porém crescem otimamente a uma temperatura 
de 35ºC; este tipo de bactéria também hidrolisa a esculina na presença de sais 
biliares (ARIAS et al., 2012; FACKLAM e COLINS, 1989; FOULQUIÉ MORENO, 
2006; FACKLAM et al., 2002). 
 O gênero enterococos caracteriza-se também, como linhagens 
homofermentativas, tendo como produto final da fermentação da glicose o ácido 
lático, sem produção de gás, o que diminui o pH e pode inibir outros microrganismos 
patogênicos como por exemplo, Salmonella sp e Escherichia coli. Estas 
características podem conferir o sabor ácido característico de produtos fermentados; 
adicionalmente são conhecidas como bactérias ácido láticas, e podem produzir 
substâncias antimicrobianas, como bacteriocinas, conferindo aos produtos 
maturados e queijos do tipo frescal melhor qualidade sanitária (revisado por GAMA, 
2008; revisado por BALDUINO et al., 1999). 
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 Devido a estas características, este gênero também é usado na fabricação 
de alguns tipos de queijos, pois os enterococos têm importante papel no 
desenvolvimento do sabor e como probióticos, estes podem contribuir para melhorar 
o balanço na microbiota em humanos e outros animais (FERREIRA, 2005). 
 Porém, é extremamente importante a verificação da patogenicidade de 
isolados deste gênero, pois caso a bactéria utilizada para a fabricação de produtos 
alimentícios apresente algum gene de resistência ou de virulência, estes podem ser 
transferidos para outras bactérias do trato gastro-intestinal, e consequentemente 
poderá haver contaminação de outros nichos ecológicos, pois este gênero apresenta 
alta capacidade de sobreviver em condições adversas (FRANZ et al., 2011). 

Devido a essa capacidade de crescer e sobreviver em condições adversas, 
Enterococcus sp. encontram-se distribuídos em diversos ambientes, tanto no solo, 
como em plantas, alimentos, água, além de serem encontrados em aves, insetos e 
peixes. Entretanto, são amplamente disseminados em ambientes hospitalares 
devido ao fato destes poderem sobreviver por longos períodos em superfícies 
ambientais, como por exemplo, equipamento médico; além de serem tolerantes ao 
calor, ao cloro e algumas preparações de álcool (BRADLEY e FRAISE, 1996). 

Já nos seres humanos e outros animais, vivem como parte da microbiota 
normal intestinal. Devido a sua abundância nas fezes de animais homeotérmicos e a 
sua existência ao longo do meio ambiente, sua proliferação em águas de superfície 
é um sinal de contaminação fecal por seres humanos ou demais animais 
(LANTHIER et al., 2011; LECLERCQ et al., 2013; MURRAY, 2000). 

Existem diferentes espécies de enterococos que são encontradas em 
diversas amostras de água, dentre elas geralmente E. faecium e E. faecalis são 
isoladas com frequência (FERGUSON et al., 2013; FURUKAWA et al., 2011; 
YAMANAKA, 2011).  
 Contudo, atualmente são conhecidas cerca de 54 espécies de enterococos, 
e 2 subespécies citadas em periódicos: E. alcedinis, E. aquimarinus, E. asini, E. 
avium, E. caccae, E. camalliae, E. canintestini, E. canis, E. casseliflavus, E. 
cecorum, E. columbae, E. devriesei, E. diestrammenae, E. dispar, E. durans, E. 
eurekensis, E. faecalis, E. faecium, E. flavescens, E. gallinarum, E. gilvus, E. 
haemoperoxidus, E. hermanniensis, E. hirae, E. italicus, E. lactis, E. lemanii, E. 
malodoratus, E. moraviensis, E. munditi, E. olivae, E. pallens, E. phoeniculicola, E. 
plantarum, E. porcinus, E. pseudoavium, E. quebecensis, E. raffinosus, E. ratti, E. 
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rivorum, E. rotai, E. saccharolyticus, E. saccharolyticus sub sp. saccharolyticus, E. 
saccharolyticus sub sp. taiwanensis, E. saccharominimus, E. seriolicida,  E. 
silesiacus, E. solitarius, E. sulfureus, E. termitis, E. thailandicus, E. ureasiticus, E. 
ureilyticus, E. viikkiensis, E. villorum, E. xiangfangensis (EUZÉBY, 2015). 
 A identificação da espécie pode contribuir para determinar a origem da 
contaminação fecal, pois a diversidade de espécies de enterococos está relacionada 
aos ambientes onde estas podem ser encontradas. A tabela 1 mostra alguns 
exemplos de nichos ecológicos dos quais já foram isoladas diferentes espécies do 
gênero enterococos. 
 
 

Tabela 1 – Espécies de Enterococcus e seus habitats conhecidos 
(continua) 

Grupo Espécie Habitat (s) conhecido Referência 

E. faecalis E. faecalis Humano, animal (diversos), 
planta, inseto 

SCHLEIFER et al., (1984); 
LAYTON et al., (2010) 

E. faecium E. faecium Humano, animal (diversos), 
planta, inseto 

SCHLEIFER et al., (1984); KLEIN, 
(2003) 

 E. durans Humano, animal (diversos), 
inseto 

COLLINS et al., (1984) 

 E. hirae Animal (diversos), planta FARROW; COLLINS (1985) 
 E. munditi Solo, planta COLLINS et al., (1986) 
    
E. gallinarum E. gallinarum Humano, animal (diversos), 

inseto 
COLLINS et al., (1984) 

 E. casseliflavus Planta, solo, humano, 
animal (diversos) 

COLLINS et al., (1984) 

E. avium E. avium Humano, animal (diversos) COLLINS et al., (1984); GHOSH et 
al., (2012) 

E. cecorum E. cecorum Animal (galinhas) DEVRIESE et al., (1983); 
WILLIAMS et al., (1989) 

 E. columbae Animal (pombo) DEVRIESE et al., (1990) 
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Tabela 1 – Espécies de Enterococcus e seus habitats conhecidos 
(conclusão) 

Grupo Espécie Habitat (s) conhecido Referência 

Desagrupados E. italicus Animal (gado) FORTINA et al., (2004) 
 E. seriolicida Animal (peixes infectados) KUSUDA et al., (1991) 
 
 
 A identificação das espécies do gênero enterococos, pode ser feita pelo 
emprego de testes bioquímicos convencionais, como também através de sistemas 
automatizados. 
 Os sistemas automatizados mais utilizados são o Viteke®, Microscan® e o 
Pasco®, entretanto, em várias situações, seu uso leva à obtenção de identificações 
errôneas, necessitando então da utilização de métodos alternativos (D’AZEVEDO et 
al., 2004). A diferenciação de espécies como E. casseliflavus e E. gallinarum, por 
exemplo, apresentam grande similaridade metabólica, e devido a este fato, pode ser 
difícil a identificação por testes bioquímicos ou até mesmo são erroneamente 
identificados e confirmados, sendo assim, métodos moleculares podem ser útil para 
a diferenciação e confirmação destas espécies (MEDEIROS et al., 2010). 
 Já os métodos convencionais para a identificação de Enterococcus, são 
baseados no crescimento de diversos meios de culturas, especificamente meios que 
possuem esculina, para que este tipo de bactéria possa hidrolisá-la. Porém com a 
utilização deste método, é necessário de 2 a 3 dias para fornecer resultados. Já a 
PCR, é uma técnica rápida, que permite a identificação independente da cultura, 
além da diferenciação confiável das espécies, pois esta é uma técnica 
extremamente precisa, sendo esta a principal vantagem.  
 Devido ao fato de enterococos sobreviverem em condições extremas, às 
diferentes espécies deste gênero são capazes de causarem doenças em humanos 
por diversas rotas de contaminação cruzada, como fontes hospitalares, ambientais e 
alimentos (VAN DEN BERGHE et al., 2006). 
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3.2  RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 
  
 
 A resistência aos antimicrobianos é um fenômeno genético, que relaciona a 
existência dos genes contidos no microrganismo com diferentes mecanismos 
bioquímicos que impedem a ação das drogas. Esta resistência pode ser originada de 
mutações, isto é, resistência adquirida, que ocorrem durante o processo reprodutivo 
do microrganismo resultando assim, em erros de cópias na sequência base que 
forma o DNA cromossômico responsável pelo código genético; e também outra 
origem da resistência aos antimicrobianos é a importação dos genes causadores do 
fenômeno, consistindo na transferência de determinantes (marcadores) de 
resistência através de genes presentes em plasmídeos e transposons (TAVARES, 
2000; NORMARK; NORMARK, 2002). Porém, a resistência bacteriana a 
antimicrobianos pode ainda, ser classificada como intrínseca (natural), pois se 
encontra no cromossomo bacteriano e é próprio da espécie (NORMARK; 
NORMARK, 2002). 

Embora os enterococos sejam naturalmente resistentes a todas as 
cefalosporinas; exemplos de resistências mutacionais compreendem a 
aminopenicilina, através de alterações na proteína de ligação a penicilina, 
resistência a fluoroquinolonas e rifampicina. Exemplos de resistências adquiridas 
são, através da transferência de genes de resistência a tetraciclinas, macrolídeos, 
cloranfenicol, glicopeptídeos e altas concentrações de aminoglicosídeos. Tendo uma 
preocupação especial para a resistência a penicilina e aminopenicilinas, alto nível de 
resistência aos aminoglicosídeos, e resistência aos glicopeptídeos (vancomicina e 
teicoplanina), pois estes são agentes antimicrobianos de escolha para o tratamento 
de graves infecções causadas por enterococos (KAYSER, 2003). 

O maior desafio está no controle de isolados que possuem multirresistência 
a uma gama de antimicrobianos. A propagação de bactérias multirresistentes, se dá 
devido ao uso de agentes antimicrobianos na medicina humana, na medicina 
veterinária, e principalmente na produção animal.  

Na Europa, por exemplo, desde meados dos anos 70, o glicopeptídeo 
avoparcina, foi muito utilizado como promotor de crescimento em aves e suínos; e a 
avoparcina é um antibiótico similar a vancomicina, com os mesmos mecanismos de 
ação e resistência; e devido ao aparecimento de resistência cruzada entre esses 
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antibióticos, e também o surgimento de VRE na Europa, seu uso foi proibido 
(WERNER et al., 2008; POETA et al., 2005). Os primeiros enterococos isolados de 
amostra clínica resistente a vancomicina (E. faecium e E. faecalis) foram detectados 
na Europa em 1986 (LECLERCQ et al., 1988; UTTLEY et al., 1988). Desde então 
tem se espalhado rapidamente ao redor do mundo. Atualmente, Enterococcus sp. 
resistentes a vancomicina, tem sido relatado em diversos estudos, e são 
encontrados em diferentes nichos ecológicos, como águas superficiais, alimentos, 
fezes de animais, isolados clínicos, entre outros (FURLANETO-MAIA et al., 2014; 
YAMANAKA, 2013; MORRIS et al., 2012). Além disso, VRE frequêntemente 
expressam resistência adicional a múltiplos antibióticos, incluindo ampicilina, 
aminoglicosídeos (gentamicina e estreptomicina) (SCHOUTEN et al., 2000). Na 
década de 80, o uso de promotores de crescimento, a exemplo a avoparcina, pode 
ter favorecido o aparecimento de isolados resistentes à vancomicina em animais e 
posteriormente, disseminação ao homem através da cadeia alimentar ou até mesmo 
de forma direta (POETA et al., 2005). 

Vancomicina, bem como teicoplanina, pertencem ao grupo dos 
antimicrobianos glicopeptídeos (CLSI, 2012). Atualmente, nove tipos de resistência a 
vancomicina foram descritos em enterococos, e são classificados de acordo com 
suas sequências de genes e de organização ou D-Ala:D-Lactato (vanA, vanB, vanD 
e vanM) e D-Ala:D-Serina (vanC, vanE, vanG, vanL e vanN) (CHUNHUI; 
XIAOGANG, 2015). Dos nove fenótipos de resistência a glicopeptídeos, os tipos 
VanA e VanB são relatados com maior frequência. O gene vanA expressa alta 
resistência a vancomicina e teicoplanina, e é normalmente adquirido através do 
transposon Tn1546 ou membros da família relacionados com Tn3. Já o gene vanB 
induz níveis variados de resistência a vancomicina, entretanto não induz resistência 
a teicoplanina, e normalmente está localizado no cromossomo bacteriano, mas pode 
ser carreado por plasmídeos e transposons (BAZET et al., 2005; EMANEIMI et al., 
2008). 

Já produção de β-lactamase em VRE também é observada, pois bactérias 
resistentes a penicilina/ampicilina é atribuída a mutações no gene que codifica a 
proteína PBP-5 (proteínas ligadoras de penicilina), diminuindo assim a afinidade da 
penicilina a esta proteína (revisado por TAVARES, 2000).  
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De maneira geral, os enterococos causam diversas infecções em pacientes 
internados e principalmente naqueles que estão sob antibioticoterapia, isto é 
pacientes tratados com antibióticos há muito tempo (BENDER et al., 2010). 

O gênero Enterococcus sp. apresenta vários mecanismos de resistências às 
diversas classes de antimicrobianos, na tabela 2, está apresentado um resumo dos 
principais mecanismos de resistência.  

 
Tabela 2 – Principais mecanismos de resistência antibacteriana adquirida em enterococos 

Classe de antimicrobianos Mecanismo de resistência/gene 
β-lactâmicos  PBP-5 baixa afinidade (especialmente em E. faecium); β-lactamase 

(penicilinase; raro) 
Glicopeptídeos  D-alanyl-D-lactate contendo peptidoglicanos precursores, vanA, vanB 

e vanD; 
D-alanyl-D-serine contendo peptidoglicanos precursores, vanC, vanE e 
vanG 

Macrolídeos 23S metilase, erm(B); erm(outros) (fenótipo MLSB); 
Bomba de efluxo, mef (?), msrCOM; 
Lincosamida nucleotidiltransferase, Inu(B) 

Tetraciclinas Proteção Ribossomal, tet(M), tet(O), tet(S); 
Bomba de efluxo, tet(K) e tet(L); 
Mecanismo desconhecido, tet(U) 

Fluoroquinolonas  Mutações em topoisomerase IV (parC, parE) e DNA girase (gyrA, 
gyrB); 
Bomba de efluxo, emeA, outros 

Fenicóis  Cloranfenicol acetiltransferase, cat 
Aminoglicosídeos Inativação do agente antibiótico por enzimas modificadoras de 

aminoglicosídeos:  
Resistência à gentamicina, aac(6′)-aph(2′′) >> aph(2′′)-
Ib, aph(2′′Ic, aph(2′′)-Id; resistência a estreptomicina, ant(6)-
I >> ant(3′′)-I;  
Resistência à tobramicina/canamicina/amicacina, ant(4′)-I;  
Resistência à canamicina/amicacina, aph(3′)-III;  
Resistência à espectinomicina, ant (9)-I 

 
Fonte: Adaptação de Woodford (2005); Filipová e Bujdáková (2005).  
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3.3 FATORES DE VIRULÊNCIA 
 
 
 Os enterococos são microrganismos comensais, porém na maioria das 
vezes, atuam também como patógenos oportunistas, causando assim, surtos de 
infecções hospitalares de difícil controle (TITZE-DE-ALMEIDA et al., 2006). Para 
determinar então sua patogenicidade, há muitos fatores de virulência descritos 
nestes microrganismos, incluindo gelatinase, substância de agregação, citolisina, 
feromônio sexual, formação de biofilme, hialuronidase, superóxido extracelular, 
proteína de superfície extracelular, entre outras (VAN REENEN; DICKS, 2011). A 
seguir os fatores de virulência serão descritos com maiores detalhes. 
 
 
3.3.1 Gelatinase 
 
  
 A gelatinase é uma protease que hidrolisa a gelatina, colágeno e outros 
peptídeos bioativos fornecendo nutrientes para a bactéria, degradando assim o 
tecido do hospedeiro; é expressa pelo gene gelE, fenotipicamente detectada in vitro, 
basicamente pela presença de zonas claras ao entorno do cultivo de um meio de 
cultura contendo gelatina (TSIKRIKONIS et al., 2012; PARK et al., 2008; JETT et al., 
1994).  
 A produção de gelatinase é frequentemente associada com isolados de 
enterococos de amostras clínicas, mas também já foi detectado em isolados de 
amostras alimentícias (LOPES et al., 2006). 
 Alguns estudos sugerem que outros genes podem ser associados com a 
expressão de gelE, já Lindenstrau et al (2011), indicam que os genes mutantes 
podem afetar a expressão do gene gelE e possivelmente regular a produção da 
gelatinase. 

