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RESUMO 

 

Introdução: Enterococos resistentes à vancomicina (VRE) são bactérias multirresistentes, e 

constituem uma das principais preocupações em infecções associadas aos serviços de 

saúde.  Em agosto de 2007 foi identificado o primeiro caso de VRE no Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG), em Goiânia.  

 

Objetivos: Descrever as características clínico-epidemiológicas e moleculares dos primeiros 

118 pacientes infectados/colonizados por VRE, no HC/UFG. Cepas de VRE identificadas em 

outro hospital terciário da cidade (HUGO) foram utilizadas para comparação.  

 

Métodos: Um sistema de vigilância ativa foi implementado com coleta de swabs retais de 

pacientes admitidos nas UTIs do HC/UFG de agosto/2007 a dezembro/2011. O diagnóstico de 

VRE foi obtido por sistema automatizado e/ou meio cromogênico em amostras retais ou de 

outros sítios. O perfil genético foi avaliado pela PCR e eletroforese em gel em campo pulsado 

(PFGE). 

 

Resultados: Dos 118 pacientes, 19,5% foram de infecção e 80,5% de colonização por VRE. 

A média de idade foi 50,6 anos (dp = 20,4). O genótipo vanA foi identificado em todas as 

amostras. O perfil genético avaliado em 52 cepas (37 do HC/UFG e 15 do HUGO), 36 E. 

faecium e 16 E. faecalis, mostrou que cepas de E. faecium agruparam-se em 3 clusters; o 

maior deles, contendo 26 (72%) das 36 cepas, incluía pacientes do HC/UFG e do HUGO, com 

83% de similaridade genética entre as cepas. A letalidade relacionada à infecção por E. 

faecium foi 57%.  

 

Conclusão: E. faecium apresentou padrão clonal, com alta taxa de letalidade, e rápida 

disseminação nos hospitais terciários de ensino da rede SUS. Esses achados sugerem 

transmissão cruzada entre cepas VRE entre os hospitais e sinaliza necessidade de vigilância 

continuada, especialmente nos pacientes de alto risco. 

  

Palavras-chave: Enterococcus resistente à vancomicina. Resistência bacteriana. Colonização. 

Infecção 
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ABSTRACT 

  

Introduction: Vancomycin resistant enterococci (VRE) are multiresistant bacteria, and 

represent a major concern among health-care associated infections. In August 2007 the first 

case of VRE was identified in the Hospital das Clinicas of the Federal University of Goiás 

(HC/UFG), in Goiania municipality. 

 

Objectives: To describe the clinical-epidemiological and molecular characteristics of the first 

118 patients infected/colonized by VRE admitted to HC/UFG. VRE strains identified in 

another tertiary hospital (HUGO) were used for comparison purposes. 

 

Methods: An active surveillance for VRE was implemented with collection of rectal swabs of 

patients admitted to the intensive care units of HC/UFG from August/2007 through 

December/2011. VRE diagnosis was provided by automated system and/or by chromogenic 

culture media in rectal samples (n = 88) or in other body sites (n = 30). The genetic profile 

was evaluated by PCR and Pulsed Field Gel Electrophoresis. 

 

Results: Infection and colonization by VRE occurred respectively, in 23 (19.5%) and 95 

(80.5%) of the 118 patients. The mean age was 50.6 years (sd=20.4). The vanA genotype was 

identified in all samples. The dendrogram performed with 52 VRE strains (HC/UFG=37; 

HUGO=15) included 36 E. faecium and 16 E. faecalis. E. faecium clustered in 3 genomic 

groups; the major cluster (genetic similarity=83%) was composed of 26 out of 36 (72%) E. 

faecium strains, grouping patients from both, HC/UFG and HUGO. The overall case fatality 

rate was 45.7% while mortality related to infection by E. faecium was 57%. 

 

Conclusion: E. faecium showed clonal pattern, with high case fatality rate, and rapid spread 

in tertiary hospitals in the municipality. These findings suggest cross-transmission of VRE 

strains between hospitals and point to the need for continued surveillance, especially in high-

risk patients. 

 

Key words: Vancomycin resistant enterococci, antimicrobial resistance, colonization, 

infection, surveillance 
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1 INTRODUÇÃO  

  

1.1 RESISTÊNCIA BACTERIANA 

 

1.1.1 Importância da Resistência Bacteriana 

 

A resistência bacteriana constitui um grave problema de saúde pública na atualidade, e 

está associada ao aumento da morbidade e letalidade nas instituições de cuidados à saúde 

(Drees et al. 2008). Com a descoberta da penicilina em 1928, houve uma diminuição 

signficativa na morbi-mortalidade das doenças infecciosas, acreditando-se que era possivel 

seu controle e até mesmo a cura de qualquer uma delas. Entretanto, logo surgiram 

microrganismos desenvolvendo resistência aos antimicrobianos por meio de um processo 

conhecido como seleção natural, isto é, quando uma população microbiana é exposta a um 

antibiótico, organismos suscetíveis são destruídos e somente sobrevivem os resistentes ao 

antimicrobiano. Este processo natural foi exacerbado pelo uso abusivo de antimicrobianos no 

tratamento das infecções humanas e em pecuária, psicultura e agricultura, que gerou uma 

demanda na produção de aproximadamente 100.000 toneladas anuais dessas drogas em todo o 

mundo (Nikaido 2009). 

Apesar do grande avanço no conhecimento científico, as doenças infecciosas 

continuam a ser uma das principais causas de morbidade e letalidade em todo o mundo, seja 

na população em geral ou em doentes imunocomprometidos e vulneráveis. O surgimento de 

microrganismos resistentes às drogas tem dificultado o tratamento e aumentado 

substancialmente os custos dos cuidados à saúde (Moellering et al. 2007). 

Na comunidade e nos hospitais a resistência bacteriana aos antimicrobianos continua 

aumentando, enquanto que a pesquisa de novas drogas não tem oferecido perspectivas de que 

esse emergente problema seja resolvido com a descoberta de novos antibióticos (Lee et al. 

2007, Tacconelli & Cataldo 2008). Mais de 70% das bactérias que causam infecções 

hospitalares são resistentes a pelo menos um dos medicamentos mais comumente utilizados 

no seu tratamento. Há uma necessidade permanente de novos antibióticos, considerando que a 

maioria dos medicamentos vai ser eficaz por pouco tempo e a resistência será inevitável 

(Fischbach & Walsh 2009). 

Ademais, fatores econômicos desestimulam o desenvolvimento de novos antibióticos. 

Esses fármacos são utilizados em quantidades menores do que outras drogas fazendo com que 
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os interesses e esforços da indústria farmacêutica sejam direcionados para o desenvolvimento 

de drogas mais rentáveis que tratam doenças crônicas, como diabetes, artrite e doenças 

cardíacas, ou que atendam preocupações com o estilo de vida, tais como drogas para o 

tratamento da impotência. Medicamentos novos para doenças crônicas são utilizados em 

maior quantidade que os antibióticos, pois podem beneficiar potencialmente todos os 

portadores dessas doenças e a prescrição durar anos ou décadas, enquanto que um tratamento 

com antibiótico recentemente descoberto é feito por um período de tempo limitado e restrito, 

habitualmente, aos pacientes com infecções bacterianas graves (Fischbach & Walsh 2009). 

Entre 1940 e 1962, mais de vinte novas classes de antibióticos foram comercializadas 

e, desde então, apenas duas novas classes chegaram ao mercado. Enquanto isso, bactérias 

resistentes foram surgindo em todo o mundo; atualmente, metade das mortes por infecção na 

Europa está associada a bactérias multirresistentes. Nos próximos 10 anos pelo menos dez 

novos antibióticos, ativos contra bactérias resistentes, deveriam chegar ao mercado. Estamos 

assim frente a um dilema: à medida que a resistência bacteriana aumenta, a descoberta e o 

desenvolvimento de novos antibióticos estão em declínio, como pode ser observado na figura 

1(The Alliance for the Prudent Use of Antibiotics 2005, Fischbach & Walsh 2009, Coates et 

al. 2011). 
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Figura 1. Novos antibióticos aprovados nos Estados Unidos pelo FDA de 1983 a 2007.  

Adaptado de Boucher et al. 2009. 
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Em 1998, o gasto com o tratamento de pacientes infectados por bactérias resistentes 

nos Estados Unidos da América (EUA) foi de pelo menos 4 a 5 bilhões de dólares por ano. A 

preocupação com a resistência leva os médicos a prescreverem, para o tratamento inicial de 

infecções, medicamentos mais caros e que deveriam ser de reserva. Em Nova York, o 

tratamento de cerca de 3.000 pacientes infectados com o Staphylococcus aureus resistentes à 

meticilina (MRSA) acarreta um custo anual que varia entre US$ 7 milhões a US$ 10 milhões 

(The Alliance for the Prudent Use of Antibiotics 2005). 

A resistência aos antimicrobianos também gera dificuldades para o controle das 

doenças infecciosas. A cada ano, nos Estados Unidos, cerca de 14.000 pessoas morrem de 

infecções resistentes adquiridas nos hospitais. Na comunidade, infecções associadas às 

bactérias multidroga resistentes são emergentes, tanto como epidemias ou como fontes 

primárias de resistência para os hospitais (The Alliance for the Prudent Use of Antibiotics 

2005). 

O Brasil e os países latino-americanos, em geral, têm níveis mais elevados de 

resistência bacteriana em comparação com a Europa e Estados Unidos, especialmente entre os 

bacilos Gram-negativos não fermentadores e Enterobacteriaceae produtoras de β-lactamase 

de espectro estendido (ESBL), mas também entre algumas bactérias Gram-positivas 

(Staphylococcus incluindo o aureus). Um estudo de infecções de corrente sanguínea em 

hospitais brasileiros mostrou um padrão diferente dos hospitais americanos, com uma 

proporção elevada de bactérias aeróbicas Gram-negativas e uma elevada taxa de bactérias 

Gram-negativas não fermentadoras resistentes aos carbapenêmicos (Marra et al. 2011, Rossi 

2011). O Brasil tem grandes desafios a superar na detecção e controle da resistência 

antimicrobiana: a falta de um laboratório central de referência em microbiologia, a 

indisponibilidade de dados nacionais sobre resistência bacteriana devido à ausência de 

publicações oficiais e o uso inadequado de antimicrobianos (Rossi 2011). 

Mais pessoas atualmente morrem de infecção por MRSA em hospitais dos EUA do 

que de infecção pelo HIV e tuberculose juntas. Várias bactérias Gram-negativas altamente 

resistentes (Acinetobacter spp, P. aeruginosa MDR, Klebsiella spp e Escherichia coli 

resistente aos carbapenêmicos) estão emergindo como agentes patogênicos significativos, 

tanto nos Estados Unidos como em outras partes do mundo (Boucher et al. 2009). Os dados 

do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) do EUA mostram rápido aumento das 

taxas de infecção por MRSA, Enterococos resistentes à vancomicina (VRE) e P. aeruginosa 

resistente a fluorquinolona (NNIS 2004). 
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Nos EUA, são comuns hospitais com pacientes necessitando de cuidados intensivos 

que permanecem na instituição em média 25 dias. Estes hospitais foram criados na década de 

1990 como tentativa de facilitar a alta das unidades de terapia intensiva de pacientes com 

dificuldade de desmame da ventilação mecânica, para continuidade do tratamento 

antimicrobiano e o tratamento de feridas. Tais pacientes geralmente apresentam múltiplas 

comorbidades e correm o risco de colonização por germes multirresistentes (Munoz-Price 

2009). Estas instituições são semelhantes a muitos hospitais públicos brasileiros nos quais, 

devido à dificuldade de alta, os pacientes permanecem por muito tempo internados. 

 

1.1.2 Mecanismos de resistência bacteriana 

 

Algumas espécies bacterianas podem ser naturalmente resistentes a uma ou mais classe 

de agentes antimicrobianos caracterizando a resistência primária. Isso geralmente acontece 

porque não possuem o alvo molecular onde age a droga ou então porque são impermeáveis a 

ela (Tenover 2006). A maior preocupação são os casos de resistência adquirida, nos quais as 

populações de bactérias inicialmente suscetíveis tornam-se resistentes a um agente 

antibacteriano e, ao proliferarem, difundem esta resistência pela ação seletiva e pela pressão 

do agente utilizado (Muto et al. 2003). 

A resistência bacteriana aos antimicrobianos pode ser adquirida por mutação ou pela 

aquisição de um novo material genético. A aquisição de um novo material genético pode 

ocorrer por meio de quatro mecanismos: 1) Conjugação, que é a transferência de genes de 

resistência através de plasmídios; 2) Transdução, onde a transferência dos genes de resistência 

é realizada através de um vírus (bacteriófago); 3) Transformação, que é a transferência de 

genes de resistência da célula doadora para a receptora sem contato entre as células, e 4) 

transposição, onde genes determinantes de resistência podem se transferir de um plasmídio a 

outro, para o cromossomo ou para o bacteriófago através de transposon (Rossi & Andreazzi 

2005).  