Portanto, apesar da crescente importância de Enterococcus sp. como 
patógenos oportunistas, seus fatores de virulência ainda são pouco conhecidos 
(COMERLATO et al., 2013). 
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3.3.2 Substância de agregação 
 
 
 A substância de agregação é uma adesina, que promove a formação de 
agregados durante a conjugação, auxiliando assim na transferência de plasmídeos, 
expressa pelos genes asa, agg e asa 1. O gene asa é um importante fator de 
virulência, sendo responsável pela endocardite (SCHLIEVERT et al., 2010). Já o 
gene asa 1 está mais relacionado com a formação de biofilme; pois este genótipo 
promove a acumulação de microrganismos aderentes a uma superfície 
(COMERLATO et al., 2013; SCHLIEVERT et al., 2010). Cepas que possuem o gene 
asa 1 podem desenvolver grandes agregados de células durante uma infecção 
bacteriana e pode simultaneamente, aumentar a população bacteriana (KREFT et 
al., 1992). Os enterococos que expressam este gene são capazes de aderir 
fortemente às superfícies intestinais, além de formar biofilme como dito 
anteriormente, servindo para proteção contra fatores ambientais desfavoráveis 
(GOLIŃSKA et al., 2013).  
 
 
3.3.3 Citolisina 
 
 

Os enterococos são conhecidos como bactérias patogênicas oportunistas, e 
é responsável por doenças graves e entre os fatores de virulência, a produção de 
citolisina contribui para a gravidade de infecções causadas por este gênero 
(SEMEDO et al., 2003).  

A citolisina é uma toxina bacteriana que tem propriedade β-hemolítica tanto 
em sangue humano quanto de equino e ação bactericida contra as bactérias Gram-
positivas. A citolisina produzida por E. faecalis também lisa células, tanto 
procarióticas como eucarióticas, apresentando atividade hemolítica contra hemácias 
de cavalo, coelho e em humanos. (SEMEDO et al., 2003; revisado por COBURN; 
GILMORE, 2003).  Os genes relacionados à produção da citolisana cylLL, cylLS, 
cylM, cylB, cylA e cyll transcrito em um operon e cylR1, cylR2 em um segundo 
operon. Os produtos codificados por cylR1 e cylR2 podem estarem localizados em 
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um plasmídeo responsivo a feromônios pAD1 ou no cromossomo bacteriano 
(revisado por VAN REENEN; DICKS, 2011; JETT et al., 1994).  

A citolisina desempenha funções patogênicas importantes, atuando como 
uma toxina que causa ruptura da membrana dos glóbulos vermelhos e diversas 
outras células humanas (VELASCO et al., 2002). 
 
 
3.3.4 Proteína de adesão ao colágeno 
 
 

Uma das primeiras etapas de um processo infeccioso é a ligação do 
microrganismo a receptores específicos da superfície da mucosa, permitindo assim 
que ocorra a colonização, facilitando a permanência do microrganismo no 
hospedeiro (JETT et al., 1994). 

O gene ace, que codifica uma adesina que se liga principalmente ao 
colágeno, é um fator importante de virulência em infecções do trato urinário 
(LEBRETON et al., 2009). A expressão deste gene depende de fatores ambientais, 
tais como temperatura elevada (46 ºC), presença de colágeno, soro, urina e sais 
biliares (LEBRETON et al., 2009; NALLAPAREDDY; MURRAY, 2008; SHEPARD; 
GILMORE, 2002). 
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4 INTER-RELAÇÃO DO MEIO AMBIENTE COM A SAÚDE PÚBLICA 
 
 

A inter-relação entre o meio ambiente com a saúde vem sendo considerada 
como uma questão cada vez mais urgente e importante para a sociedade, pois o 
futuro da humanidade depende desta relação entre o uso consciente de recursos 
naturais e o impacto direto na saúde (BRASIL, 1997). 

Neste contexto, à medida com que a humanidade aumenta, sua capacidade 
de intervir na natureza para satisfação de necessidades e desejos cresce, e surgem 
conflitos quanto ao uso do espaço e dos recursos em função da tecnologia 
disponível (BRASIL, 1997). 

Devido a este uso crescente e desenfreado dos recursos naturais, passam a 
existir os impactos relacionados ao meio ambiente sendo que estes impactos são 
transparecidos diretamente a saúde; e entre as diversas situações de risco para a 
saúde causada pelo uso indiscriminado de recursos naturais, pode-se destacar a 
contaminação por agentes biológicos e químicos; e os impactos na saúde mais 
conhecidos causados por esta situação de risco estão relacionados com a fraca 
qualidade da água e as condições sanitárias insuficientes, e também está 
relacionada com a poluição atmosférica, uma condição voltada mais para 
contaminação via agentes químicos, mostrando assim que o meio ambiente tem 
relação direta na saúde pública, logo estes não deveriam ser tratados 
separadamente.  

Por consequência de fatores prejudiciais a saúde, estas condições de risco 
citadas anteriormente, causa também desequilíbrios ambientais no ar, na água, no 
solo e até mesmo no meio sociocultural. Dando ênfase na contaminação da água via 
agentes biológicos, Cantusio Neto, Santos e Franco (2008), expõem que o descarte 
de esgoto in natura nos mananciais, por exemplo, torna a água uma importante fonte 
dispersora de patógenos como vírus, bactérias, fungos, protozoários e helmintos, 
liberados via fezes de indivíduos infectados contaminando o ambiente e causando 
assim um grande impacto na saúde pública, e para Henkes (2010), a poluição das 
águas é utilizada como indicador de qualidade de vida das populações em todo 
mundo. A detecção de bactérias do gênero Enterococcus sp. no ambiente aquático, 
juntamente com a pesquisa do perfil de resistência a antimicrobianos de uso clínico, 
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proporcionam a disseminação de genes de resistência no meio ambiente (HENKES, 
2010). 

Devido ao exposto, e também devido à ampla utilização dos recursos 
hídricos da cidade de Apucarana pelo homem, é de extrema importância que, 
avaliações microbiológicas sejam realizadas para determinar possíveis riscos à 
saúde pública. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 
5.1       ÁREA DE ESTUDO 

 
 

O município de Apucarana está localizado na região centro norte do Estado 
do Paraná. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014), este 
município possui uma área de 558.389 Km2, sendo fronteiriço aos municípios de 
Arapongas, Califórnia, Cambira, Londrina, Mandaguari, Marilândia do Sul, Novo 
Itacolomi, Rio Bom e Sabáudia. O município ainda abrange em seu território os 
distritos de Correia de Freitas, Pirapó, São Pedro e Vila Reis. Sua população é de 
120.919 habitantes (IBGE, 2014).  

A região possui diversos rios, córregos e lagos utilizados pela população 
para o lazer e sistema de abastecimento (Figura 1). Os estudos se concentraram 
nas bacias dos rios Ivaí (córrego Jaboti); Pirapó e rio Bom (ribeirão Biguaçu), por 
abrangerem a zona urbana e rural.   
 
 



 

 

Figura 1 – Mapa hidrográfico do
Fonte: Portal da Prefeitura Municipal de  

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS 
 
 

5.2.1 Córrego Jaboti - 
 
 
O córrego Jaboti (Pa

proximidades do Cemitério Cr
córrego, a Prefeitura Municipal de Apucarana 
sendo caracterizado pelo 
pequenas piscinas formadas
bicas d’água localizada
sendo uma das bicas o ponto de estudo (Figura 2); e devido a esta pequena 

Mapa hidrográfico do município de Apucarana 
Portal da Prefeitura Municipal de Apucarana, 2015

 
CARACTERIZAÇÃO DOS LOCAIS DE COLETA 

 Parque Ecológico Santo Expedito  

O córrego Jaboti (Parque Ecológico Santo Expedito)
proximidades do Cemitério Cristo Rei, desembocando no lago Jaboti. 

Prefeitura Municipal de Apucarana instalou o Parque Santo Expedito
sendo caracterizado pelo turismo religioso. Esta nascente foi 
pequenas piscinas formadas há diversos peixes viventes no local, além de diversas 

alizadas aproximadamente 5m da nascente 
sendo uma das bicas o ponto de estudo (Figura 2); e devido a esta pequena 
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Apucarana, 2015. 
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o Parque Santo Expedito, 
Esta nascente foi canalizada e nas 

iventes no local, além de diversas 
 do córrego Jaboti, 

sendo uma das bicas o ponto de estudo (Figura 2); e devido a esta pequena 
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distância considera-se como nascente, e estas bicas d’água é o local onde a 
população da região consome a água em todas as épocas do ano. Este parque está 
localizado em área urbana, onde o ambiente é mais fortemente modificado pela 
ação antrópica, assim como os demais pontos de coleta, exceto a represa do 
Barreiro (Parque da Redenção) onde está localizada em zona rural. 

Após o Parque, o córrego Jaboti segue por um vale limitado na sua margem 
esquerda por uma área agrícola, e uma área parcialmente urbanizada na sua 
margem direita. Preserva ainda resquícios de mata ciliar durante o seu percurso até 
sua foz no lago Jaboti (DAMAS, 2005). Este foi o primeiro parque ambiental temático 
religioso da cidade de Apucarana, e este é fruto de uma ação da Prefeitura da 
cidade que recuperou uma área antes degradada pelo acúmulo de lixo, entulho e 
ação da erosão (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA, 2015).  

 
 

 
Figura 2 – Localização do ponto de coleta (córrego Jaboti) (A) e vista geral do córrego (B). O 

ponto em preto indica o local do córrego Jaboti, nas coordenadas 23º34’3.83’’S / 51º27’46.7’’W; 
altitude 773m 

Fonte: Adaptação Google Earth.  
 

Devido à ampla utilização tanto do córrego jaboti como dos demais pontos 
pelo homem, é de extrema importância que avaliações microbiológicas sejam feitas 
para determinar possíveis riscos à saúde. 
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5.2.2 Lago Jaboti 
 
 
Foram escolhidos três pontos para coleta no lago Jaboti, denominados de 

pontos A, B e C (Figura 3); este lago possui uma área 150 mil m2. O volume de água 
é cerca de 757 mil m3, sendo abastecido pelas nascentes do córrego Jaboti, córrego 
Água da Lagoa e ribeirão Barra Nova, todos afluentes do rio Ivaí, bacia do alto rio 
Paraná (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA, 2015; 
MANOSSO, 2005). O Parque Jaboti é muito utilizado pela população para a pesca, 
em todos os pontos de amostragem, principalmente no ponto B do lago. Já o ponto 
C, é muito utilizado principalmente por crianças, e até mesmo é utilizado no batismo 
religioso, devido à pequena barragem construída ao redor deste ponto.  

A barragem para formação do lago foi construída na bacia do ribeirão Barra 
Nova, com altura de 23m, comprimento de crista de 16m e largura da base de 155m. 
O local de vazão da barragem está situado na porção sul do lago (PORTAL DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA, 2015). 

 
 

 
Figura 3 – Localização e vista geral dos  pontos de coleta no lago Jaboti. (A) nas coordenadas 

23º34’9.95’’(S) / 51º28’25.54’’W; altitude 742m. (B) nas coordenadas 23º34’2.36’’S / 
51º28’31.2’’W; altitude 742m. (C) nas coordenadas 23º33’52.92’’S / 51º28’25.81’’W; altitude 

742m. 
Fonte: Adaptação Google Earth. 
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5.2.3 Represa do Barreiro - Parque da Redenção 
 
 

O abastecimento de Apucarana é feito através do rio Pirapó, e de 
mananciais superficiais, como ribeirão Caviúna, além de poços do aquífero Serra 
Geral. O Parque da Redenção está localizado na área rural do Barreiro, isto é fora 
dos limites da cidade (Figura 4) e é um Parque temático religioso; o mesmo trata-se 
da revitalização da área de preservação permanente degradada as margens da 
represa do Barreiro, pertencente à bacia hidrográfica do rio Pirapó, este abastece 
Apucarana como dito anteriormente, e também a região. Ao redor do Parque da 
Redenção é possível observar diversas áreas verdes, que podem ser naturais ou 
cultivadas, além de atividades do setor primário de produção, como por exemplo, 
agricultura, pecuária, criação de animais, entre outras. O Parque tem uma área de 
aproximadamente 60 mil metros quadrados e foi implantado com o objetivo da 
revitalização das imediações do antigo “lixão” da cidade de estudo, bem como a 
recuperação do curso superior do rio Pirapó. 

 
 

 
Figura 4 – Localização do ponto de coleta (represa do Barreiro) (A) e vista geral da represa (B). 

O ponto em preto indica o local da represa, nas coordenadas 23º31’13.97’’S / 51º29’22.32’’W; 
altitude 631m 

Fonte: Adaptação Google Earth.  
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5.2.4 Ribeirão Biguaçu - Parque da Bíblia 
 
 

Ribeirão Biguaçu (Parque da Bíblia) é outro ponto de coleta (Figura 5), e o 
mesmo é um dos elementos turísticos de Apucarana que atrai pessoas de outras 
cidades para visitá-lo, não ficando apenas restrito a população local (TORRES, 
2013). Segundo Faria e Faria (2006), a bacia hidrográfica do ribeirão Biguaçu 
pertencente inteiramente ao município de Apucarana – PR, sendo um dos afluentes 
do rio Bom.  

O vale do Biguaçu foi canalizado a partir do programa de combate a erosão, 
pois uma das ruas que dá acesso ao atual Parque (Rua João Antonio Braga Cortes) 
era tomada por uma enorme erosão (FERREIRA, 2006). No entorno no ribeirão 
Biguaçu existe uma região que é dividida em dois parques, o Parque São Francisco 
de Assis e o Parque da Bíblia, estes são parques ambientais temáticos religiosos e 
possuem paisagismo, sendo localizados inteiramente em áreas urbanas, então a 
ação antropogênica é muito intensa, onde prováveis esgotos clandestinos estejam 
sendo liberados no local. 

 
 

 
Figura 5 – Localização do ponto de coleta (ribeirão Biguaçu) (A) e vista geral do ribeirão (B). O 

ponto em preto indica o local do ribeirão, nas coordenadas 23º33’31.54’’S / 51º27’10.57’’W; 
altitude 778m 

Fonte: Adaptação Google Earth. 
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6 AFERIÇÃO DA TEMPERATURA DA ÁGUA 
 

 
Em todos os pontos amostrados, foi registrada a temperatura “in loco” com o 

auxílio de um termômetro portátil com mira a laser (FDEZ STI), com saída >1mW e 
comprimento de onda entre 630-670 nm, classe do produto do tipo II. 
 
 
6.1 DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO 
 
 

Os dados relacionados à média pluviométrica mensal foram obtidos através 
do site do SIMEPAR. 
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7 COLETA DAS AMOSTRAS 
 
  
 Um total de 120 amostras de água foram coletadas nos meses de outubro e 
novembro de 2014 e fevereiro e março de 2015, sendo estas realizdas 
semanalmente e no período da manhã, em pontos pré-determinados nos itens 
anteriores, de acordo com a ocupação e utilização pela população. Em cada ponto, 
foi coletado um total de 2 L de amostra, totalizando assim 240 L de água. A coleta 
de água foi realizada em garrafas de politereftalato de etileno, pré tratadas com 
álcool 70% e também com solução 0,1% de Tween 80. Após a coleta, as amostras 
foram  acondicionada em caixa isotérmica contendo gelo e encaminhadas para o 
Laboratório de Microbiologia da UTFPR – campus Londrina.  
 Antes da abertura dos frascos, as amostras foram homogeineizadas e a área 
externa das mesmas limpas com álcool 70% para remoção dos contaminantes 
presentes.  
 
 
7.1      QUANTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROCOCCUS SP. 

 
 

As densidades de bactérias do gênero Enterococcus sp. foram determinadas 
com base na técnica de membrana filtrante, utilizando bomba a vácuo e filtro 
autoclavado a 121ºC por 15 min. Para tanto, 100 mL de água foram filtradas em 
membrana de nitrocelulose com porosidade de 0,45 µm e diâmetro de 47 mm 
(SARTORIUS STEDIM BIOTECH®), também estéreis. As membranas foram 
depositadas na superfície do meio de cultura ágar canamicina esculina azida (KEA) 
(HIMEDIA) e incubadas a 37 ºC por 24/48h, após o tempo de 24h, o crescimento de 
colônias características foi observado, caso houvesse crescimento deu continuidade 
no processo, caso não fosse observado crescimento de colônias típicas, as placas 
foram incubadas por mais 24h. 

Dando continuidade ao processo, duas a três colônias características de 
Enterococcus sp. em meio KEA foram transferidas para o ágar brain hearth infusion 
(BHI) (HIMEDIA) a 37ºC por 24h, para posterior identificação.  
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Os isolados bacterianos foram submetidos a testes fenotípicos de 
identificação: observação das características morfotintoriais pela coloração de Gram 
e produção de enzima catalase, seguindo protocolo descrito por Facklam et al., 
(1999). A produção da enzima catalase foi verificada depositando uma gota de 
peróxido de hidrogênio (H2O2 a 3% v/v) sobre a suspensão bacteriana. A ausência 
da formação de bolhas foi indicativo de reação negativa, característica dos 
Enterococcus sp.  