A resistência antimicrobiana facilmente se espalha para uma variedade de gêneros de 

bactérias e pode ser manifestada por diferentes mecanismos. O organismo pode adquirir genes 

que codificam enzimas, como as β-lactamases que destroem o agente antibacteriano antes dele 

agir. A bactéria pode vir a ter bombas de efluxo que expulsam o agente antimicrobiano da 

célula antes que ele chegue ao seu local de ação. A bactéria pode, ainda, obter genes de uma 

via metabólica que produz alterações na parede celular da bactéria a qual deixa de conter o 

sítio de ligação do agente antimicrobiano ou ela pode adquirir mutações que limitam o acesso 
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de agentes antimicrobianos ao sítio alvo (Tenover 2006). Na tabela 1 descrevemos os 

principais mecanismos de resistência que podem ser adquiridos pelas bactérias. 

 

Tabela 1 – Principais mecanismos de resistência bacteriana 

DROGA MECANISMO 

β-lactâmicos: 

penicilinas 

cefalosporinas 

carbapenêmicos 

monobactam  

Alteração do receptor - proteínas ligadoras de penicilina (PBP) 

Redução da permeabilidade 

Produção de β-lactamase 

Aminoglicosídeos  Inativação enzimática (acetilação, adenilação, fosforilação) 

Redução da permeabilidade 

Efluxo  

Diminuição da ligação no ribossomo 

 

Cloranfenicol Efluxo 

Redução da permeabilidade 

Inativação enzimática (acetilação) 

 

Macrolídeos  

Lincomicinas  

(clindamicina) 

Alteração do receptor (metilação do RNA ribossomal) 

Efluxo (não clindamicina) 

Redução da permeabilidade 

Inativação enzimática 

Fluorquinolona Alteração do receptor (DNA girase, topoimerase IV) 

Redução da permeabilidade 

Efluxo 

 

Tetraciclinas Alteração do receptor  

Efluxo 

Redução da permeabilidade 

 

Rifampicina Alteração do receptor 

 

Sulfonamidas 

Trimetoprim 

Alteração do receptor 

Aumento da produção do acido para-aminobenzóico  

Redução da permeabilidade 

 

Glicopeptídeos  Alteração do receptor (sitio de ligação do precursor do 

peptideoglicano) 

 

Adaptado de Shlaes et al. (1997) e Rossi & Andreazi (2005) 
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1.1.3 Definições de resistência bacteriana 

 

Existem diferentes definições na literatura médica para caracterizar as bactérias 

segundo os padrões de resistência. Um grupo de peritos internacionais reuniu-se, por 

intermédio de uma iniciativa conjunta do Centro Europeu de Prevenção e Controle das 

Doenças (ECDC) e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, para 

criar um padrão internacional de terminologia que descreva os perfis de resistência adquirida 

em Staphylococcus aureus, Enterococcus spp, Enterobacteriaceae (exceto Salmonella e 

Shigella), Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter spp, bactérias frequentemente 

responsáveis por infecções nosocomiais e propensas a multirresistência. Classes de 

antimicrobianos foram sugeridas para serem testadas para estes microrganismos. As listas de 

classes antimicrobianas propostas para Teste de Sensibilidade Antimicrobiana (TSA) foram 

criadas usando documentos e pontos de corte do European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing (EUCAST), do Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) e o 

Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos. 

O grupo acima citado propôs as seguintes definições: MDR (multidrug-resistant), 

resistência adquirida a pelo menos um antibiótico em três ou mais classe de drogas; XDR 

(extensively drug-resistant), quando a bactéria isolada mostra suscetibilidade a apenas uma ou 

duas classes de drogas e PDR (pandrug-resistant), definida como a resistência a todos os 

agentes em todas as classes antimicrobianos. Para garantir a correta aplicação dessas 

definições, isolados bacterianos devem ser testados contra todos ou quase todos os agentes 

antimicrobianos indicados para determinada bactéria. Outro critério utilizado para caracterizar 

uma bactéria como MDR é quando ela apresenta resistência a uma droga antimicrobiana 

chave (por exemplo, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, isto é, MRSA) 

(Magiorakos et al. 2011). 

 

1.1.4 Fatores associados à resistência bacteriana 

 

Na figura 2 é apresentado um modelo teórico que demonstra os potenciais fatores que 

conduzem à aquisição pelos pacientes de bactérias resistentes aos antibióticos, divididos em 

dois grupos: fatores individuais e fatores associados aos cuidados de saúde (Harris 2008). 

Em um estudo para avaliar a aquisição de microrganismos resistentes após uso de 

antibiótico em pacientes hospitalizados, para um total de 6.245 amostras obtidas de 864 
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pacientes, verificou-se que 5% dos pacientes foram colonizados por bactérias multirresistentes 

logo após o início da terapia antibiótica, com um aumento significativo após 48 h do início do 

tratamento. Esta colonização ocorreu mais rapidamente para VRE (em média após 6 dias de 

tratamento), seguida por MRSA e Pseudomonas aeruginosa resistente a ciprofloxacina (após 

9 dias de tratamento). A utilização de carbapenêmicos, idade maior que 70 anos, infecção pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) e um tempo de internação maior que 16 dias antes 

do início da terapia antimicrobiana foram associados à aquisição de bactérias multirresistentes 

(Tacconelli et al. 2009). 

 

 

Figura 2 Fatores que influenciam na aquisição de infecções hospitares por bactérias 

resistentes - Adaptado de Harris (2008). 

 

 

A resistência bacteriana está fortemente relacionada com o tamanho do hospital, com 

hospitais de cuidados terciários e com os tipos de atendimento (Siegel et al. 2007). O aumento 

da resistência antimicrobiana dentro de um hospital ocorre na dependência da especialidade 

médica e do maior uso de antimicrobianos pelos pacientes (Willemsen et al. 2009). 

Resistência em bactérias Gram-positivas está amplamente distribuída e crescente, com o 
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surgimento de MRSA na comunidade dificultando a distinção entre cepas hospitalares e cepas 

comunitárias (Hawkey & Jones 2009). 

O aumento da incidência de germes multirresistentes e a falta de opções terapêuticas a 

curto e médio prazo para tratamento das infecções causadas por essas bactérias reforçam a 

importância de medidas preventivas para controlar a disseminação dessas bactérias. 

Microrganismos como Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Acinetobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosa, e Enterobacter spp (que formam a sigla 

ESKAPE) são as bactérias mais prevalentes causadoras da maioria das infecções hospitalares 

nos EUA e efetivamente "escapam" da ação dos antibacterianos (Boucher et al. 2009). 

 

1.2 ENTEROCOCO RESISTENTE À VANCOMICINA  

 

O enterococo resistente à vancomicina representa uma grande preocupação (Siegel et 

al. 2007). Os enterococos possuem resistência intrínseca a vários antimicrobianos comumente 

utilizados, fato agravado pelo reconhecimento, no final dos anos 80, do enterococo resistente 

à vancomicina (VRE – vancomycin resistant enterococci) (Cetinkaya et al. 2000). É 

importante destacar que, embora o termo VRE descreva resistência a apenas uma droga, o 

enterococo tem merecido crescente atenção devido à sua resistência à muitas drogas e, 

principalmente, à sua participação em infecções hospitalares de pacientes internados 

recebendo antimicrobianos (Murray 1998, Siegel et al. 2007). É uma bactéria com alta 

capacidade de adaptação e sobrevivência em meios adversos, o que lhe confere condições 

favoráveis para obter sucesso como patógeno nosocomial (Martinez et al. 2003). São fatores 

de risco para aquisição nosocomial do VRE: internação prolongada, gravidade da doença de 

base, cirurgia prévia, hipoalbuminemia e o uso de antibióticos de largo espectro (Tacconelli & 

Cataldo 2008). 

O gênero Enterococcus inclui os enterococos anteriormente classificados como 

estreptococos do grupo D de Lancefield. Em 1984, através de análise dos ácidos nucleicos, foi 

sugerida a separação desses microrganismos do gênero Streptococcus para o Enterococcus 

(Murray 1990). Os enterococos são cocos Gram-positivos isolados, aos pares ou em cadeias 

curtas, aeróbicos ou anaeróbicos facultativos. Caracterizam-se por serem catalase negativa, 

apresentar crescimento em caldo contendo cloreto de sódio a 6,5% e hidrolisar a bile esculina 

(40% de sal de bile) e o PYR (pirrolidonil-ß-naftilamina); são necessárias outras provas 

bioquímicas para identificar a espécie (Machado et al. 2008, Rossi &Andreazi 2005). Estudos 
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taxonômicos revelam à existência de 46 espécies de enterococos (Euzéby 2013), sendo os E. 

faecium e E. faecalis as isoladas com maior frequência. 

Os enterococos são de natureza saprófita, habitam o solo e os alimentos; muito 

frequentemente colonizam o trato gastrointestinal, trato geniturinário e a pele, podendo 

sobreviver no ambiente por longo período. A colonização pode variar entre sete semanas a 

três anos. A transmissão no ambiente hospitalar pode ser por contato direto com paciente 

colonizado/infectado ou indireto, através das mãos dos profissionais da saúde, equipamentos 

contaminados e/ou superfícies (Tacconelli & Cataldo 2008). 

Os enterococos são naturalmente resistentes aos β-lactâmicos (particularmente 

cefalosporinas), aos aminoglicosídeos em baixa concentração, à clindamicina e ao 

sulfametoxazol-trimetoprim. Podem ainda adquirir resistência a altas concentrações de β-

lactâmicos, por meio da alteração das proteínas ligadoras de penicilina (PBPs) ou produção de  

β-lactamase, e a altas concentrações de aminoglicosídeo, glicopeptídeos (vancomicina e 

teicoplanina), tetraciclinas, eritromicina, fluorquinolonas, rifampicina, cloranfenicol e 

nitrofurantoína (Cetinkaya et al. 2000, Nikaido 2009). 

Segundo Magiorakos et al. (2011), os antibióticos que devem ser testados como 

marcadores de resistência dos enterococos incluem as penicilinas (ampicilina), 

aminoglicosídeos (gentamicina e estreptomicina em altas concentrações), carbapenêmicos 

(imipenem, meropenem e doripenem), fluorquinolonas (ciprofloxacina, levofloxacina e 

moxifloxacina), glicopeptídeos (vancomicina e teicoplanina), glicilciclinas (tigeciclina), 

lipopeptídeo (daptomicina), oxazolidona (linezolida), estreptograminas (quinupristina-

dalfopristina) e tetraciclinas (doxiciclina e minociclina). O E. faecium apresenta resistência 

intrínseca aos carbapenêmicos e o E. faecalis às estreptograminas. 

A vancomicina é um antibiótico glicopeptídeo tricíclico, extraído de cultura de 

Streptomyces orientalis e introduzido na prática médica em 1956 como alternativa para o 

tratamento de infecções por estafilococos resistentes à penicilina. Com a descoberta da 

meticilina e da oxacilina, seu uso foi reduzido devido à toxidade. A partir do surgimento do 

MRSA, a vancomicina voltou a ter importância. Age inibindo a biossíntese do principal 

polímero estrutural da parede celular bacteriana, o peptidoglicano (figura 3), se ligando a um 

substrato, disaccharidepentapeptide, um precursor do peptidoglicano na parede celular 

bacteriana. Essa inibição acontece na segunda fase da síntese do peptidoglicano num local 

anterior ao da ação da penicilina e, assim, não ocorre resistência cruzada. Adicionalmente, a 

vancomicina afeta a permeabilidade da membrana citoplasmática e pode prejudicar a síntese 
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de RNA. Devido a este mecanismo incomum, muitos pensavam que seria impossível a 

geração de resistência à vancomicina (Tavares 2006, Mandel et al. 2009). 

 

 

 

Figura 3 - Esquema do mecanismo de resistência à vancomicina. Adaptado Murray (2000) 

 

Ela é bactericida para a maioria das bactérias Gram-positivas, incluindo estafilococos, 

mas é bacteriostática contra enterococo. Tal fato é explicado porque as concentrações 

bactericidas mínimas (CBM) requeridas para os enterococos são pelo menos 32 vezes maiores 

que as concentrações inibitórias mínimas (CIM) necessárias para essas bactérias, 

concentrações que não podem ser alcançadas na prática clínica devido à toxidade do 

antibiótico. No entanto, a adição de um aminoglicosídeo (desde que a cepa não seja altamente 

resistente aos aminoglicosídeos) torna bactericida a atividade combinada das duas drogas 

(Mark 1991, Tavares 2006, Mandel et al. 2009).  

A resistência aos antibióticos glicopeptídios, 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). 