 
 

7.2 EXTRAÇÃO DE DNA E IDENFICAÇÃO GENOTÍPICA DE 
ENTEROCOCCUS SP. 

 
 

A extração de DNA genômico de Enterococcus sp. ocorreu pelo método de 
fervura (Marques; Suzart, 2004) com modificações. Para tanto, os isolados foram 
cultivados em 3 mL de caldo Luria Bertani (LB) (NEOGEN corporation), e incubados 
a 37ºC sob agitação constante (180 rpm) por 18 horas. Após este período, a cultura 
foi centrifugada por 10 min a 10.000 rpm, e o pellet ressuspendido com 1000 µL de 
PBS 1x. Esta suspensão foi re-submetida à centrifugação por 10 min a 10.000 rpm, 
e o sobrenadante foi descartado, em seguida o pellet foi ressuspendido com 200 µL 
de PBS 1x, pois este tampão serve para retirar o meio de cultura das células, e esta 
suspensão foi aquecida em banho Maria, até a temperatura de fervura da água (100 
ºC) por 20 min. Em seguida esta solução foi submetida ao banho de gelo, com o 
objetivo de parar a reação, e a centrifugação foi repetida nas mesmas condições 
anteriores, e por fim foi retirado 150 µL do sobrenadante contendo DNA e 
armazenado em freezer a -5 ºC.  

Os isolados de Enterococcus sp. foram identificados ao nível de 
gênero/espécie pela reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando os 
oligonucleotídeos iniciadores descritos na tabela 3.  
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Tabela 3– Oligonucleotídeos iniciadores espécie-específicos para Enterococccus sp. 
     

 Gene Sequência nucleotídica (5’- 3’)  Ta 
(ºC) 

Tamanho do 
produto (bp) Referências 

 
tuf 

 
TACTGACAAACCATTCATGAG 
AACTTCGTCACCAACGCGAAC 

56 112  
DUTKA-MALEN 

et al., (1995) 
 
vanC-1 

 
GGTATCAAGGAAACCTC 
CTTCCGCCATCATAGCT 
 

56 822  
DUTKA-MALEN 

et al., (1995) 
vanC-2, 
vanC-3 

CTCCTACGATTCTCTTG 
CGAGCAAGACCTTTAAG 56 439 DUTKA-MALEN 

et al., (1995) 
ddlE.faecalis ATCAAGTACAGTTAGTCT 

ACGATTCAAAGCTAACTG 56 941 DUTKA-MALEN 
et al., (1995) 

ddlE.faecium TAGAGACATTGAATATGCC 
TCGAATGTGCTACAATC 56 550 DUTKA-MALEN 

et al., (1995) 
SO1, SO2 AAACACCATAACACTTATGTGACG 

AATGGAGAATCTTGGTTTGGCGTC 55 371 SILVA et al., (2012) 
AV1, AV2 GCTGCGATTGAAAAATATCCG 

AAGCCAATGATCGGTGTTTTT 55 368 SILVA et al., (2012) 
CO1, CO2 GAATTTGGTACCAAGACAGTT 

GCTAATTTACCGTTATCGACT 55 284 SILVA et al., (2012) 
SE1, SE2 ACACAATGTTCTGGGAATGGC 

AAGTCGTCAAATGAACCAAAA 55 100 SILVA et al., (2012) 
sodAE.hirae TAAATTCTTCCTTAAATGTTG 

CTTTCTGATATGGATGCTGT 52 186 JACKSON et al., (2004); 
RAHIMI et al., (2007) 

 
ItaF; ItaR 

 
TACCGCATAATACTTTTTCTCT 
GTCAAGGGATGAACATTCTCT 

60 323  
FORTINA et al., (2007) 

 
 
Notas: 
Ta(ºC)= temperatura de anelamento; gene tuf:Enterococccus sp.; vanC-1:E. gallinarum;  vanC-2, vanC-
3:E. casseliflavus, E.flavescens; SO1, SO2:E.solitarius; AVI1, AV2:E.avium; CO1, CO2:E.columbae; 
SE1, SE2:E.seriolicida; ItaF; ItaR: E.italicus.   

 
As reações foram realizadas em termociclador (Biocycler), em volume final 

de 20 μL contendo 10 ng de DNA (este valor foi padronizado em protocolo específico 
do laboratório), 1,0 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen), 10X Tampão da Taq, 2,5 
mM MgCl2, 0,17mM de cada dNTP, 1 ρmol de cada oligonucleotídeo iniciador.  

O programa do termociclador teve desnaturação inicial de 94 ºC por 2 
minutos, seguido por 30 ciclos de 94 ºC à 1 minuto, anelamento em temperatura 
específica para cada oligonucleotídeo por 1 minuto, extensão a 72 ºC por 1 minuto, e 
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extensão final a 72 ºC por 10 minutos. Para os genes tuf, vanC-1; vanC-2, vanC3, 
ddlE.faecalis, ddlE.faecium. 

Para os demais genes, o programa do termociclador teve desnaturação 
inicial de 95ºC por 4 minutos, seguido por 30 ciclos de 95ºC à 30s, anelamento em 
temperatura específica para cada oligonucleotídeo por 1 minuto, extensão a 72 ºC 
por 1 minuto, e extensão final a 72 ºC por 7 minutos.  

O controle negativo conteve todos os reagentes, porém sem adição da 
amostra de DNA. Os produtos resultantes da amplificação foi separado em gel de 
agarose (EasyPath) a 1,0%, corado com brometo de etídio e visualizado sob luz 
ultravioleta.  

O amplicon foi fotografado com sistema de foto documentação 
computadorizado de análise de gel L-PIX ST (LOCCUS). O tamanho do produto 
amplificado foi comparado com o marcador de DNA Ladder 1Kb PLUS (Invitrogen). 

Os marcadores de virulência e de resistência a antimicrobianos em 
Enterococcus sp. foi determinado pela técnica de PCR utilizando oligonucleotídeos 
iniciadores específicos (Tabela 4).  

 
 

Tabela 4 – Oligonucleotídeos iniciadores espécie-específicos e condições de uso para 
amplificar diferentes marcadores de virulência e resistência em Enterococcus sp. por PCR.  

 
(continua) 

 

 Gene Sequência nucleotídica (5’- 3’)  Ta 
(ºC) 

Tamanho 
do produto 

(bp) Referências 

asa 1 GCACGCTATTACGAACTATGA 
TAAGAAAGAACATCACCACGA 

56 375 VANKERCHOVEN et al., 
(2004) 

Agg AAGAAAAAGAAGTAGACCAAC  
AAACGGCAAGACAAGTAAATA 

56 1553 EATON; GASSON, 
(2001) 

cylA ACTCGGGGATTGATAGGC 
GCTGCTAAAGCTGCGCTT 

54 688 VANKERCHOVEN et al., 
(2004) 

Ace AAAGTAGAATTAGATCCACAC 
TCTATCACATTCGGTTGCG 56 320 MANNU et al., (2003) 

gelE AGTTCATGTCTATTTTCTTCAC 
CTTCATTATTTACACGTTTG 56 402 MANNU et al., (2003) 

Cpd TGGTGGGTTATTTTTCAATTC 
TACGGCTCTGGCTTACTA 

50 782 EATON; GASSON, 
(2001) 
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Tabela 4 – Oligonucleotídeos iniciadores espécie-específicos e condições de uso para 
amplificar diferentes marcadores de virulência e resistência em Enterococcus sp. por PCR.  

 
(conclusão) 

 

 Gene Sequência nucleotídica (5’- 3’)  Ta 
(ºC) 

Tamanho 
do produto 

(bp) Referências 

tet(L) GTMGTTGCGCGCTATATTCC 
GTGAAMGRWAGCCACCTAA 56 696 GEVERS et al., (2003) 

tet(M) GTTAAATAGTGTTCTTGGAG 
CTAAGATATGGCTCTAACAA 56 158 KIM et al., (2004) 

erm(B) CATTTAACGACGAAACTGGC 
GGAACATCTGTGGTATGGCG 56 405 JENSEN et al., (1998) 

aac(6’)- 
Ie- 
aph(2’’)-
Ia 

CAGAGCCTTGGGAAGATGAAG 
CCTCGTGTAATTCATGTTCTGGC 

56 348 JENSEN et al., (1998) 

VanA GTAGGCTGCGATATTCAAAGC 
CGATTCAATTGCGTAGTCCAA 

56 231 
E.faecium  

330 
E.faecalis 

BELL et al., (1998) 

VanB GCTCCGCAGCCTGCATGGAC 
AACGATGCCGCCATCCTCCTGC 56 320     BELL et al., (1998) 

 
Notas: 
Ta(ºC)= temperatura de anelamento; gene asa 1: substância de agregação; cylA: para citolisina; ace: 
para adesina ao colágeno; gelE: para gelatinase; tet(L): para tetraciclina L; tet(M): para tetraciclina M; 
erm(B): para eritromicina; aac(6’)- Ie- aph(2’’)-Ia: para gentamicina; vanA: para vancomicina A; vanB: 
para vancomicina B. 
 
 
7.3       TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE A ANTIBIÓTICOS 

 
 
Os padrões de susceptibilidade a antibióticos foram determinados pelo 

método de difusão em ágar com discos, de acordo com as normas de CLSI (Clinical 
and Laboratory Standards Institute) (CLSI, 2012). Os ensaios foram realizados a 
partir de cultivos recentes dos isolados em caldo BHI, obtidos após incubação a 
37ºC por 24h. Posteriormente foram preparadas suspensões bacterianas em 
solução salina a 0,85% esterilizada, com turbidez semelhante à da solução padrão 
0,5 de McFarland (aproximadamente 1 x 108 UFC/mL). As suspensões foram 
semeadas com ajuda de “swabs” esterilizados sobre a superfície de placas de petri 
contendo ágar Müeller-Hinton (MHA) (FlukaAnalytical). Sobre a superfície dos meios 
inoculados foram colocados discos de papel de filtro impregnados com os seguintes 
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antimicrobianos: ampicilina-AMP (10μg), ciprofloxacina-CIP (5μg), cloranfenicol-CLO 
(30μg), eritromicina-ERI (15μg), estreptomicina-EST (10μg), gentamicina-GEN 
(10μg), imipenem-IMP (10μg), (30μg), norfloxacina-NOR (10μg), penicilina-PEN 
(10μg), tetraciclina-TET (30μg), teicoplanina-TEC (30μg) e vancomicina-VAN (30μg). 
Todas as placas foram incubadas por 18h a 37ºC, exceto as placas contendo 
vancomicina-VAN (30μg) onde estas foram incubadas por 24h a 37ºC; os halos de 
inibição foram mensurados e interpretados segundo tabelas de sensibilidade a 
antimicrobianos, preconizados pelo Clinical Laboratory Standar (CLSI, 2012), e 
Jones (2001) para o antimicrobiano imipenem, e Höfling; Gonçalves (2008) para 
gentamicina e estreptomicina.  

O índice de múltipla resistência a antimicrobianos (índice MAR) foi 
determinado pelo número de antimicrobianos ao qual o isolado foi resistente, sobre o 
número total testado, valores maiores ou iguais a 0,2 indicaram resistência múltipla 
(KRUMPERMAN, 1983). 
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8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
 

Os dados dos experimentos foram submetidos à Análise de Variância 
(ANOVA) em delineamento inteiramente casualizados, e a avaliação de normalidade 
dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk e em seguida a comparação de médias pelo 
método Scott-Knott ao nível de 95% de confiança. As variáveis analisadas foram 
múltipla resistência a antimicrobianos, concentração bacteriana nos locais e dias de 
coleta. Essa analise foram realizadas por meio do software Sisvar (FERREIRA, 
2008). 

Foi realizado um teste de correlação de Pearson para verificar o efeito da 
temperatura sobre a concentração de bactérias no momento da coleta das amostras 
nos seis locais de amostragem. Esta análise foi realizada por meio do software 
Genes (CRUZ, 2006). 

Os perfis de PCR obtidos pelo uso dos oligonucleotídeos de virulência e 
resistência foram combinados em uma matriz e comparados utilizando o coeficiente 
de similaridade de Jaccard, através do programa PAST (HAMMER, 2001). 
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9 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Os resultados foram analisados em razão dos objetivos propostos, com 
enfoque no isolamento e identificação de Enterococcus sp. Dentre os isolados foram 
realizados testes genotípicos para a pesquisa de fatores de virulência e resistência e 
a atividade antimicrobiana. Os resultados estão apresentados a seguir em itens 
específicos. 
 
 
9.1 ISOLAMENTO DE ENTEROCOCOS 

 
 

Colônias características de Enterococcus sp. no ágar KEA, apresentam-se 
na coloração negra devido a hidrolise da esculina em dextrose e esculetina, que 
reage com citrato férrico produzindo um precipitado preto acastanhado. 

Um total de 327 isolados presuntivos de Enterococcus sp. foram obtidos a 
partir das 120 amostras de água analisadas. Setenta e seis (23,24%) dos isolados 
apresentaram características fenotípicas de coloração de Gram e teste de catalase 
para Enterococcus sp. (Figura 6).  

 
 

 
Figura 6 – Colônias características de Enterococcus sp. utilizando meio de cultura KEA (A); 

seguida por coloração de Gram (cocos Gram-positivos) (B) e teste de catalase (C). 
Fonte: Autoria própria  
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9.2 IDENTIFICAÇÃO FENOTÍPICA E GENOTÍPICA 
 
 

Os 76 isolados presuntivos (pelo método de Gram e catalase) foram 
submetidos à identificação de gênero pela técnica de PCR. Destes, 52,63% (40/76) 
foram confirmados para gênero apresentando um amplicon de 112pb (Figura 7). Em 
seguida foram realizadas PCR para identificação espécie-específica sendo que 5% 
foram identificados como E. faecium, 10% como E. gallinarum e E. casseliflavus/E. 
flavescens, 7,5% como E. seriolicida, 20% como E. italicus e 47,5% com 
identificação para o gênero Enterococcus. 

 
 

 
Figura 7 – Gel de agarose demonstrativo da amplificação de PCR. Canaleta 1 Enterococcus sp. 

(112pb), 2 E. casseliflavus/E.flavescens (439 pb) e 3 E. gallinarum (822 pb). M Ladder 1 Kb 
PLUS (Invitrogen) 

Fonte: Autoria própria. 
 
 

O gênero Enterococcus foi isolado de todos os pontos de coleta. A 
distribuição e frequência das espécies de enterococos isolados por ponto de coleta 
encontram-se demonstradas na tabela 5. A distribuição das espécies variaram nos 
pontos de coleta, e apenas o ponto S6 foi que apresentou a maior variedade das 
espécies isoladas.  

No presente estudo não foram identificadas as espécies E. faecalis, E. 
munditi, E. hirae, E. solitarius, E. avium e E. columbae. Atualmente são conhecidas 
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cerca de 54 espécies pertencentes ao gênero enterococos e no presente trabalho foi 
utilizado oligonucleotídeos iniciadores para apenas 11 espécies. 

Diversos estudos mostram que há prevalência de E. faecalis e E. faecium 
em amostras de água (FERGUSON et al., 2013; YAMANAKA, 2011). Entretanto, no 
presente estudo, estas não foram às espécies prevalentes, mostrando a diversidade 
genética entre os isolados no ambiente, dependente da localização geográfica.  
 Estudo realizado por Sadowy e Luczkiewicz (2014) observaram a 
prevalência de E. faecium e E. hirae em amostras de águas residuais de hospitais.  

A presença de enterococos em amostras ambientais tem sido considerada 
um indicador de contaminação fecal recente (poucos dias ou semanas) 
complementar aos coliformes termotolerantes. Este tipo de microrganismo possui 
origem tanto em fezes de animais como de origem fecal humana, e as principais 
contagens de enterococos são as avaliações da qualidade dos mananciais e corpos 
d’água (revisado por FALAVINHA; DEGENHARDT, 2014). 

A espécie E. seriolicida e também a espécie Lactococcus garvieae já foram 
associadas com a presença de peixes infectados com este tipo de bactéria 
(KUSUSA et al., 1991; MORITA et al., 2011). No ponto S3 (lago Jaboti - B), onde se 
isolou E. seriolicida, é um ponto de pesca permitida e há muitos banhistas.  

As infecções causadas por enterococos na ingestão tanto de peixes como 
de água contaminada, por exemplo, é uma grande ameaça para a saúde humana 
(VIGNAROLI et al., 2011).  

Já a espécie E. italicus detectada nos pontos S1, S3, S4, S5 e S6 já foi 
associada na literatura com fezes de animais (gado) (FORTINA et al., 2004), o que 
corrobora com nossos dados, pois esses pontos de coleta são próximos a uma área 
verde, onde há criação de animais.  