Enterococo sensível à vancomicina 

A vancomicina possui alta afinidade pelos 

precursores da parede celular bacteriana 

Vancomicina 

Vancomicina 

 

Enterococo resistente à vancomicina 

A vancomicina possui baixa afinidade pelos 

precursores da parede celular bacteriana 

Síntese da 

parede 

celular 

Tripeptídeo 

Inibição da síntese 

da parede celular 
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As cepas de VRE são classificadas em oito genótipos e fenótipos, sendo VanA, VanB 

e o VanC os de maior frequência. O fenótipo VanA é codificado pelo gene vanA, está 

associado a alto nível resistência induzível à vancomicina (CIM ≥64 µg/ml) e à teicoplanina 

(≥16 µg/ml). O fenótipo VanB codificado cromossomicamente pelo gene vanB está associado 

a variáveis níveis de resistência induzível, apenas à vancomicina (CIM: 32-64 µg /ml). O 

fenótipo VanC é associado a baixos níveis de resistência à vancomicina (CIM: 2- 4 µg /ml) e 

sensibilidade à teicoplanina (CIM: 0,5-1 µg /ml) e codificado pelo gene vanC. O fenótipo 

VanD codificado pelo genótipo vanD, confere resistência moderada à vancomicina (CIM: 16-

64 µg /ml) e à teicoplanina (CIM: 4- 64 µg /ml). Já os fenótipos VanE, VanG e VanL, 

descritos no E. faecalis, apresentam baixo nível de resistência à vancomicina (CIM: 8- 16 µg 

/ml) e sensibilidade à teicoplanina (CIM: 0,5 µg /ml). Recentemente foi descrito outro gene de 

resistência, o vanN relacionado ao E. faecium (Werner 2012). Na Tabela 2 estão descritas as 

principais características dos genótipos dos VRE. 

A expressão de genes de resistência leva à síntese de precursores de peptideoglicano 

alterados (que é principal componente da parede celular bacteriana), produzindo novos 

precursores com terminações D-Alanina-D- Lactato (D-Ala-D-Lac) nos vanA, vanB e vanD 

ou D-Alanina-D- Serina (D-Ala-D-Ser) nos vanC, vanE, vanG, vanL e vanN em lugar de D-

Alanil-D-Alanina, o que resulta em menor afinidade pela molécula de vancomicina e 

prejudica a ação da droga. Esses genes estão presentes em elementos genéticos móveis e 

podem ser adquiridos por outras espécies de enterococo sensíveis e por outras bactérias Gram-

positivas ou são constitutivos do enterococo (Werner 2012, Rossi & Andreazi 2005, Murray 

2000). 

Os genótipos vanA e vanB são os mais prevalentes em todo o mundo. O gene vanA é 

parte integrante do Tn1546 ou derivados deste transposon (elemento genético móvel) que são 

geralmente localizados em plasmídeos transferíveis (Werner et al. 2008, Werner 2012). 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 do 

Enterococcus gallinarum e do Enterococcus casseliflavus/flavescens (Murray, 1998). A 

resistência nos fenótipos VanA e VanB pode ser induzida pelos próprios glicopeptídeos 

(vancomicina e teicoplanina) e por agentes não glicopeptídeos, como antibióticos com 

atividade anaerobicida (metronidazol, piperacilina/tazobactam e imipenem) e cefalosporinas 

de terceira geração (Machado et al. 2008, Tacconelli & Cataldo 2008, Simeon et al. 2006). 
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A localização dos genes responsáveis pelos fenótipos VanA e VanB em plasmídios 

favorece a disseminação horizontal entre espécies de enterococos. Destaca-se, ainda, a 

possibilidade de transmissão dos genes de resistência à vancomicina, vanA e vanB, para 

patógenos mais virulentos, como o MRSA (Willems et al. 2005). A maioria dos pacientes 

com Staphylococcus aureus resistente à vancomicina (VRSA) encontrava-se também 

infectada com VRE. O elevado nível de resistência à vancomicina em isolados VRSA parece 

envolver a transferência horizontal do transposon Tn1546 que contem o gene vanA, 

frequentemente abrigado em um plasmídio (Niederhäusen et al. 2011).  

A disseminação de resistência a glicopeptídeos para bactérias mais patogénicas, tais 

como os estafilococos e os estreptococos, ocorreu porque não há nenhuma barreira para a 

expressão heteroespecífica ou transferência de gene entre os cocos gram-positivos. O atraso 

de 16 anos na detecção de resistência tipo VanA em Staphylococcus. aureus e sua raridade 

aparente poderiam ser devido à ineficaz replicação deste plasmídeos do enterococos em 

estafilococos (Courvalin 2006). 
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Tabela 2 - Características dos principais enterococos resistentes à vancomicina 

FENOTIPO  VanA VanB VanC VanD VanE VanG VanL VanN 

Gene  vanA vanB vanC vanD vanE vanG vanL vanN 

Expressão induzível induzível constitutiva constitutiva induzível induzível induzível 
Em 

investigação  

Vancomicina 

MIC (µg/ml) 

 

≥ 64 16-64 2-32 64-128 8-32 16 8 16 

Ligase D-Ala-D-Lac D-Ala-D-Lac D-Ala-D-Ser D-Ala-D-Lac D-Ala-D-Ser D-Ala-D-Ser D-Ala-D-Ser D-Ala-D-Ser 

Teicoplanina 

MIC (µg/ml) 

 

≥ 16 0,5-1 0,5-1 4-64 0,5 0,5 Sensível Sensível 

Localização 
Plasmídio/ 

cromossomo 

Plasmídio/ 

cromossomo 
cromossomo cromossomo cromossomo cromossomo cromossomo 

Em 

investigação 

Espécies 

envolvidas 

E. faecium 
E. faecalis 
E. durans 
E. hirae 
E. gallinarum 
E.casseliflavus 
E. raffinosus 
E. avium 
E. mundtii 

E. faecium 
E. faecalis 
E. durans 
E. gallinarum 

E. gallinarum 
E.casseliflavus/ 
E.flavescens 

E. faecium 

E. faecalis 

E. raffinosus 

E. faecalis E. faecalis E. faecalis E. faecium 

Transferido por 

Conjugação 
Sim Sim Não Não Não Sim Não 

Em 

investigação 

Adaptado de Werne (2012), Rossi & Andreazi (2005) 
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1.2.2 Papel do Enterococo resistente à vancomicina nas infecções hospitalares  

 

Os enterococos, comparativamente aos estafilococos, estreptococos e pneumococos, 

têm se tornado um desafio para os hospitais ao longo das últimas décadas. Infecções com 

considerável morbidade e mortalidade causadas por VRE são descritas em pacientes 

imunocomprometidos e pacientes de terapia intensiva (Freitas et al. 2006, Arias & Murray 

2012). 