O ponto S2 (lago Jaboti - A) é um ponto bem urbanizado, assim como nos 
demais pontos estudados do lago Jaboti, apresentando o predomínio de casas e não 
de edifícios. Neste ponto (S2), assim como nos pontos S4 e S6, foram detectadas a 
presença de E. gallinarum; entre os diversos nichos ecológicos que foram 
detectados esta espécie na literatura, pode-se destacar fezes de humanos e de 
diversos animais (COLLINS, et al., 1984); não podendo então identificar sua fonte 
com exatidão. O mesmo raciocínio aplica-se para as espécies E. casseliflavus/E. 
flavescens encontrados nos pontos S2 e S6.  
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Já em relação à espécie E. faecium, detectada no ponto S6, existem 
inúmeros habitats, desde vegetais até inseto, porém há um predomínio de 
isolamento desta espécie no trato gastrointestinal de humanos e diversos animais, 
não podendo então identificar sua fonte com exatidão.  
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Tabela 5 – Distribuição e prevalência das espécies de Enterococcus sp. por ponto de coleta 
        

   
Nº de 

isolados/ % 
Prevalência 

  
 

 

Locais de 
coleta 

E. 
gallinarum E. faecium E. casseliflavus/ 

E. flavescens E. seriolicida E. italicus Enterococcus sp. Total 
S1 0 0 0 1/40 (2,5) 2/40 (5) 3/40 (7,5) 6 
S2 2/40 (5) 0 1/40(2,5) 0 0 1/40(2,5) 4 
S3 0 0 0 1/40 (2,5) 1/40 (2,5) 3/40 (7,5) 5 
S4 1/40 (2,5) 0 0 0 3/40 (7,5) 5/40 (12,5) 9 
S5 0 0 0 0 1/40 (2,5) 1/40 (2,5) 2 
S6 1/40(2,5) 2/40 (5) 3/40 (7,5) 1/40 (2,5) 1/40 (2,5) 6/40 (15) 14 

 
Notas: 
S1: córrego Jaboti (Parque Ecológico Santo Expedito); S2: lago Jaboti (A); S3: lago Jaboti (B); S4: lago Jaboti (C); S5: represa do 
Barreiro (Parque da Redenção); S6: ribeirão Biguaçu (Parque da Bíblia).  
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Devido ao fato de enterococos não sobreviverem à ambientes poluídos, a 
provável fonte de contaminação destes ambientes, de um modo geral, está 
relacionado a atividades antropogênicas ocorridas no momento da coleta das 
amostras ou há dias anteriores, ou ainda uma outra provável contaminação seja por 
animais viventes nos locais de coleta (SILVA et al., 2000). 

Portanto, a identificação da espécie pode contribuir para determinar a origem 
da contaminação fecal (humana ou animal). As principais aplicações da contagem de 
enterococos são as avaliações da qualidade dos mananciais e corpos d’água, e da 
qualidade da água tratada e a avaliação e monitoramento das condições higiênicas de 
sistemas industriais (SILVA et al., 2000). 

 
 

9.3 DETERMINAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ENTEROCOCCUS SP. POR PONTO 
DE COLETA 
 
 

Durante o período de análise, as concentrações bacterianas variaram de 28,1 
a 81,2 UFC/100 mL de água (Tabela 6). A média pluviométrica no período variou de 
18 a 273 mm e as temperaturas da água variou de mínima de 19,9 a máxima de 
27,33ºC (SEAB/DERAL, IAPAR e SIMEPAR, 2015).  

Aplicando os testes de Análise de Variância (ANOVA) e Scott-Knott p<0,05 
(1974), observou-se que não ocorreu diferença significativa na contagem celular entre 
os locais analisados, embora não há distribuição uniforme destes microrganismos 
(Figura 8). 

Porém, houve diferença significativa entre os dias de coleta, bem como para a 
temperatura da água (Tabela 7). Contudo, não foi possível estabelecer uma 
correlação entre as datas de coleta e a influência da temperatura no momento da 
coleta, pois o coeficiente de Pearson encontrado foi de r= 0,00669 (próximo a zero), 
então não há relação linear. 

Segundo a correlação de Pearson, observa-se que não houve influência da 
temperatura com a concentração bacteriana (SAMPAIO, 2010). Porém, houve 
crescimento de microrganismos em temperaturas baixas e também elevadas, 
mostrando então que os enterococos podem sobreviver em uma ampla faixa de 
temperatura, em relação ao gráfico 1, é possível observar ainda que houve maior 
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concentração de microrganismos em temperatura mediana (aproximadamente 23ºC), 
embora não tenha tido correlação entre a temperatura a e concentração bacteriana. 

 
 

 
Gráfico 1 – Correlação entre a concentração bacteria e a temperatura medida “in loco”. 
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Tabela 6 – Médias estimadas da concentração bacteriana em seis pontos de coleta de água na 
cidade de Apucarana – PR 

 Locais de coleta Concentração      
bacteriana/100mL 

Córrego Jaboti (Parque Ecológico Santo Expedito) (S1) 30,6a 

Lago Jaboti (A) (S2) 63,5a 

Lago Jaboti (B) (S3) 28,1a 

Lago Jaboti (C) (S4) 81,2a 

Represa do Barreiro (parque da Redenção) (S5) 70,0a 

 Ribeirão Biguaçu (Parque da Bíblia) (S6) 63,8a 

 
Notas: 
Resultados expressos em média. Letras iguais, indicam não haver diferenças 
significativas de valores médios entre a concentração bacteriana e seus respectivos 
pontos de coleta, pelo método de comparação de médias Scott-Knott (1974), a 5% de 
probabilidade. 

 
 

 
Figura 8 – Índice da concentração bacteriana em diferentes pontos analisados  

Fonte: autoria própria.  
 

Fazendo uma correlação entre a concentração bacteriana e a média 
pluviométrica do período, observamos que a concentração bacteriana foi 
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relativamente baixa em outubro onde a precipitação foi baixa, quando comparada com 
o mês de fevereiro onde a concentração de bactérias foi maior e a precipitação 
também estava aumentada. 

 
 

Tabela 7 – Médias estimadas da concentração bacteriana em relação aos dias de coleta de água 
e em relação à temperatura 

 Dia/mês/ano de coleta Concentração        
UFC/100 mL 

Média de 
temperatura (ºC) 

13/10/2014 14,666667a 21,500000a 
14/10/2014 7,000000a 20,500000a 
15/10/2014 19,166667a 27,333333d 
16/10/2014 25,000000a 22,833333b 
17/10/2014 14,333333a 26,666667d 
10/11/2014 24,833333a 21,916667b 
11/11/2014 25,166667a 20,916667a 
12/11/2014 25,000000a 19,916667a 
13/11/2014 28,333333a 24,333333c 
14/11/2014 23,333333a 20,583333a 
09/02/2015 119,66667b 22,833333b 
10/02/2015 169,16667b 23,500000c 
11/02/2015 72,000000a 22,666667b 
12/02/2015 126,66667b 23,833333c 
13/02/2015 187,33333b 23,666667c 
09/03/2015 112,33333b 21,250000a 
10/03/2015 74,833333a 22,250000b 
11/03/2015 14,166667a 24,000000c 
12/03/2015 22,166667a 23,000000b 
13/03/2015 19,166667a 21,250000a 

 
Notas: 
Resultados expressos em média. Letras iguais, indicam não haver diferenças 
significativas de valores médios entre a concentração bacteriana e seus respectivos 
dias de coleta, pelo método de comparação entre as médias Scott-Knott (1974), a 5% 
de probabilidade.  
 

Os dados corroboram com os observados por Silva et al., (2008), onde a 
concentração de Enterococcus.mL-1, no período chuvoso, apresentaram níveis mais 
acentuados de contaminação quando comparado com períodos secos, isto é sem a 
incidência de precipitações pluviais. 
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Uma explicação para este fato baseia-se que no período chuvoso ocorre o 
carreamento de detritos do solo para corpos hídricos, podendo então aumentar a 
concentração bacteriana.  

Porém, a variedade e até mesmo a quantidade de microrganismos presente 
em ambientes aquáticos, também dependem de fatores como: temperatura, pH,  
quantidade de oxigênio dissolvido, precipitação  pluviométrica, quantidade de matéria 
orgânica, entre outros. Para poder quantificar microrganismos presentes em corpos 
d´água é preciso levar em consideração estes fatores, não ficando restrita apenas a 
temperatura e a precipitação pluviométrica, e este fato explica a não correlação da 
temperatura com o crescimento bacteriano.  

Foi realizada uma ANOVA para a temperatura medida em diferentes locais de 
coleta, o qual houve diferença significativa, (F= 17,249, p=0,0000). A temperatura dos 
pontos de coleta do lago Jaboti (S2, S3 e S4), foram significativamente superiores 
tanto do córrego Jaboti (S1), quanto do ribeirão Biguaçu (S6) como da represa do 
Barreiro (S5) de acordo com o teste de Scott-Knott (1974) (Tabela 8). 

 
 

Tabela 8 – Médias estimadas da temperatura em relação aos locais de coleta de água na cidade 
de Apucarana – PR 

Locais de coleta Médias de temperatura (ºC) 
Córrego Jaboti (Parque Ecológico Santo Expedito) (S1) 21,275000a 

 Ribeirão Biguaçu (Parque da Bíblia) (S6) 21,675000a 

Represa do Barreiro (Parque da Redenção) (S5) 22,375000b 

Lago Jaboti (A) (S2) 23,800000c 

Lago Jaboti (B) (S3) 23,775000c 

Lago Jaboti (C) (S4) 23,525000c 

 
Notas: 
Resultados expressos em média. Letras iguais indicam não haver diferenças significativas de valores médios 
entre a temperatura e seus respectivos locais de coleta, pelo método de comparação entre médias Scott-
Knott (1974), a 5% de probabilidade.  

 
Com isso, pode-se concluir que tanto a incidência solar como a temperatura, 

depende do local coletado. No ponto S6, a incidência solar é menor, pois há muitas 
árvores ao redor do parque, e devido a este fato e devido também ao fato da água ser 
corrente, a temperatura média da água está entre as menores, e este fato pode 
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explicar a quantidade excessiva de enterococos confirmados pela técnica de PCR 
encontrado no ponto S6, quando comparado com os demais pontos (Tabela 5).  

A incidência solar tem ligação direta com a concentração bacteriana. Pereira 
et al., (2014), determinaram a contaminação de água por bactérias totais; bactérias 
heterotróficas totais, Escherichia coli + coliformes totais e Enterococcus, e 
observaram que ao longo do experimento houve redução de até 50,5% de 
microrganismos quando expostas à luz solar por 2 horas.  
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10 DISTRIBUIÇÕES DOS FATORES DE VIRULÊNCIA 
 
 

Na identificação de marcadores de virulência para enterococos foram 
utilizados oligonucleotídeos iniciadores asa 1 e agg, que conferem a produção da 
substância de agregação, gelE para gelatinase, ace para adesina, cylA para citolisina 
e cpd para feromônio sexual. Os fatores de virulência bacterianos são substâncias ou 
estruturas celulares que contribuem para a patogenicidade das bactérias, tais como 
toxinas, enzimas extracelulares, flagelos e cápsulas, entre outros. A emergência de 
linhagens genéticas com virulência realçada se deve principalmente por trocas 
genéticas (PELCZAR JUNIOR et al., 1996; MUNDY; SAHM e GILMORE, 2000). 

A amplificação dos produtos de PCR nos diferentes pontos de coleta, 
revelaram distintas porcentagens em relação à distribuição dos fatores de virulência 
entre as espécies analisadas (Gráfico 2). 

 
 

 
Gráfico 2 – Distribuição dos fatores de virulência entre amostras de enterococos 

provenientes de diferentes locais de coleta, onde S1: córrego Jaboti (Parque Ecológico Santo 
Expedito); S2: lago Jaboti (A); S3: lago Jaboti (B); S4: lago Jaboti (C); S5: represa do Barreiro 

(Parque da Redenção); S6: ribeirão Biguaçu (Parque da Bíblia). Gene asa1, substância de 
agregação e cylA, citolisina A.  

 
No presente estudo, o gene asa1 esteve presente em 17,5% (7/40) dos 

isolados de enterococos, sendo o gene de virulência de maior frequência. Somente a 
espécie E. seriolicida não apresentou este gene; porém foi a única espécie que 
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apresentou o gene para citolisina (cylA). E. faecium e E. italicus não apresentaram 
genes para determinantes de virulência avaliados neste estudo.  

Abriouel et al., (2008) relataram que a maior frequência do gene cylA ocorre 
em amostras clínicas quando comparadas à isolados provenientes de alimentos e 
água. Já Santestevan et al., (2015) relataram a presença deste gene em amostras de 
enterococos provenientes de fezes de lobo-marinho.  

Os demais genes de virulência pesquisados (ace, cpd, agg e gelE) não foram 
detectados em nenhuma amostra pesquisada. 

Em estudo realizado por Vankerchoven et al., (2004), onde analisaram 271 
isolados de E. faecium, estes genes para fatores de virulência, também não foram 
detectados.  

A citolisina apresenta ampla gama de células alvo, que inclui tanto células 
eucariotas como procariotas (SEMEDO et al., 2003). Este é o fator de virulência 
melhor caracterizado nos enterococos, sendo considerado como uma proteína-toxina 
que causa reações β-hemolíticas em eritrócitos de humanos, coelhos, bovinos e 
cavalos. Diversos estudos mostraram que a citolisina apresenta um papel importante 
na virulência de enterococos, estando relacionada com a mortalidade de pacientes 
(SEMEDO-LEMSADDEK et al., 2012).   
 
 
10.1  DETECÇÃO DOS GENES DE RESISTÊNCIA E EXPRESSÃO 

 
 

Para a detecção dos genes de resistência a antibióticos foram utilizados os 
oligonucleotídeos iniciadores para tet(L) e tet(M), que confere resistência a 
tetraciclina, erm(B) para eritromicina, aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia para gentamicina, van(A) 
que confere resistência a vancomicina e a teicoplanina, e van(B) resulta na resistência 
apenas a vancomicina (revisado por FISHER; PHILIPS et al., 2009). Os genótipos 
vanA e vanB foram escolhidos pois, estes são os mais prevalentes em enterococos 
(WERNER, 2012). 

Em relação aos genes de resistência analisados houve predomínio para o 
gene vanA, 37,5% (15/40); erm(B), 25% (10/40) e aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Ia, 22,5%(9/40) 
(Gráfico 3). No estudo realizado por Vignaroli et al., (2011) com isolados de 
enterococos provenientes de carnes de animais e fezes, também foi observado que 
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os genes erm(B), vanA e aac(6’)-Ie-aph(2’’)-Ia estiveram entre os mais 
frequentemente detectados. 

O gene vanB não apresentou amplificação em nenhum dos isolados 
estudados. Já em relação à presença do gene tet(M), este foi estudado, pois é 
responsável pela forma mais comum de resistência à tetraciclina, porém apesar de 
ser a mais comum, no presente trabalho este gene só foi encontrada em um isolado 
(E. italicus do ponto S4).  

 
 

 
Gráfico 3 – Distribuição de genes de resistência em enterococos; vanA: para 

vancomicina e teicoplanina;  erm(B): eritromicina; aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia para gentamicina; tet(L) 
e tet(M): tetraciclina. 

 
 

Os isolados de enterococos foram submetidos ao método de disco difusão 
para verificação da expressão de resistência aos antimicrobianos tetraciclina-30µg, 
eritromicima-15µg, vancomicina-30µg e gentamicina-10µg.  

As zonas de inibição formadas, conforme exemplo da figura 9, foram medidas 
com uma régua milimetrada. 
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Figura 9 – Exemplo de antibiograma de enterococos com a utilização de quatro discos de papel 

contendo antibiótico; barra indica diâmetro do halo de inibição 
Fonte: autoria própria. 

 
 

Dados de expressão de resistência mostraram que enterococos tiveram maior 
resistência ao antibiótico eritromicina (57,5%), seguido de vancomicina (47,5%) 
(Gráfico 4). 

 
 

 
Gráfico 4 – Distribuição da expressão em enterococos frente aos antimicrobianos: (ERI): 

Eritromicina; (VAN): Vancomicina, (TET): Tetraciclina, (GEN): Gentamicina. 
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O gráfico 5, mostra a  distribuição dos genes de resistência vanA, erm(B), 
aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia, tet(L) e tet(M), verificados pela PCR por ponto de coleta; os 
genes de resistência vanA, erm(B) e aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia, apresentaram-se em maior 
frequência nos isolados dos pontos S3, S4 e S1 respectivamente. Já o gene tet(L) 
apresentou em maior frequência no ponto S6, e o gene tet(M), apresentou 
amplificação apenas no ponto S4. Isolados obtidos no ponto de coleta S5 não 
apresentaram amplificação de nenhum gene estudado. 