A emergência do VRE, a partir da década de 80, foi descrita em várias partes do 

mundo (Gambarotto et al. 2000, Simeon et al. 2006, Lee et al. 2007) e tem acarretando sérias 

implicações no manejo dos casos. Na Europa, o VRE foi descrito inicialmente em 1986, 

vinculado a fontes comunitárias, especialmente ao extenso uso de derivados de glicopeptídeos 

(avoparcina) em rações para alimentação de animais, mantido até 1997. Nos EUA, os 

glicopeptídeos não foram usados na alimentação de animais e a presença do VRE foi 

inicialmente descrita em 1987, associada primariamente ao uso de vancomicina nos hospitais 

(Tacconelli & Cataldo 2008). 

Estudos revelaram algumas diferenças na epidemiologia do VRE no Brasil, EUA e 

Europa. O enterococo é patógeno prevalente nos EUA, em contraste com a América Latina 

incluindo o Brasil, onde é a oitava ou nona causa de infecção humana. A resistência do 

enterococo à vancomicina no Brasil foi adquirida principalmente pelo E. faecalis, 

contrastando com a predominância de E. faecium nos Estados Unidos e Europa. A falta de 

reservatórios comunitários de VRE no Brasil também difere dos achados epidemiológicos da 

Europa. A avoparcina não é utilizada na alimentação de suínos no Brasil, e isso poderia 

explicar porque VRE oriundo de animais não tem sido identificado em seres humanos no país. 

(Rossi 2011). 

Em 1995, o CDC, diante do aumento de casos de colonização e infecção por 

enterococo, publicou recomendações para prevenir a disseminação de VRE orientando 

principalmente o uso prudente de vancomicina. A emergência e o aumento dessa resistência, 

de 0,3% em 1983 para 7,9% em 1993, estão associados nos EUA ao crescente uso de 

vancomicina para tratamento de colites associadas a antibióticos e de infecções por MRSA. 

No mesmo período, nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), o aumento foi de 1% para 

13,6%. São relatadas taxas de até 28,5% de VRE em UTIs norte americanas (CDC 1995, 

Siegel et al. 2007). 
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Estudo multicêntrico sobre a epidemiologia molecular do VRE sugere que a 

disseminação do E. faecium, ocorre através da expansão clonal de isolados adaptados a 

hospitais e pela transferência horizontal de determinantes de virulência e colonização 

(Panesso et al. 2010). O E. faecium é a terceira causa de infecção de corrente sanguínea 

nosocomial nos Estados Unidos e a resistência à vancomicina tem aumentado 

significativamente, mostrando uma taxa de aproximadamente 60% entre os isolados de E. 

faecium. Apesar da crescente incidência de VRE, há escassez de dados sobre a eficácia dos 

novos agentes antimicrobianos como linezolida, daptomicina e tigeciclina no tratamento 

dessas infecções (Boucher et al. 2009). 

 A maioria das espécies do enterococo não costuma ser encontrada em amostras 

clínicas humanas, sendo os mais isolados o E. faecalis e o E. faecium. A maioria dos surtos de 

VRE publicados foi restrita a essas duas espécies, que expressam o fenótipo VanA ou VanB 

(Sutter et al. 2010). No Brasil, as infecções humanas por enterococos também são causadas 

principalmente por estas duas espécies: E. faecalis, o mais frequente, responsável por 85 a 

90% dos casos, e o E. faecium, causador de 5% a 10% dos casos (Brasil 2008). 

Ocasionalmente, estudos descrevem espécies raras ou incomuns de enterococos causando 

infecções humanas; considerando o crescente número de pacientes imunocomprometidos, o 

isolamento de qualquer espécie de enterococos deve ser valorizado (Winn et al. 2008). 

Com o objetivo de identificar os estudos sobre VRE no Brasil, procedeu-se a uma 

busca eletrônica nas bases de dados MEDLINE (National Library of Medicine) e LILACS 

(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) em 15/09/2012. Foi 

utilizado o descritor enterococci resistant vancomycin in Brazil, e sua correspondência em 

português, sem estabelecer um período definido para a pesquisa. Foram obtidos 14 trabalhos 

no LILACS e 51 no MEDLINE e aqueles que descrevem dados clínicos, epidemiológicos 

e/ou genotípicos estão resumidos na tabela 3. 

No Brasil, o primeiro VRE identificado foi o E. faecium, isolado em hemocultura de 

uma criança com anemia aplástica, na cidade de Curitiba, em 1996. A paciente tinha várias 

internações anteriores e uso prévio de antibióticos, evoluindo a óbito no 60º dia de internação 

(Dalla Costa et al. 1998). Neste primeiro E. faecium resistente à vancomicina descrito no 

Brasil foi identificado o fenótipo VanD-like, posteriormente classificado como VanD4 (Dalla 

Costa et al. 2000, Rossi 2011).  

Desde o isolamento inicial no Brasil, o VRE vem se tornando preocupação frequente 

das comissões de controle de infecção hospitalar devido ao seu potencial de disseminação, 
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evidenciado pelo crescente número de casos descritos mesmo com a adoção de medidas 

preventivas para evitá-los (D’Azevedo et al. 2008, Furtado et al. 2005b). Os estudos 

descrevendo a presença de VRE no Brasil iniciam no final da década de 90, observando-se 

um aumento preocupante nos últimos anos. 

Os resultados do estudo SENTRY (Antimicrobial Surveillance Program) revelaram 

uma mudança nas taxas de resistência à vancomicina entre isolados clínicos de enterococos 

nos países da América Latina, que aumentaram de 5% em 2003 para 15,5% em 2008. O 

aumento mais significativo foi demonstrado no Brasil com taxas de VRE aumentando de 7% 

para 31% no mesmo período (Sader et al. 2009). 

Vários relatos de surtos de VRE no Brasil foram registrados, incluindo relatos de 

propagação de cepas intra e inter hospitais (Rossi 2011). Em um estudo brasileiro, com 2.563 

pacientes apresentando infecção de corrente sanguínea os enterococos foram à oitava causa, 

sendo que 25% eram VRE em 104 isolados, sendo 55,6% E. faecium e 17,6% E. faecalis 

(Marra et al. 2011). 