 
 

 
Gráfico 5 – Distribuição de genes de resistência por ponto de coleta; vanA: para 

vancomicina e teicoplanina;  tet(L) e tet(M): tetraciclina; erm(B): eritromicina; aac(6’)-Ie- aph(2’’)-
Ia para gentamicina.   

 
O gráfico 6 apresenta  o perfil de expressão por ponto de coleta; os isolados 

de enterococos coletados do ponto S1, tiveram uma maior resistência para 
vancomicina, 66,67%, seguido dos isolados do ponto S4 (55,56%). Já para 
eritromicina, os isolados do ponto S1 também apresentaram maior resistência 
(66,67%), seguido do ponto S3 (60,0%) quando comparado aos demais pontos de 
coleta. Para o antimicrobiano tetraciclina e gentamicina o ponto que apresentou 
isolados com maior resistência, foi o ponto S3, seguido do ponto S1. 
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Gráfico 6 – Distribuição da expressão por ponto de coleta frente aos antimicrobianos: 

(VAN): Vancomicina, (TET): Tetraciclina, (ERI): Eritromicina, (GEN): Gentamicina. 
 
 

A incidência do gene tet(L) foi maior no ponto S6, porém a expressão de 
tetraciclina no antibiograma foi menor. Já em relação aos outros pontos de coleta, a 
incidência do gene tet(L) foi menor quanto comparado com a expressão. Exceto para 
o ponto S4, onde o isolado de Enterococcus sp. apresentou o gene tet(L) porém este 
não foi expresso no antibiograma, e o isolado de E. italicus, apresentou o gene tet(M) 
mas a expressão também não foi observada.  

Provavelmente, estes dados de maior expressão sugerem que outro 
determinante de resistência para tetraciclina esteja envolvido, pois em Enterococcus 
sp. a resistência à tetraciclina é conferida por um ou mais gene tet (CHOPRA; 
ROBERTS, 2001). Assim como para o gene tet(L), de maneira geral o gene vanA foi 
maior no ponto S6, porém a expressão de vancomicina foi maior nos demais pontos. 
Estes dados sugerem que outro determinante de resistência para vancomicina esteja 
envolvido, pois a resistência a vancomicina é conferida por um ou mais gene van.  

Os fenótipos VanA e VanB têm maior importância clínica e estão 
frequentemente associados com cepas de E. faecium e E. faecalis, enquanto o 
fenótipo VanC é intrínseco para E. gallinarum e  E. casseliflavus/E. flavescens 
(MURRAY, 2000). Estes dados corroboram com os resultados do presente estudo, 
onde em E. faecium, isolado do ponto S6, foi encontrado o gene vanA, porém não 
houve expressão do gene no antibiograma; já para a espécie E. casseliflavus/E. 
flavescens, também do ponto S6, e E. gallinarum do ponto S2, não houve 
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associações com os fenótipos VanA e VanB, mas apresentou o perfil de resistência 
no antibiograma;  provavelmente o fenótipo VanC, está associado a estes isolados. 

Para o gene erm(B) encontrou-se uma maior incidência para os isolados do 
ponto S4, porém houve menor expressão no antibiograma, já nos demais pontos, a 
expressão no antibiograma para este gene foi maior. 

Para o único isolado do ponto S3 que apresentou o gene aac(6’)-Ie- aph(2’’)-
Ia referente a gentamicina, a sua expressão no antibiograma foi confirmada. Já para 
os demais pontos, a expressão a gentamicina foi menor. 

De maneira geral todas as amostras apresentaram maior expressão de 
resistência por parte dos antibióticos avaliados. 
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11  ANÁLISE FILOGENÉTICA DE RESISTÊNCIA E VIRULÊNCIA 
   
 
 A presença dos genes de virulência e resistência a antimicrobianos testados 
neste estudo foram utilizados para a composição da análise filogenética.  A análise de 
PCR de enterococos provenientes do ambiente mostrou que os isolados estão 
agrupados em torno de 68% de similaridade no coeficiente de Jaccard (Figura 10), no 
qual 19 isolados apresentaram 100% de similaridade em relação a presença dos 
genes analisados neste estudo. Esta similaridade indica que estes isolados 
apresentam o mesmo perfil de presença de genes resistência e/ou virulência, 
enfatizando assim que a presença desta bactéria no ambiente pode ser considerado 
um problema de saúde.  
 
 
 
 



 

 

Figura 10 – Dendrograma de similaridade gerado do perfil
virulência e resistência a antimicrobianos

11.1 RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS
 
 

A resistência antimicrobiana é uma grande preocupação de saúde global, 
devido a isso, todos os 40 isolados caracterizados como enterococos foram 
submetidos aos testes de difusão em ágar para verificação da susceptibilidade frente 
a 12 antimicrobianos. 

Dos 40 isolados analisados
antimicrobianos testados 

Dendrograma de similaridade gerado do perfil relacionado a genes que conferem 
virulência e resistência a antimicrobianos das amostras de enterococos

Fonte: autoria própria. 
 
 

RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS 

resistência antimicrobiana é uma grande preocupação de saúde global, 
devido a isso, todos os 40 isolados caracterizados como enterococos foram 
submetidos aos testes de difusão em ágar para verificação da susceptibilidade frente 

isolados analisados, apenas 9 (22,5%) foram sensíveis a todos os 
 e destes, 5 isolados são da espécie E.
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das amostras de enterococos 

resistência antimicrobiana é uma grande preocupação de saúde global, 
devido a isso, todos os 40 isolados caracterizados como enterococos foram 
submetidos aos testes de difusão em ágar para verificação da susceptibilidade frente 

foram sensíveis a todos os 
E. italicus; 3 isolados 
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são da espécie E. casseliflavus/E. flavescens e um isolado é da espécie Enterococcus 
sp. 

Pelo gráfico 7, é possível observar que os percentuais mais elevados de 
resistência envolveram eritromicina (23 isolados, 57,5%), penicilina (22 isolados, 
52,5%), teicoplanina (20 isolados, 50,0%), e vancomicina (19 isolados, 47,5%). Já aos 
antimicrobianos que causaram maior sensibilidade, foram cloranfenicol (2 isolados, 
5%) e norfloxacina (1 isolado, 2,5%).  

 
 

 
Gráfico 7 – Percentual de resistência de isolados de enterococos frente aos 

antimicrobianos: (ERI): Eritromicina, (PEN): Penicilina, (TEC): Teicoplanina, (VAN): Vancomicina, 
(AMP): Ampicilina, (TET): Tetraciclina, (EST): Estreptomicina, (IMP): Imipenem, (GEN): 

Gentamicina, (CIP): Ciprofloxacina, (CLO): Cloranfenicol, (NOR): Norfloxacina.  
 

O padrão de resistência à eritromicina encontrado foi muito elevado e, se 
tratando de amostras ambientais, este dado é extremamente preocupante, uma vez 
que esta droga é a principal alternativa para o tratamento de infecções por 
enterococos em pacientes alérgicos à penicilina (NACHTIGALL et al., 2013).  

A prevalência de enterococos resistentes a eritromicina em águas residuais e 
em outras amostras ambientais tem sido amplamente divulgada na literatura, com 
taxas de resistência cerca de 80% (ENAYATI et al., 2015; NACHTIGALL et al., 2013; 
BENDER et al., 2010; LUCZKIEWICZ et al., 2010). 

Sapkota et al., (2007) observaram alto nível de resistência à eritromicina, 
clindamicina e tetraciclina em Enterococcus sp. isolados de águas superficiais e 
profundas, situadas em área de criação de suínos. 
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A razão pela alta resistência a antibióticos em águas de superfície e naturais, 
pode ser devido ao fluxo de bactérias resistentes na sua maioria na forma de fezes de 
animais e seres humanos e também devido ao fluxo de resíduos de antibióticos em 
águas naturais ao qual pode manter a seletividade sobre as bactérias (revisado por 
LECLERCQ et al., 2013). 

O pequeno número de isolados resistentes a cloranfenicol e a norfloxacina 
está de acordo com outros estudos realizados. Por exemplo, no estudo de Martins da 
Costa et al., (2006) também observaram resultados semelhantes a este, com 4,6% 
dos enterococos isolados, resistentes ao cloranfenicol. No estudo realizado por 
Santestevan et al., (2015), os isolados de enterococos apresentaram maior 
sensibilidade a norfloxacina, resultado semelhante a este trabalho, porém também 
apresentaram sensibilidade na mesma proporção a ciprofloxacina (6%). 

Em relação à resistência adicional a múltiplos antibióticos, incluindo ampicilina 
e a altas concentrações de aminoglicosídeos, é conhecidamente expressa 
por Enterococcus sp. resistente à vancomicina (SCHOUTEN et al., 2000); condizente 
com o presente trabalho onde, 68,42% (13/19) dos isolados de enterococos 
resistentes a vancomicina também apresentaram resistencia a ampicilina, já a 
resistência a altas concentrações de aminoglicosídeos não foi realizada. 

A resistência aos antibióticos glicopeptídeos, como vancomicina e 
teicoplanina, é a preocupação atual da resistência dos enterococos e coincidiu com o 
aumento da resistência à penicilina e aos aminoglicosídeos, configurando assim um 
desafio para os médicos que tratam pacientes com infecções causadas por estes 
microrganismos (CDC, 1995). No presente trabalho 17 (42,5%) isolados que foram 
resistentes a vancomicina e a teicoplanina, também foram resistentes a penicilina. 

O uso de avoparcina, gentamicina e virginiamicina, como promotores de 
crescimento e terapia em animais, têm levado ao surgimento de Enterococcus sp. 
resistentes à vancomicina e à gentamicina; isso implica num risco potencial para 
transferência de genes de resistência de bactérias do alimento para os seres 
humanos (HAMMERUM; LESTER; HEUER, 2010). 

A resistência plena aos antimicrobianos testados foi detectada nas diferentes 
espécies de enterococos isoladas a partir da ambos os pontos. 

O gráfico 8, apresenta o perfil de resistência das espécies isoladas frente aos 
antimicrobianos testados. As espécies E. faecium e E. seriolicida apresentaram 
elevada resistência à eritromicina e a tetraciclina. 
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Os isolados de E. faecium são geralmente resistentes a maioria dos 
antimicrobianos, especialmente a ampicilina (MURRAY, 2000). No presente trabalho 
os isolados de E.faecium, são considerados multiresistentes, pois apresentaram 
resistência a mais de 3 antimicrobianos clínicos testados, apesar de não 
apresentarem resistência a ampicilina. 

Apenas E. seriolicida e Enterococcus sp. apresentaram resistência a 
cloranfenicol, e em relação a ciproflaxacina, apenas E. gallinarum e Enterococcus sp. 
apresentaram resistência. Já em relação à norfloxacina apenas um isolado da espécie 
de Enterococcus sp. do ponto S6, apresentou resistência. O único isolado de E. 
casseliflavus/E. flavescens (não mostrado no gráfico 8) foi resistente a ERI, PEN, 
TEC, VAN, AMP e TET. 

O monitoramento da resistência a antimicrobianos de bactérias fecais nas 
águas de superfície (principalmente de E. coli e enterococos) foi conduzido em grande 
parte do mundo (PANDA et al., 2011; SERVAIS et al., 2009). Porém, poucos destes 
estudos investigaram a resistências de espécies de enterococos e sua disseminação 
em águas de superfície (LATA et al., 2009; MOORE et al., 2008). 

 
 

 
Gráfico 8 – Distribuição dos fatores de resistência entre amostras E. seriolicida; E. 

casseliflavus/E. flavescens; E. gallinarum; E. italicus; E. faecium e Enterococcus sp., frente aos 
antimicrobianos: (ERI): Eritromicina, (PEN): Penicilina, (TEC): Teicoplanina, (VAN): Vancomicina, 

(AMP): Ampicilina, (TET): Tetraciclina, (EST): Estreptomicina, (IMP): Imipenem, (GEN): 
Gentamicina, (CIP): Ciprofloxacina, (CLO): Cloranfenicol, (NOR): Norfloxacina.  

 
Na tabela 9, estão representados os resultados dos testes de susceptibilidade 

aos antimicrobianos testados em relação aos pontos coletados, além de apresentar 



67 
 

 

os genes de resistência a antimicrobianos encontrados, e também o perfil de 
multirresistência dos isolados; este perfil de multirresistência foi calculado pelo índice 
MAR. 

Enterococos com multiresistência antimicrobiana têm sido observado em 
isolados ambientais em diversos estudos (MACEDO et al., 2011; PANDA et al., 2011). 

Dentre as 31 amostras bacterianas testadas, (9 foram resistentes a todos os 
antimicrobianos);  83,87% (26/31) apresentaram índice MAR igual ou superior a 0,25, 
o que caracteriza múltipla resistência. Os 9 isolados que foram resistentes a todos 
antimicrobianos, também não apresentaram nenhum gene de resistência, os isolados 
e seus respectivos pontos e datas de coleta são: (2) E. casseliflavus/E. flavescens 
(S6/09/02); E. casseliflavus/E. flavescens (S2/11/02); E. italicus (S1/10/02); E. italicus 
(S1/13/02); E. italicus (S3/12/02); E. italicus (S4/13/02); E. italicus (S6/13/02) e E. 
italicus (S5/13/02). 

O perfil de multiresistência nos seis pontos de coleta foi semelhante (tabela 
10), sendo que a média dos índices MAR em todos os pontos foi de 0,26. O ponto S1 
apresentou maiores índices de MAR, enquanto que o ponto S5 apresentou menores 
índices.  
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Tabela 9 – Padrões de resistência a antibióticos para enterococos e seus respectivos índices MAR 
 

(continua) 
        
Número de 
antibiótico 

Antibióticos* Genes de resistência Espécies (ponto de 
coleta/dia/mês da coleta)** 

MARÍNDICE 

 
9 

 
AMP, PEN, EST, TEC, ERI, VAN, TET, 

IMP, GEN 
 

vanA, aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia, 
tet(L) 

 

 
E. seriolicida (S1/12/03) 

 
0,75 

     
6 PEN, AMP, TEC, VAN, ERI, TET aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia, tet(L), 

erm(B) 
E. casseliflavus/                   

E. flavescens (S6/13/11) 0,50 

 PEN, TEC, VAN, ERI, CIP, EST Nenhum gene Enterococcus sp. (S4/12/11) 0,50 
 PEN, AMP, TEC, VAN, ERI, TET aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia, erm(B) 

 
Enterococcus sp. (S4/13/11) 0,50 

 PEN, AMP, TET, ERI, VAN, TEC Nenhum gene Enterococcus sp.  (S3/12/02) 0,50 
 PEN, AMP, TEC, VAN, ERI, EST vanA, aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia Enterococcus sp.  (S1/09/02) 0,50 

5 PEN, AMP, TEC, VAN, ERI vanA, aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia Enterococcus sp. (S6/09/03) 0,41 
 PEN, AMP TEC, VAN, ERI erm(B) E. gallinarum (S2/13/11) 0,41 
 PEN, AMP, TEC, VAN, ERI erm(B) Enterococcus sp.  (S2/13/11) 0,41 
 PEN, AMP, TEC, VAN, ERI vanA Enterococcus sp.  (S6/09/02) 0,41 
 PEN, AMP, TEC, VAN, ERI vanA, erm(B) Enterococcus sp.  (S4/09/03) 0,41 
 PEN, TET, ERI, TEC, VAN vanA E. seriolicida (S6/11/03) 0,41 
 TET, ERI, GEN, CLO, EST vanA, aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia E. seriolicida  (S3/16/10) 0,41 
 PEN, AMP, VAN, TEC, CLO aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia, tet(L), 

erm(B) 
Enterococcus sp. (S4/14/11) 0,41 

 PEN, VAN, TET, ERI, TEC erm(B) Enterococcus sp.  (S1/13/11) 0,41 
 PEN, AMP, TEC, VAN, ERI Nenhum gene Enterococcus sp.  (S6/11/03) 0,41 
 PEN, TET, ERI, EST, IMP vanA, tet(L) Enterococcus sp. (S3/13/10) 0,41 
 PEN, TET,  ERI, EST, IMP vanA, tet(L) E. faecium  (S6/15/10) 0,41 
 PEN, AMP, TEC, ERI, VAN Nenhum gene Enterococcus sp.  (S5/09/03) 0,41 
     

4 PEN, ERI, TEC, VAN erm(B) Enterococcus sp. (S1/13/11) 0,34 
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Tabela 9 – Padrões de resistência a antibióticos para enterococos e seus respectivos índices MAR 
 

(conclusão) 
        
Número de 
antibiótico 

Antibióticos* Genes de resistência Espécies (ponto de 
coleta/dia/mês da coleta)** 

MARÍNDICE 

 
 

 
TET, ERI, EST, IMP 

 
vanA, tet(L), erm(B) 

 
Enterococcus sp. (S6/15/10) 

 
0,34 

 
3 

TET, GEN, EST vanA, aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia, 
tet(L) 

Enterococcus sp. (S6/14/10) 0,25 
 TEC, VAN, ERI Nenhum gene E. italicus (S4/13/02) 0,25 
 PEN, TEC, AMP aac(6’)-Ie- aph(2’’)-Ia, tet(L) E. gallinarum (S6/14/11) 0,25 
 VAN, ERI, PEN vanA Enterococcus sp. (S3/10/02) 0,25 
 ERI, TET, EST Nenhum gene E. faecium (S6/16/10) 0,25 

2 PEN, TEC tet(M), erm(B) E. italicus (S4/13/11) 0,16 
     

1 NOR vanA Enterococcus sp. (S6/17/10) 0,08 
 CIP Nenhum gene E. gallinarum (S4/13/02) 0,08 
 CIP vanA E. gallinarum (S2/11/02) 0,08 
 EST Nenhum gene E. italicus (S4/13/02) 0,08 

 
Nota: 
PEN = Penicilina, AMP = Ampicilina, ERI = Eritromicina, TET = Tetraciclina, TEC = Teicoplanina, VAN = Vancomicina, NOR = 
Norfloxacina, CIP = Ciprofloxacina, EST = Estreptomicina, GEN = Gentamicina, CLO = Cloranfenicol. ** S1: córrego Jaboti (Parque 
Ecológico Santo Expedito); S2: lago Jaboti (A); S3: lago Jaboti (B); S4: lago Jaboti (C); S5: represa do Barreiro (Parque da 
Redenção); S6: ribeirão Biguaçu (Parque da Bíblia). 
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Tabela 10 – Determinação de AR, MAR e índice MAR para isolados de enterococos 
 AR MAR MARÍNDICE 
 ≥1 

 (%) 
≥3 
(%) 

≥5 
(%) 

 
Água de 

superfície 
    

S1 66,67 66,67 50 0,33 
S2 75 50 50 0,22 
S3 80 80 60 0,31 
S4 100 62,5 50 0,29 
S5 50 50 50 0,20 
S6 78,57 71,42 42,85 0,26 

 
Nota: 
AR = resistente a um antibiótico; MAR = resistente a pelo menos três antibióticos. Média de MAR 
índice.  

 
Para a determinação de AR, MAR e MARÍNDICE os isolados que 

demonstraram sensibilidade frente a todos os antimicrobianos testados também 
foram levados em consideração.  

Todas as espécies de enterococos encontradas foram associadas com 
multirresistência, incluindo E. seriolicida, E. casseliflavus/E. flavescens e, E. italicus, 
E. gallinarum, E. faecium e Enterococcus sp. Entre as espécies de enterococos mais 
envolvidas com multirresistência, isto é, com índice MAR maior ou igual a 0,2, foi a 
espécie de Enterococcus sp. com uma taxa de 89,47%,  já o isolado que apresentou 
o maior índice MAR, foi a espécie E. seriolicida do ponto S1, com índice de 0,75. 

Krumperman (1983), definiu arbitrariamente em 0,2 o índice MAR como 
potencial reservatório de determinantes de resistência para E. coli. Como 
enterococus é considerado um contaminante de origem fecal, se for aplicado o 
mesmo padrão para E. coli, teremos que todos os pontos estão na faixa de risco, 
implicando em possível risco à saúde humana. Desta forma, uma avaliação 
detalhada dos aspectos relacionados à localização, construção e manejo destes 
pontos deverá ser realizada a fim de qualificar estes recursos hídricos para sua 
plena utilização. 
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Macedo et al., (2011), também observaram uma frequência de 57% de 
cepas de enterococos multirresistentes em amostras  de água não tratada para 
consumo humano.  

A capacidade de microrganismos adquirirem resistência a diversas classes 
de antibióticos pode estar relacionada à exposição sequencial a diferentes 
antibióticos ou a aquisição de elementos genéticos móveis, isto é, transferência de 
genes via plasmídeos, levando a consequências importantes, com efeitos diretos na 
problemática das infecções hospitalares.  

A presença tanto de fatores de virulência como resistência aos antibióticos, 
indicam que água pode ser uma importante fonte de disseminação de enterococos 
patogênicos (ENAYATI, 2015). 
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12 CONCLUSÕES 
 
 
 O isolamento de enterococos é realizado em água de superfície a fim de 
confirmar uma possível poluição com risco a saúde da população, pois bactérias 
pertencentes a este gênero são causadoras de infecções e vêem aumentando 
significativamente os mecanismos adquiridos de resistência aos antimicrobianos. A 
água de superfície analisada em áreas urbanas e rurais tem sido usada para o 
consumo e principalmente para o lazer.  Este trabalho foi o pioneiro no estudo 
relacionado à incidência da população de enterococos e a prevalência de fatores de 
resistência e virulência, bem como a resistência aos antibióticos entre as espécies 
de enterococos em águas de superfície da cidade de Apucarana – PR.  

Foram isoladas bactérias do gênero enterococos presentes em amostras de 
água superficiais, em diferentes pontos da cidade de Apucarana – PR. Os isolados 
de maior prevalência pertencem ao gênero Enterococcus sp.  

A incidência da radiação solar tem ligação direta com a diminuição da 
concentração de microrganismos, e esta incidência também tem influência na 
temperatura da água; o ponto S6, onde possui menor incidência de radiação solar 
quando comparado aos demais pontos, a média da concentração bacteriana esteve 
entre as maiores.  

O ribeirão Biguaçu (Parque da Bíblia), foi o local que apresentou o maior 
número de enterococos, bem como as mais elevadas taxas de enterorocos 
resistentes, quanto comparado com os demais pontos, devido à menor incidência de 
radiação solar, e também o despejo de efluentes não tratados neste local. 

Já a água proveniente do Parque da Redenção, apresentou o menor número 
de enterococos isolados e o menor percentual de enterococos resistentes, quando 
comparado com os demais pontos, e este fato pode ser explicado devido à menor 
ação antropogênica, sendo este local uma zona rural. 

Embora tenha sido detectada a presença de enterococos em todos os 
pontos de coleta, a distribuição destes microrganismos é variável. 

De maneira geral, a expressão no antibiograma, foi maior que os genes 
detectados, devido ao maior número de antibióticos testados quanto comparado a 
detecção de genes de resistência. 
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Foram identificados enterococos contendo genes de resistência e virulência 
em praticamente todos os pontos de coleta, exceto no ponto S5 onde não foi 
detectado nenhum gene de resistência e virulência, porém em um isolado de 
Enterococcus sp. deste ponto, apresentou resistência em cinco antibióticos clínicos 
testados no antibiograma. 

Enterococcus sp. esteve entre as envolvidas com maior frequência na 
multiresistência antimicrobianas, já um isolado do ponto S1, da espécie E. 
seriolicida, apresentou o maior índice MAR, quando comparado com os demais 
pontos de coleta. 

Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram  que os isolados de 
Enterococcus de água de superfície da cidade de Apucarana - PR, apresentaram 
genes de virulência e resistência assim como resistência à antimicrobianos. Assim 
sendo, sugere-se que corpos hídricos podem ter um papel importante na 
disseminação de doenças de veiculação hídrica para os seres humanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 

REFERÊNCIAS  
 
ABRIOUEL, H.; OMAR, N. B.; MOLINOS, A. C.; LÓPEZ, R. L.; GRANDE, M. J.; 
VIEDMA, P. M. ORTEGA, E.; CANAMERO, M. M.; GALVEZ, A. Comparative 
analysis of genetic diversity and incidence of virulence factors and antibiotic water 
and soil, and clinical samples. International Journal of Food Microbiology, v. 123, 
pg. 38 – 49, 2008. 
 ARIAS, C. A.; MURRAY, B. E. THE rise of the Enterococcus: beyond vancomycin 
resistance. Nature Reviews Microbiology, v. 10, pg. 266 – 278, 2012. 
 
BALDUINO, R.; OLIVEIRA, A. S.; HAULY, M. C. O. Cultura lática mista com 
potencial de aplicação como cultura iniciadora em produtos cárneos. Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, v. 19, nº3, pg 356 – 362, 1999.  
 BAZET, C.; BLANCO, J.; SEIJA, V.; PALÁCIO, R. Enterococcus resistentes a 
vancomicina. Um problema emergente en Uruguay. Revista Médica Del Uruguay, 
v. 21, nº 2, pg. 151-158, 2005.  
 
BENDER, E. A.; FREITAS, A. L. P.; BARTH, L. A. Avaliação do perfil de suscetibilidade antimicrobiana de Enterococcus spp. isolados em dois hospitais de 
Porto Alegre-RS, Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, v. 
42, nº1, pg. 15-19, 2010.  
 
BELL, I.M., PATON, J.C., TURNIDGE, J., Emergence of vancomycin-resistant 
enterococci in Australia: phenotypic and genotypic characteristics of isolates, Journal  Clinical Microbiology, v.36,p.2187–2190, 1998. 
 
BRADLEY, C. R.; FRAISE, A. P. Heat and chemical resistance of 
enterococci.Journal of Hospital Infection, v. 34, pg. 191–196, 1996. 
 
BRASIL. MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: Meio Ambiente e Saúde, 
Brasília, 1997. 
 
CANTUSIO NETO, R.; SANTOS, L. U.; FRANCO, R. M. B. Água: escassez e 
qualidade. Higiene Alimentar, v. 22, pg. 3-4, 2008. 
 
CHOPRA, I.; ROBERTS, M. Tetracycline antibiotics: Mode of action, applications, 
molecular biology, and epidemiology of bacterial resistance. Microbiology and 
Molecular Biology Review, v.65, pg. 232-260, 2001. 
 
CHUNHUI, C.; XIAOGANG, X. Genetic characteristics of vancomycin resistance gene cluster in Enterococcus spp. Yi Chuan, v. 37, nº5, 2015.  
 
CLSI- Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for 
Antimicrobial Disk Susceptibility Testing; Approved standard M02 – A11, v. 32, nº 1, 
2012. 
 
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). 
Recommendations for preventing the spread of Vancomycin resistance: 



75 
 

 

recommendations of the Hospital Infection Control Practices Advisory 
Committee (HICPAC), v.44, nºRR22, pg. 1-13, 1995. Disponível em 
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00039349.htm>. Acessado em 21 out. 
2015. 
 COLLINS, M. D.; FARROW, J. A. E.; JONES, D. Enterococcus mundtii sp. nov. 
International Journal of Systematic Bacteriology, v. 36, 1986. 
 
COLLINS, M. D.; JONES, D.; FARROW, J. A. E.; KILPPER-BÄLZ, R.; SCHLEIFER, K. H. Enterococcus avium nom.rev., comb. nov.; E. casseliflavus nom. rev., 
comb.nov.; E. durans nom. rev., comb.nov.; E. gallinarum comb. nov.; and E. 
malodoratus sp. nov. International Journal Systematic Bacteriology, V. 34, 1984. 
 
COMERLATO,  C. B.; RESENDE, M. C. C. de.; CAIERÃO, J.; D’AZEVEDO, P. A. Presence of virulence factors in Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium 
susceptible and resistant to vancomycin. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 
108, nº 5, 2013. 
 COBURN, P. S.; GILMORE, M. S. The Enterococcus faecalis cytolysin: a novel toxin 
active against eukaryotic and prokaryotic cells. Cellular Microbiology, v. 5, 
nº1, 2003. 
 
CRUZ, C. D. Programa Genes – Estatística Experimental e Matrizes, 1. Ed., 
Viçosa: Editora UFV, v.1, 285pgs, 2006.  
 
DAMAS, Tiago. Expansão urbana e a problemática ambiental – estudo de caso do lago Jaboti, Apucarana (PR). Caminhos de Geografia, v. 10, nº15, pg. 93 – 107, 
2005.  
 
DEVRIESE, L. A.; CEYSSENS, K.; RODRIGUES, U. M.; COLLINS, M. D. Enterococcus columbae, a species from pigeon intestines. FEMS Microbiology 
Letters v.71, 1990. 
 
DEVRIESE, L. A.; DUTTA, G. N.; FARROW, J. A. E.; VAN DE KERCKHOVE, A.; PHILLIPS, B. A. Streptococcus cecorum, a new species isolated from 
chickens.International Journal  of Systematic Bacteriology, v. 33, 1983. 
 
DUARTE, P. B. Microrganismos indicadores de poluição fecal em recursos 
hídricos. Monografia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 
2011. 
 
DUTKA-MALEN, S.; EVERS, S.; COURVALIN, P. Detection of glycopeptides 
resistance genotype and identification to the species level of clinically revevant 
enterococci by PRC. Journal of Clinical of Microbiology, v. 33, p.24-27, 1995. 
 
D’AZEVEDO, P.A.; CANTARELI, V.; INAMINE, E.; SUPERTI, S.;  DIAS, C.A.G. 
Avaliação de um sistema automatizado na identificação de espécies de Enterococcus evaluation of an automated system for the identification 
ofenterococci.Jornal Brasileiro de Patolologia Médica Laboratorial, v. 40, p. 237-
9, 2004. 



76 
 

 

 
EATON, T.J., GASSON, M.J., Molecular screening of Entercoccus virulence 
determinants and potential for genetic exchanges between food and medical isolates. 
Applied and Environmental Microbiology, v. 67, pg. 1628 – 1635, 2001. 
 
EMANEIMI, M. Characterization of glycopeptides, aminoglycosides and macrolide resistance among Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium isolates from 
hospitals in Tehran. Polish Journal of Microbiology, v. 57, nº2, pg. 173-178, 2008.  
 
ENAYATI, M.; SADEGHI, J.; NAHAEI, M. R.; AGHAZADEH , M.; POURSHAFIE, M. R.; TALEBI, M. Virulence and antimicrobial resistance of Enterococcus faecium 
isolated from water samples. Letters in Applied Microbiology, v. 61, pg. 339-345, 
2015. 
 
EUZÉBY, J. P. List of Bacterial Names with Standing in Nomenclature: a folder available on the Internet. International Journal of Systematic Bacteriology., 
1997, v. 47, pg. 590-592. (List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature. 
Disponível em <http://www.bacterio.net>, acesso em 20.mar. 2015.  
 
FACKLAM, R.R.; CARVALHO, M.G.; TEIXEIRA, L. History, taxonomy, biochemical 
characteristics and antibiotic susceptibility testing of enterococci. In: GILMORE, M.S. 
The enterococci pathogenesis, molecular biology and antibiotic resistance. 
Washington, DC: American Society for Microbiology, 2002. 
 FACKLAM, R. R.; COLLINS, M. D. Identification of Enterococcus species 
isolated from human infections by a conventional test scheme. Journal of Clinical Microbiology, v. 27, pg 731 – 734, 1989. 
 FACKLAM, R. R., SAHM, D. F.; TEIXEIRA, L. M. Enterococcus. Manual of Clinical 
Microbiology, v. 7, pg. 297–305, 1999. 
 
FALAVINHA, G.; DEGENHARDT, R. Qualidade microbiológica da água de 
nascentes e poços da comunidade de Barro Branco, Capinzal, SC. Unoesc & 
Ciência – ACBS, v. 5, nº2, 2014.  
 
FARIA, M. C. C.; FARIA, M. Bacia Hidrográfica do Ribeirão Biguaçu Apucarana – 
PR: transformações históricas e dinâmica atual. In: Congresso Internacional de 
Responsabilidade e Sustentabilidade Socioambiental, Foz do Iguaçu, Paraná, 
2006. 
 FARROW, J. A. E.; COLLINS, M. D. Enterococcus hirae, a new species that 
includes amino acid assay strain NCDO 1258 and strains causing growth 
depression in young chickens. International Journal of Systematic Bacteriology, 
v. 35, 1985. 
 
FERREIRA, A. R. Estudo de bacteriocimas produzidas por espécies de Enterococcus. 2005. 126f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Agrícola e do 
Ambiente) - Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. 
 



77 
 

 

FERGUSON, D. M.; GRIFFITH, J. F.; McGREE, C. D.; WEISBERG, S. B.; HAGEDORN, C. Comparison of Enterococcus Species Diversity in Marine Water and 
Wastewater Using Enterolert and EPA Method 1600. Journal of Environmental and 
Public Health, 2013.   
 
FERREIRA, D. F. SISVAR: um programa para análise e ensino de estatística. 
Revista Symposium (Lavras), v. 6, pg. 36 – 41, 2008.  
 
FERREIRA, J. M. Parque Biguaçú: uma proposta de educação ambiental na 
escola de tempo integral, Apucarana – PR. 2006. 72f. Monografia (Bacharel em 
Geografia) – Universidade Estadual de Londrina, departamento de Geociências, 
Londrina, 2006. 
 