A Rede Nacional de Monitoramento e Controle da Resistência Microbiana em 

Serviços em Saúde (Rede RM), criada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), descreveu o perfil de suscetibilidade dos microrganismos isolados em infecções 

primárias de corrente sanguínea hospitalares, em pacientes de UTI, com a finalidade de 

aprimorar o conhecimento do perfil de suscetibilidade dos microrganismos causadores de 

infecções hospitalares e permitir a definição de estratégias para prevenção e controle da 

resistência microbiana no país. 

A Rede RM avaliou a suscetibilidade do enterococo para os seguintes antibióticos: 

penicilina, ampicilina, vancomicina, linezolida, teicoplanina e aminoglicosídeos (gentamicina 

e estreptomicina). No relatório da Rede RM publicado em julho de 2009, das 267 cepas de 

enterococos notificadas, 205 (77%) eram E. faecalis e 37 (14%) E. faecium, sendo que em 25 

cepas (9%) não foi caracterizada a espécie (Brasil 2009). No total de 75 instituições, quatorze 

hospitais informaram resistência à vancomicina, totalizando 41 cepas de VRE (15%). 

Os estados com maior números de notificações foram: São Paulo com 116 cepas (88 

E. faecalis, 11 E. faecium, 17 E. spp.) sendo 27% delas resistentes à vancomicina, Rio de 

Janeiro com 32 notificações (31 E. faecalis, 1 E. spp.) e 3% de resistência à vancomicina, o 

estado de Pernambuco notificou 16 casos (14 E. faecalis, 2 E. faecium), com 12,5% de 

resistência à vancomicina e em Minas Gerais com 15 notificações (11 E. faecalis, 4 E. 

faecium) com 7% de resistência à vancomicina (Brasil 2009). A distribuição do VRE no 
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Brasil ocorre principalmente em pacientes internados em UTI e, em menor frequência, nas 

unidades de transplantes e oncologia (Brasil 2008). 

O VRE constitui um desafio para os microbiologistas. A identificação desse patógeno 

está bem estabelecida na literatura, mas, observa-se, em muitas instituições de saúde, a falta 

de infraestrutura necessária tanto no que se refere aos equipamentos quanto aos recursos 

humanos capacitados para identificá-lo precocemente. Estudo realizado em parceria com a 

ANVISA (Cardoso et al. 2007), em 464 laboratórios de diversas regiões do Brasil, mostrou 

que o enterococo foi identificado por apenas 276 (59,5%) laboratórios, entre os quais 89 

(19,4%) relataram ter isolado VRE. Quando avaliado o método para testar a sensibilidade do 

enterococo, observou-se que 35,3% dos laboratórios não seguiram normas atualizadas, 

podendo-se inferir que o problema representado pelo VRE é subestimado em virtude da 

qualidade dos laboratórios de microbiologia. 

É importante ressaltar que as cepas de VRE não são rotineiramente isoladas na maioria 

dos laboratórios no Brasil, o que prejudica seu controle (Machado et al. 2008). A habilidade 

do laboratório em identificar pronta e corretamente o enterococo e detectar sua resistência à 

vancomicina é fundamental para o reconhecimento precoce da colonização e infecção por este 

agente. O trabalho conjunto entre o laboratório de microbiologia e o Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar (SCIH) é fundamental para o controle da disseminação do VRE 

(Machado & Pignatari 2004). 

O aumento progressivo de VRE nas instituições de saúde é influenciado pelas 

condições clínicas do paciente, pela realização de procedimentos invasivos, por doenças de 

base, presença de trauma e a necessidade de internação em UTI (Cetinkaya et al. 2000, Byers 

et al. 2001, Martinez et al. 2003). A erradicação do VRE nas instituições de saúde é um 

grande desafio por estar associada a uma série de fatores como a facilidade da bactéria de 

sobreviver no meio ambiente e sua persistência como colonizante no homem por longos 

períodos, baixa adesão dos profissionais de saúde à higienização de mãos, limpeza 

inadequada dos ambientes de cuidado de saúde, as dificuldades na identificação de pacientes 

colonizados e o uso indiscriminado de antimicrobiano (Muto et al. 2003).  

As opções terapêuticas para o tratamento de infecções causadas por VRE são limitadas 

e constitui uma preocupação clínica. A escolha do antibiótico deve ser orientada pelo perfil de 

sensibilidade aos antimicrobianos. Embora as únicas drogas aprovadas pelo FDA nos EUA 

para esse fim sejam a linezolida e a quinupristina/dalfopristina, outras tem sido empregadas, 

isoladas ou combinadas, buscando superar a dificuldade e a limitação no manuseio bem 
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sucedido dessas infecções, como por exemplo, o cloranfenicol, a tigeciclina e a daptomicina. 

(Arais et al. 2010). 

As seguintes intervenções na prevenção e no controle do VRE, bem como de 

quaisquer microrganismos resistentes a antimicrobianos, são consenso (Siegal et al. 2007, 

Muto et al. 2003, CDC 1995): 

 Higienização das mãos dos profissionais de saúde 

 Uso de capotes e de luvas para contato com paciente;  

 Desinfecção rigorosa das superfícies inanimadas (equipamentos, maçanetas, 

camas, sanitários, etc.);  

 Uso racional de antimicrobianos, principalmente a vancomicina;  

 Isolamento em quarto privativo ou coorte para pacientes suspeitos ou 

confirmados de serem colonizados ou infectados;  

 Identificação de pacientes colonizados por VRE através da vigilância com 

culturas de swabs retais de pacientes de risco;  

 Divulgação para a equipe de saúde dos resultados das culturas e das taxas de 

prevalência ou incidência do VRE na unidade; 

 Implementação de um programa de educação permanente visando orientação 

dos profissionais de saúde sobre a importância da adoção das medidas de 

controle e prevenção da disseminação de bactérias multirresistentes. 
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Tabela 3 Estudos sobre VRE em hospitais brasileiros publicados no período de 1997 a 2012 

Referência  Local Período E. faecium E. faecalis Enterococos spp Genótipo Comentário 

Dalla Costa et al. 

1998 

Curitiba PR ago/96 1    Relato do primeiro caso de infecção por  

E. faecium resistente à vancomicina no Brasil. 

  

Zanella et al. 

1999 

São Paulo SP jun/99 1   vanA Descrição do primeiro E. faecium resistente à 

vancomicina com genótipo vanA isolado em 

São Paulo SP. 

 

Dalla Costa et al. 

2000 

Curitiba PR  1   vanD Descrição genotípica da cepa E. faecium 10/96, 

primeiro VRE descrito no Brasil. 