FILIPOVÁ, M.; BUJDÁKOVÁ, H. Factors of virulence and mechanisms of resistance to aminoglycosides in clinical isolates of Enterococcus faecalis and Enterococcus 
faecium with high-level gentamicin resistance. Epidemiol Mikrobiol Imonol, v. 54, 
nº2, pg. 65 – 74, 2005. 
 FISHER, K.; PHILIPS, C.The ecology, epidemiology and virulence of Enterococcus. 
Microbiology, v.155.pg.1749-1757, 2009. 
 
FORTINA, M. G.; RICCI, G.; MORA, D.; MANACHINI, P. L. Molecular analysis of artisanal Italian cheeses reveals Enterococcus italicus sp. nov. International 
Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, v. 54, 2004. 
 
FORTINA, M. G.; RICCI, G.; BORGO, F.; MANACHINI, P. L. Rapid identification of Enterococcus italicus by PCR wity primers targeted to 16S rRNA gene. Letters in 
Applied Microbiology, v. 44, pg. 443 – 446, 2007. 
 
FRANZ, C. M. A. P.; HUCH, M.; ABRIOUEL, H.; HOLZAPFEL, W.; GÁLVEZ, A. Enterococci as probiotic and their implications in food safety. International Journal 
of Food Microbiology, V. 151, p. 125-140, 2011. 
 
FRANZ, C. M. P.; MUSCHOLL-SILBERHORN, A. B.; YOUSIF, N. M. K.; 
VANCANNEYT, M.; SWINGS, J.; HOLZAPFEL, W. H. Incidence of Virulence Factors 
and Antibiotic Resistance among EnterococciIsolated from Food. Applied and 
Environmental Microbiology, V. 67, No 9, p. 4385-4389, 2001. 
 
FOULQUIÉ MORENO, M.R.; SARANTINOPOULOS, P.; TSAKALIDOU, E.; DE 
VUYST, L.The role and application of enterococci in food and heath. International 
Journal of Food Microbiology, v.106, p. 1-24, 2006. 
 
FURLANETO-MAIA, L.; ROCHA, K. R.; HENRIQUE, F. C.; GIAZZI, A.; FURLANETO, M. C. Antimicrobial Resistance in Enterococcussp Isolated from Soft 
Cheese in Southern Brazil. Advances in Microbiology, v. 4, pg. 175-181, 2014. 
 
FURUKAWA, T., TAKAHASHI, H., YOSHIDA, T. & SUZUKI, Y.Genotypic analysis of 
enterococci isolated from fecal-polluted water from different sources by pulsed-field 
gel electrophoresis (PFGE) for application to microbial source tracking. Microbes 
Environmental, v. 26, p. 181-183, 2011. 



78 
 

 

GAMA, B. A. Análise de resistência antimicrobiana e de genes de virulência em 
Enterococcus spp. 2008. 73f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Pós-
Graduação em Biologia Celular e Molecular do Centro de Biotecnologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil, 2008. 
 
GEVERS, D.; DANIELSEN, M.; HUYS G.; SWINGS, J. Molecular characterization of tet(M) genes in Lactobacillus isolates from different types of fermented dry sausage, 
Applied and Environmental Microbiology, v.69, p.1270–1275, 2003. 
 
GHOSH, A.; KUKANICH, K.; BROWN, C. E.; ZUREK, L. Resident cats in small 
animal veterinary hospitals carry multi-drug resistant enterococci and are likely 
involved in cross-contamination of the hospital environment. Frontiers in 
Microbiology, 2012. 
 
GOLIŃSKA, E.; TOMUSIAK, A.; GOSIEWSKI, T.; WIĘCEK, G.; MACHUL, A.; 
MIKOLAJCZYK, D.; BULANDA, M.; HECZKO, P.; STRUS, S. Virulence factors of Enterococcus strains isolated from patients with inflammatory bowel disease. World 
Journal of Gastroenterology, v. 19, nº 23, pg 3562 – 3572, 2013.  
 
HAMMER, O.; HARPER, D. A. T.; RYAN, P. D. Past – Paleontological statistics 
software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica, v.4, 
pg.1-9, 2001.   
 
HAMMERUM, A. M.; LESTER, C. H.; HEUER, O. E. Antimicrobial-Resistant 
Enterococci in animals and meat: A human health hazard? Food borne Pathogens 
and Disease, v. 7, n. 10, pg. 1137-1146, 2010.  
HENKES, W. E. Identificação de Enterococcus sp. e resistência a 
antimicrobianos em amostras de regiões costeiras da lagoa dos patos. 2010. 
60f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente) – Instituto de 
Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.  
  
HÖFLING, J. F.; GONÇALVES, R. B. Microscopia de luz em microbiologia – 
Morfologia bacteriana e fúngica, Porto Alegre: Artmed, pg. 221, 2008. 
 
HÖRNER, T.; LISCANO,M. G. H.; MARASCHIN, M. M.; SALLA, A. Suscetibilidade antimicrobiana entre amostras de Enterococcus isoladas no Hospital Universitário de 
a Santa Maria. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 41, p. 
391-395, 2005.  
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Brasil), 2014. Cidades. 
Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=410140>. Acesso em: 
11 de jun. 2015. 
 
JACKSON, C. R.; CRAY-FEDORKA, J.; BARRETT, J. B. Use of a Genus- and 
Species-Specific Multiplex PCR for Identification of Enterococci. Journal of Clinical 
Microbiology, v. 42, pg. 3558 – 3565, 2004. 
 



79 
 

 

JENSEN, L.B.; PETER,A.; DONS, L.; JONES, R.N.;  HAMMERUM,A.M.; AARESTRUP,F.M. Molecular analysis of the Tn1546 in Enterococcus faecium 
isolated from animals and humans. Journal Clinical Microbiology, v. 36, p. 437–
442, 1998. 
 
JETT, B. D.; HUYCKE, M. M.; GILMORE, M. S. Virulence of Enterococci. Clinical 
Microbiology Reviews, pg. 462 – 478, 1994. 
 
JONES, N. R. Prediction of EnterococcalImipenem Susceptibility Using Ampicillin or 
Penicillin MICs: More Evidence for a Class Concept. Journal of Clinical 
Microbiology, v.39, 2001. 
 
KAYSER, F.H. Safety aspects of enterococci from the medical point of 
view.International Journal of Food Microbiology v.88, p.255-262, 2003. 
 
KIM, S-R.; NONAKA, L.; SUZUKI, S. Occurrence of tetracycline resistance genes tet(M) and tet(S) in bacteria from marine aquaculture sites. FEMS Microbiology 
Letters, v. 237, pg 147 – 156, 2004. 
 
KLEIN, G. Taxonomy, ecology, and antibiotic resistance of enterococci 
from food and the gastro-intestinal tract. International Journal of Food 
Microbiology, v. 88, 2003. 
 
KONEMAN, E.W.; ALLEN, S.D.; JANDA.et al. Diagnóstico microbiológico – texto e atlas colorido. 5.ed. Rio de Janeiro: Editora Médica e Científica, 1465p, 2001. 
 KREFT, B.; MARRE, R.; SCHRAMM, U.; WIRTH, R. Aggregation substance of Enterococcus faecalis mediates adhesion to cultured renal tubular cells. Infection 
and Immunity, v. 60, pg. 25 - 30, 1992. 
 KRUMPERMAN, P.H. Multiple antibiotic resistance indexing of Escherichia coli to 
identify high-risk sources of fecal contamination of foods. Applied and 
Environmental Microbiology, v.46, pg.165- 170, 1983. 
 KUSUDA, R.; KAWAI, K.; SALATI F.; BANNER C.R. e FRYER J.L. Enterococcus 
seriolicida sp. nov., a fish pathogen. International Journal of Systematic 
Bacteriololy, v.41, 1991. 
 
LANTHIER, M., SCOTT, A., ZHANG, Y., CLOUTIER, M., DURIE, D. AND 
HENDERSON, V.C. Distribution of selected virulence genes and antibiotic resistance in Enterococcus species isolated from the South Nation River drainage basin, 
Ontario, Canada. Journal of Applied Microbiology, v. 110, pg. 407–421, 2011. 
 
LATA, P.; RAM, S.; AGRAWAL, M.; SHANKER, R. Enterococci in river Ganga 
surface waters: Propensity of species distribution, dissemination of antimicrobial-
resistance and virulence-markers among species along landscape. BMC 
Microbiology, v. 9, 2009. 
 



80 
 

 

LAYTON, B. A.; WALTERS, S. P.; LAM, L. H.; BOEHM, A. B.Enterococcus species 
distribution among human and animal hosts using multiplex PCR. Journal of 
Applied Microbiology, v. 109, 2010. 
 
LEBRETON, F.; RIBOULET-BISSON, E.; SERROR, P.; SANGUINETTI, M.; POSTERARO, B.; TORELLI, R.; HARTIKE, A.; AUFFRAY, Y.; GIARD, J. C.; ace, 
which encodes an adhesion in Enterococcus faecalis, is regulated by Ers and is 
involved in virulence. Infection and Immunity, v. 77, nº 7, pg. 2832 – 2839, 2009. 
 
LECLERCQ, R.; DERLOT, E.; DUVAL, J.;  COURVALIN, P. Plasmid Mediated Resistance to Vancomycin and Teicoplanin Resistance in Enterococcus faecium. 
New England Journal of Medicine, v. 319, p. 157-161, 1988. 
 
LECLERCQ, R., OBERLE, K., GALOPIN, S., CATTOIR, V., BUDZINSKI, H. AND 
PETIT, F. Changes in enterococcal populations and related antibiotic resistance 
along a medical centerwastewater treatment plant-river continuum. Applied 
Environmental Microbiology, v. 79, pg. 2428–2434, 2013. 
 
LINDENSTRAU, A. G.; PAVLOVIC, M.; BRINGMANN, A.; BEHR, J., EHRMANN, M. 
A.; VOGEL, R. F. Comparison of genotypic and phenotypic cluster analyses of 
virulence determinants and possible role of CRISPR elements towards their incidence in Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium. Systematic and 
Applied Microbiology, v. 34, pg. 553-560, 2011. 
 
LOMBARDI, A.; CARIOLATO, D.; ANDRIGHETTO, C. Occur- rence of Virulence Factors and Antibiotic Resistances in Enterococcus faecalis and  faecium Col- lected 
from Dairy and Human Samples in North Italy. Food Control, Vol. 19, No. 9, pg. 886-
892, 2008.   
 
LOPES, M. D. F. S., SIMÕES, A. P.; TENREIRO, R.; MARQUES, J. J. F.; CRESPO, 
M. T. B. Activity and expression of a virulence factor, gelatinase, in dairy enterococci. 
International Journal of Food Microbiology, v.112 pg. 208-214, 2006. 
 
LUCZKIEWICZ, A.; JANKOWSKA, K.; FUDALA-KSIAZEK, S.; OLANCZUK-
NEYMAN, K. Antimicrobial resistance of fecal indicators in municipal wastewater 
treatment plant. Water Research, v. 44, 2010. 
 
MACEDO, A.S.; FREITAS, A.R.; ABREU, C.; MACHADO, E.; PEIXE, L.; SOUSA, 
J.C.; NOVAIS, C. Characterization of antibiotic resistant enterococci isolated from 
untreated waters for human consumption in Portugal. International Journal of Food 
Microbiology, v. 145, pg. 315-319, 2011. 
 
MANNU, L.; PABA,A.; DAGA, E.; COMUNIAN, R.; ZANETTI,S.; DUPRE, I.; SECHI, 
L.A. Comparison of the incidence of virulence determinants and antibiotic resistance between Enterococcus faecium strains of dairy, animal and clinical origin. 
International Journal of Food Microbiology, v.88, pg. 291-304, 2003. 
 
MANOSSO, F. C. Estudo da paisagem no município de Apucarana – PR: 
Relação entre a estrutura geoecológica e a organização do espaço. 2005. 117f. 



81 
 

 

Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Estadual de Maringá, 
Departamento de Geografia, Maringá, 2005. 
 
MARTINS DA COSTA, P. M.; VAZ-PIRES, P.; BERNARDO, F. Antimicrobial resistance in Enterococcus spp. isolated in inflow, effluent and sludge from municipal 
sewage water treatment plants. Water Research, v. 40, 2006. 
 
MARQUES, E. B.; SUZART, S. Occurrence of virulence associated genes in clinical Enterococcusfaecalis strains isolated in Londrina. Journal of Medical Microbiology, 
v. 53, pg. 1069-1073, 2004. 
 
MEDEIROS, A. W.; D’AZEVEDO, P.; PEREIRA, R. I.; CASSENEGO, A. P.; VAN 
DER SAND, S.; FRAZZON, J.; FRAZZON, A. P. G. PCR-RFLP of 16S ribossomal DNA to confirm the identification of Enterococcus gallinarum and Enterococcus 
casseliflavus isolated from clinical and food samples. Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical, v. 43, nº1, pg. 100-101, 2010. 
 
MORENO, M. R. F.; SARANTINOPOULOS P.; TSAKALIDOU, E.; VUYST, L. De. 
The role and application of enterococci in food and health. International Journal of 
Food Microbiology, v. 106, pg. 1-24, 2006. 
 
MORITA, H.; TOH, H.; OSHIMA, K.; YOSHIZAKI, M.; KAWANISHI, M.; NAKAYA, K.; 
SUZUKI, T.; MIYAUCHI, E.; ISHI, Y.; TANABE, S.; MURAKAMI, M.; HATTORI, M. 
Complete genome sequence and comparative analysis of the fish pathogen Lactococcus garvieae. PLoS one, V. 6, pg. 1-9, 2011. 
 MORRIS, D.; GALVIN, S.; BOYLE, F.; HICKEY, P.; MULLIGAN, M.; CORMICAN, M. 
2 Enterococcus faecium of the vanA genotype in rural drinking water, effluent, 
and the aqueous environment. Applied and Environmental Microbiology, v. 78, 
pg.596–598, 2012. 
 
MOORE, D.F.; GUZMAN, J.A.; MCGEE, C. Species distribution and antimicrobial 
resistance of enterococci isolated from surface and ocean water. Journal of Applied 
Microbiology, v. 105, 2008. 
 
MUNDY, L. M.; SAHM , D. F.;  GILMORE, M. Relation- ships between Enterococcal 
Virulence and Antimicrobial Resistances. Clinical Microbiology Reviews, v. 13, 
nº.4, pg 513-522, 2000. 
 MURRAY, B.E. The life and times of the Enterococcus. Clinical Microbiology 
Reviews, v. 3, pg. 46 – 65, 1990. 
 
MURRAY, B. E. Vancomycin-resistant enterococcal infections. New England 
Journal of Medicine, v. 342, nº 10, 2000. 
 
NACHTIGALL, G.; JESUS, de G. A.; ZVOBODA, D. D. A.; SANTESTEVAN, N. A.; 
MINOTTO, E. MOURA, de. M. T. AZEVEDO, P. D’.; FRAZZON, J. SAND, S. V. D.; 
FRAZZON, A. P. G. Diversidade e perfil de susceptibilidade antimicrobiana de 



82 
 

 

Enterococcus sp. isolados das águas do Arroio Dilúvio – Porto Alegre, RS, Brasil. 
Brazilian Journal of Biosciences, v.11, nº1, 2013. 
 
NALLAPAREDDY, S. R., MURRAY, B. E.Role played by serum, a biological cue, in the adherence of Enterococcus faecalis to extracellular matrix proteins, collagen, 
fibrinogen, and fibronectin. International Jornal of Infectious Diseases, v. 197, pg 
1728–1736, 2008. 
 
NORMARK; B. H.; NORMARK; S. Evolution and spread of antibiotic resistance. 
Journal of Internal Medicine, v. 252 pg. 91–106, 2002. 
 
PANDA, S.K.; PATRA, A.K.; KAR, R.N. Monitoring of multiple drug-resistant 
pathogens in a selected stretch of Bay of Bengal, India. Environmental Monitoring and Assessment, v. 5, pg. 83–98, 2011. 
 
PARK, S. Y.; SHIN, Y. P.; KIM, C. H.; PARK, H. J.; SEONG, Y. S.; KIM, B. S.; SEO, S. J.; LEE, I. H.  Immune evasion of Enterococcus faecalis by an extracellular 
gelatinase that cleaves C3 and iC3b. Journal of Immunology, v. 181, pg. 6328-
6336, 2008. 
 
PELCZAR JUNIOR, M. J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, N. R.; EDWARDS, D. D.; 
PELCZAR, M. F. Microbiologia: Conceitos e Aplicações, v. 2, 2. Ed. São Paulo: 
Makron Books, 1996. 
 
PEREIRA, L. A.; VIEIRA, P. F.; BRITO, L. T. L.; GAVA, C. A. T. Avaliação de 
tratamento simplificado da água de cisterna: desinfecção solar (sodis) para consumo humano. In: 9º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUA DE 
CHUVA, 9, 2014, Feira de Santana. Anais eletrônicos... Bahia, 2014. 
 
PINTO, A. B.; PEREIRA, C. R.; OLIVEIRA de, A. J. F. C. Densidade de Enterococcus sp em águas recreacionais e  areias de praias do município de São 
Vicente-SP, Brasil e sua relação com parâmetros abióticos. O Mundo da Saúde, V. 
36, No. 4, p. 587-593, 2012.  
 POETA, P.; ANTUNES, T.; RODRIGUES, J. Enterococcus spp. resistentes à 
vancomicina isolados de fezes de frangos, pombos, gamos e ratos. Arquivo 
Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 58, nº3, p. 412-414, 2005. 
 
PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA (2015). Disponível 
em<http://www.apucarana.pr.gov.br/servicos/pontos-turisticos>. Acesso em 22.jan. 
2015. 
 
RAHIMI, F.; TALEBI, M.; SAIFI, M.; POURSHAFIE, M. R. Distribution of Enterococcal 
Species and Detection of Vancomycin Resistance Genes by Multiplex PCR in Tehran 
Sewage. Iranian Biomedical Journal, v. 11, nº3, pg. 161 – 167, 2007. 
 
SADOWY, E.; LUCZKIEWICZ, A. Drug-resistant and hospital-associated Entecocccus faecium from wastewater, riverine estuary and anthropogenically 
impacted marine catchment basin.BMC Microbiology, v. 14, nº 66, 2014. 
 



83 
 

 

SAMPAIO, I. B. M. Estatística aplicada à experimentação animal. Belo Horizonte: 
Fundação de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia, 264pg, 2010. 
 
SANTESTEVAN, N. A.; ZVOBODA, D. de. A.; PRICHULA, J.; PEREIRA, R. I.; 
WACHHOLZ, G. R.; CARDOSO, L. A.; MOURA, T. M. de.; MEDEIROS, A. W.; 
AMORIN, D. B. de.; TAVARES, M.; AZEVEDO, P. A. d’.; FRANCO, A. C.; 
FRAZZON, J.; FRAZZON, A. P. G. Antimicrobial resistance and virulence factor gene profiles of Enterococcus spp. isolates from wild Arctocephalus australis (South 
American fur seal) and Arctocephalus tropicalis (Subantarctic fur seal). World 
Journal Microbiology Biotechnology, 2015.  
 
SAPKOTA, A. M.; CURRIERO, F. C.; GIBSON, K. E.; SCHWAB, K. J. 
Antibioticresistant Enterococci and fecal indicators in surface water and groundwater 
impacted by a concentrated swine feeding operation. Environmental Health 
Perspectives, v.115, n. 7, p.1040-1045, 2007. 
 SCHLEIFER, K. H.; KILPPER-BÄLZ, R.; Transfer of Streptococcus faecalis and 
Streptococcus faecium to the genus Enterococcus nom. rev. 
as Enterococcus faecalis comb. nov.andEnterococcus faecium comb. 
nov. International Journal of Systematic Bacteriology, v.34, 1984. 
 
SCHLIEVERT, P. M.; CHUANG-SMITH, O. N.; PETERSOM, M. L.; COOK, L. C. C.; DUNNY, G. M.; Enterococcus faecalis Endocarditis Severity in Rabbits Is Reduced 
by IgG Fabs Interfering with Aggregation Substance. PLoS One, v. 5, nº10, 2010. 
 
SCHOUTEN, M. A.; HOOGKAMP-KORSTANJE, J. A. A.; MEIS, J. F. G; VOSS, A.The European VRE Study Group. Prevalence of vancomycin-resistant Enterococci in Europe. European Journal Clinical of Microbioogy and Infectious Disease, 
v.19, pg. 816-822, 2000. 
 
SEAB/DERAL – Secretaria da Agricultura e Abastecimento/ Departamento de 
Economia Rural, 2015. Disponível em: 
<http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/pluvio.xls> Acesso em 18. Mar. 
2015. 
 
SEMEDO-LEMSADDEK, T.; BARRETO-CRESPO, M.; TENREIRO, R. 
Enterococcus and safety. New York: Nova Science Publishers, 2012. 
 
SEMEDO, T.; SANTOS, M. A.; MARTINS, P.; SILVA, M. F.; LOPES, M. F. S.; 
MARQUES, J. J. F.; TENREIRO, R.; CRESPO, M. T. B. Comparative Study Using 
Type Strains and Clinical and Food Isolates To Texamine Hemolytic Activity and  Occurrence of the cyl Operon in Enterococci. Journal of Clinical Microbiology, v. 
41, nº 6, pg 2569 -2576, 2003.  
 
SERVAIS, P.; PASSERAT, J. Antimicrobial resistance of fecal bacteria in waters of the Seine river watershed (France).Science Total Environment, v. 408, pg. 365–
372, 2009. 
 



84 
 

 

SHEPARD, B. D.; GILMORE, M. S. Antibiotic-Resistant Enterococci: The 
Mechanisms and Dynamics of Drug Introduction and Resistance. Microbes and 
Infection, v. 4, nº.2, p. 215-224, 2002. 
 
SHEPARD, B. D.; GILMORE, S. M. Differential expression of virulence-related genes in Enterococcus faecalis in response to biological cues inserum and urine. Infection 
Immunity, v. 70 pg. 4344–4352, 2002. 
 
SILVA, N. da.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. de A.; TANIWAKI, M. H.; 
SANTOS, R. F. S. dos.; GOMES, R. A. R.; OKAZAKI, M. M. Manual de métodos de 
análise microbiológica de alimentos, 4 ed. São Paulo: Editora Varela, 2010.  
 
SILVA, N.; CANTUSIO NETO, R.; JUNQUEIRA, V. C. A.; SILVEIRA, N. F. Manual 
de métodos de analise microbiológica da água. Campinas: ITAL, 2000. 
 
SILVA, Viviane Correa da.; NASCIMENTO, Adenilde Ribeiro.; MOURÃO, Sebastião Vieira Coimbra Neto.; COSTA, Francisca Neide. Contaminação por Enterococcus da 
água das praias do município de São Luís, Estado do Maranhão. Acta Scientiarum 
Techonology, v. 30, nº 2, 2008. 
 
SILVA, V. L. da.; CAÇADOR, N. C.; SILVA, C. dos. S. F. da.; FONTES, C. O.; 
GARCIA, G. D.; NICOLI.; J. R.; DINIZ, C. G. Occurrence of Multidrug-Resistant and 
Toxic-Metal Tolerant Enterococci in Fresh Feces from Urban Pigeons in Brazil. 
Microbes and Environments, v. 27, nº 2, pg. 179-185, 2012.   
TAVARES, Walter. Bactérias Gram-positivas problemas: resistência do estafilococo, do enterococo e do penumococo aos antimicrobianos. Revista da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical, Uberava, v. 33, n. 3, 2000. 
TORRES, E. C. Um território em busca de suas paisagens: O córrego do Biguaçu 
em Arapongas – PR – Brasil. ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA 
LATINA, 14, 2013,Anais Eletrônicos...Perú, 2013. Disponível em: < 
http://www.egal2013.pe/wp-content/uploads/2013/07/Tra_Eloiza-Cristiane-
Torres1.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014. 
 
TITZE-DE-ALMEIDA, R.; FELIPE, M. S.; ZANELLA, R. C.; TOP, J.; WILLEMS, R. J. Multilocus sequence typing of hospital-associated Enterococcus faecium from Brazil 
reveals their unique evolutionary history. Microbiology Drug Resistance, v. 12, n. 
121, 2006.  
 
TSIKRIKONIS, G.; MANIATIS, A. N.; LABROU, M.; NTOKOU, E.; MICHAIL, G.; 
DAPONTE, A.; STATHOPOULOS, C.; TSAKRIS, S. P. Differenes in biofilm formation 
and virulence factors between clinical and fecal enterococcal isolates of human and 
animal origin. Microbial Pathogenesis, v. 52, pg. 336-343, 2012. 
 
VELASCO, R. G.; ACOSTA, K. H.; CHÁVEZ, M. A.G. Los factores de virulência y la actual importância clínica de Enterococcus faecalis. Laboratório Acta, v. 14, nº 1, 
pg. 9-10, 2002. 
 



85 
 

 

VAN DEN BERGHE, E.; DE WINTER, T.; DE VUYST, L. Enterocin A production by Enterococcus faecium FAIR-E 406 is characterised by a temperature- and pH-
dependent switch-off mechanism when growth is limited due to nutrient depletion. 
International Journal of Food Microbiology, v.107, p.159–170, 2006. 
 
VANKERCHOVEN, V.; AUTGAERDEN, T.V, VAEL, C.; LAMMENS, C.; CHAPELLE, 
S.; ROSSI, R.; JABES, D. GOOSSENS, H. Development of a multiplex PCR for the Detection of asa1, gelE, cylA, esp, and hyl, genes in enterococci and survey for 
virulence determinants among European hospital isolates of Enterococcus faecium. 
Journal of Clinical Microbiology, v. 42, pg. 4473-4479, 2004. 
 
VAN REENEN, C.A.; DICKS, L.M. Horizontal gene transfer amongst probiotic lactic 
acid bacteria and other intestinal microbiota: what are the possibilities? Archives of 
Microbiology, v. 193, pg. 157-168, 2011. 
 
VIGNAROLI, C.; ZANDRI, G.; AQUILANTI,L.; PASQUAROLI, S.; BIAVASCO, F. 
Multidrug-resistant enterococci in animal meat and faeces and co-transfer of resistance from na Enterococcus durans to a human Enterococcus faecium. Current 
Microbiology, v. 62, pg. 11438-1447, 2011. 
 
UTTLEY, A. H.; COLLINS, C. H.; NAIDOO, J.; GEORGE, R. C. Vancomycin-resistant 
enterococci. Lancet, v. 1, pg 57-58, 1988. 
 
ZARRILI, R.; TRIPODI, M. F.; PODOLO, A. D.; FORTUNATO, R.; BAGATTINI, M.; 
CRISPINO, M.; FLORIO, A.; TRIASSI, M.; UTILI, R. Molecular epidemiology of high-
level aminoglycoside-resistant enterococci isolated from patients in a university hospital in southern Italy. Journal of Antimicrobial Chemetherapy, v. 56, pg. 727-
835, 2005. 
 
WERNER, G.; COQUE, T. M.; HAMMERUM, A. M.; HOPE, R.; HRYNIEWICZ, W.; 
JOHNSON, A.; KLERE, I.; KRISTINSSON, K. G.; LECLERCQ, R.; LESTERM, C. H.; 
LILLIE, M.; NOVAIS, C.; OLSSON-LIJEQUIST, B.; PEIXE, L. V.; SADOWY, E.; 
SIMONSEN, G. S.; TOP, J.; VUOPIO-VARKILA, J.; WILLEMS, R. J.; WITTEM W.; 
WOODFORD, N. Emergence and spread of vancomycin resistance among 
enterococci in Europe. Euro Surveillance, v. 13, 2008. 
 
WERNER, G. Current Trends of Emergence and Spread of Vancomycin-
Resistant Enterococci, Antibiotic Resistant Bacteria -A Continuous Challenge in the 
New Millennium, ed. Dr. Marina Pana, InTech, 2012. Disponível em < 
http://www.intechopen.com/books/antibiotic-resistant-bacteria-a-continuous-
challenge-in-the-new-millennium/current-trends-of-emergence-and-spread-of-
vancomycin-resistant-enterococci >, acesso em 20. out. 2015. 
 
WILLIAMS, A. M.; FARROW, J. A. E.; COLLINS, M. D. Reverse transcriptase sequencing of 16S ribosomal RNA from Streptococcus cecorum. Letters in 
Applied Microbiology, v. 8, 1989. 
 
WOODFORD, N. Biological counterstrike: Antibiotic resistance mechanisms of 
Gram-positive cocci. Clinical Microbiology and Infection, v. 11, n. 3, pg. 2–21, 
2005. 



86 
 

 

 
YAMANAKA, E. H. Incidência, Fatores de Virulência e Resistência a Antibióticos 
de Escherichia coli e Enterococcus spp. Isolados como Indicadores de 
Contaminação Fecal em Água de Consumo de Fontes Alternativas de Curitiba 
e Região Metropolitana. 2011. 148f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Biológicas) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



87 
 

 

ANEXO A – SOLUÇÕES 
 
Meio de Cultura (solução-estoque) 
 
A partir da cultura crescida a 37ºC overnight contendo o enterococos de interesse, o 
estoque foi preparado a 30% de glicerol. Foi colocado 700 µL da cultura e 300 µL de 
glicerol; após, a cultura foi homogeneizada até a completa mistura; em seguida 
armazenou-se em freezer (-5ºC). 
 
Solução Brometo de etídio 
 
A solução foi preparada dissolvendo-se o pó em água destilada na concentração de 
5mg/mL, e a solução resultante conservou-se em frasco escuro e foi mantida à 
temperatura ambiente. A solução de uso foi obtida diluindo-se duas a três gotas da 
solução mãe em 500mL de água corrente.  
 
Solução de EDTA 1M (cálculo para EDTA hidratado) 
 
EDTA                                      14,89g 
H2O miliQ                                40mL 
Após o preparo a solução foi filtrada. 
 
Solução de EDTA 0,5M pH 8,0 
 
EDTA (Sigma)                          93,06g 
Água destilada                         500mL 
 
Após a dissolução de 93,06g de EDTA em 300mL de água destilada, o pH foi 
ajustado para 8,0 com solução de NaOH (aproximadamente 10g) e o volume foi 
completado com água estilada para 500mL. A solução final após esterilização em 
autoclave a 121ºC por 15 minutos, foi mantida a temperatura ambiente até o 
momento do uso. 
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Solução Tris 1M pH 8,0 
 
Trizma-base                             121,1g 
Água destilada                          1000mL 
 
Após a dissolução de 121,1g de Trizma-base em 800mL de água destilada, o pH foi 
ajustado para 8,0 com solução de HCl (aproximadamente 50mL) e o volume foi 
completado com água destilada para 100mL. A solução final após sua esterilização 
em autoclave a 121ºC por 15 minutos, foi mantida a temperatura ambiente até o 
momento do uso. 
 
Solução tampão Tris-EDTA (TE), pH 8,0 
 
Tris-HCl 1M   pH 8,0                 1mL 
EDTA 0,5M pH 8,0                    0,2mL 
H2O destilada                            98,8mL 
 
Após o preparo da solução, a mesma foi esterilizada em autoclave por 15 minutos a 
121ºC. A solução foi preparada somente no momento do uso.  
 
Solução Tween 0,1% 
 
Água destilada                          1000mL 
Tween 80                                  1mL 
 
Para eletroforese em gel de agarose (1%) 
 
Agarose                                    1g 
Solução tampão TBE 1X          100mL 
 
Fundiu-se a soluça e manteve-a coberta com filme PVC transparente até dissolução 
completa. 
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TBE 10X (tampão de eletroforese para géis de agarose) 
 
Tris-base (Trizma) (P.M 121,1)108g 
Ácido bórico (P.M 61,8)             55g 
EDTA                                         7,44g 
 
Completou-se para 1000mL de H2O mili-Q 
 
TBE (tampão de trabalho 1X) 
 
Para obter concentração final de TBE 1X; 100mL de TBE 10X foi completado com 
H2O mili-Q esterilizada em autoclave a 121ºC por 15min para 1000mL.  
 
Tampão de amostra 6X (Loading Buffer) 
 
Azul de bromofenol                    0,25% (0,025g) 
Tris-HCl 2M                                50µL 
EDTA 0,5M                                20µL 
H2O miliQ                                   9,93mL 
 
Ajustou-se o pH final da solução para 7,2 – 7,4 
 
Padrão de tamanho molecular  
 
Ladder – 1kb[100ng/ µL]10µL 
Solução TE                                60µL 
Tampão de amostra 6X             40µL 
 
Para um volume final de 100µL. 
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Escala padrão de McFarland 0,5 
 
Cloreto de Bário (BaCl2) 0,048M             0,05mL 
Ácido Sulfúrico (H2SO4) 0,18M               9,95mL 
 
Para um volume final de 10mL. 
 
O padrão de McFarland 0,5 corresponde aproximadamente a uma suspensão 
homogênea de Enterococcus de 1,5 x 108 células por mL. O tubo de ensaio 
contendo a solução final após esterilização em autoclave a 121ºC por 15 minutos, foi 
vedado bem e selado com parafina, após foi mantido no escuro a uma temperatura 
de 2 a 25ºC, evitou-se o congelamento e o aquecimento excessivamente. Antes do 
uso, aguardou-se que aqueça a temperatura ambiente. 
 
 

 
 