 

 

Cereda et al. 2002 São Paulo SP jan/98 -jan/99 23   vanA O resultado do estudo descreve a ocorrência de 

disseminação intra e inter hospitalar de VRE em 

São Paulo. Encontrou sete padrões de PFGE 

diferentes entre os VRE isolados em hospitais 

de São Paulo. 

 

 

Caiaffa Filho et 

al. 2003 

São Paulo SP mai-set/99 5 43  vanA O estudo mostra a presença de vanA em todas 

as 43 amostras estudadas 

 

 

Zanella et al. 

2003 

 

São Paulo SP mai-dez/98 62 85  vanA Caracterização fenotípica e genotípica do VRE 

isolado durante o primeiro surto hospitalar no 

Brasil 

 

Cordeiro et al. 

2004 

São Paulo SP   73  vanA Analise de 73 amostras E. faecalis resistente á 

glicopeptídeos isolado de nove hospitais em São 

Paulo, sugeriam disseminação inter hospitalar 

do VRE.   

 

Furtado et al. 

2005a 

São Paulo SP jan/00-dez/02   240  O artigo demonstra que o VRE teve maior 

incidência em unidades críticas. 
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Referência  Local Período E. faecium E. faecalis Enterococos spp Genótipo  Comentários 

Furtado et al. 

2005b 

São Paulo SP Jan/00 -dez/01   48  Avaliou-se a colonização por VRE em duas 

UTIs de um hospital de ensino em São Paulo, o 

fator de risco significativamente associados ao 

VRE foi o tempo na permanência na UTI.  

 

Hörner et al. 2005 Santa Maria RS jun/03-ago/04  1   De 212 enterococos, 198 (85%) E. faecalis e 14 

(6%) E. faecium, apenas uma cepa de E. faecalis 

mostrou resistência à vancomicina. 

 

Freitas et al. 2006 São Paulo SP jun/01-mar/03 10 9 19  As taxas de colonização por VRE encontradas 

em pacientes transplantados renais são tão 

elevadas como os relatado para outros grupos de 

alto risco.  

 

Palazzo et al. 

2006 

São Paulo SP, 

Porto Alegre 

RS, Rio de 

Janeiro RJ, 

Uberlândia MG 

1998-2003 25 26  vanA Sugerem que a presença do transposon Tn1546 

e a resistência aos glicopeptídios mediada por 

plasmídeos nas cepas de enterococos facilitam a 

transmissão horizontal de resistência à 

vancomicina no Brasil. 

 

Tresoldi et al. 

2006 

Campinas SP out/03-jun/04  2 7  Foi encontrada baixa prevalência de VRE 

(1,8%) em hospital de ensino com a realização 

da vigilância ativa. 

 

Ribas et al. 2007 Uberlândia MG ago/03  1  vanA Descrição do primeiro caso de VRE em Minas 

Gerais. 

 

D’Azevedo et al. 

2008 

São Paulo SP fev/06 20 17  vanA  Sugerem que aquisição do gene de resistência à 

vancomicina no E. faecium está relacionada 

com a transferência horizontal através de 

plasmídeos e para E. faecalis este tipo de 

transferência é menos comum. 

 

Gales et al. 2009 Brasília DF, São 

Paulo SP, Porto 

Alegre RS, 

Florianópolis 

SC 

jan/05- set/08 67 49   Estudo faz parte do SENTRY, observa-se que as 

taxas de VRE no Brasil são mais baixas em 

comparação com EUA, mas que o VRE tem se 

disseminado rapidamente nos hospitais 

brasileiros. 
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Referência  Local Período E. faecium E. faecalis Enterococos spp Genótipo  Comentários 

Oliveira & 

Bettcher 2010 

Belo Horizonte 

MG 

mai/05- out/07 39 76 20  Estudo descritivo realizado em um hospital 

público. Descreve os aspectos epidemiológicos 

que envolvem o infecção/colonização por VRE 

e a evolução dos pacientes. 

 

 

Bender et al. 2010 Porto Alegre RS dez/06-mar/07  1   Avaliação do perfil de suscetibilidade 

antimicrobiana de Enterococcus spp. isolados 

em amostras clinicas em dois hospitais de Porto 

Alegre, do total de 203 amostras apenas uma E. 

faecalis mostrou resistência aos glicopeptídeos.  

 

 

Fram et al. 2010 

 

São Paulo SP dez/07-jul/08 19 12 42  O objetivo foi investigar a ocorrência de 

transmissão cruzada VRE entre os pacientes de 

diálise e os transplantados renais. Realizada 

analise molecular de 31 amostras VRE de fezes 

de 320 pacientes em diálise e 38 amostras VRE 

de fezes de 280 pacientes transplantados renais.  

Observou-se disseminação clonal de E. faecalis 

e E. casseliflavus  dentro do mesmo grupo e  

transmissão entre  os grupos de E. faecium e E. 

gallinarum. 

 

 

Pereira et al. 2010 São Paulo SP jul/07- dez/08 105 19  vanA Mostra diferentes respostas as medidas de 

controle nas 2 espécies de enterococos, infecção 

e colonização E. faecalis resistente à 

vancomicina diminuiu, enquanto que E. faecium 

persistiu. 

 

 

Palazzo et al. 

2011 

Campinas SP jun/07-ago/07 22   vanA Descrição de alterações dos gene de E. faecium 

resistente à vancomicina que causam surtos no 

Brasil. 
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Referência  Local Período E. faecium E. faecalis Enterococos spp Genótipo  Comentários 

Conceição et al. 

2011 

Uberaba MG 2006-2009 17 2  vanA O estudo mostra aumento na incidência de 

resistentes à ampicilina e vancomicina para E. 

faecium.  

 

Kerbauy et al. 

2011 

Londrina PR 2010 1   vanA Relato do primeiro paciente com E. faecium 

dependente de vancomicina no Brasil. 

 

Kobayashi et al. 

2011 

  

Goiânia GO Jan/06-dez08   156  Do total de 5.440 diferentes bactérias isoladas, 

provenientes de diversos espécimes clínicos no 

período estudado, foram identificadas 156 cepas 

de Enterococcus spp., sendo 7,7% (n = 12) 

resistentes à vancomicina. 

 

Moretti et al. 

2011 

Campinas SP jul/07-dez/09 308 13   Após implantação de medidas de controle 

incluindo swabs retais de vigilância, ocorreu a 

diminuição de casos de VRE de 20,3/ 1000 

admissões para 3,82/1000 admissões. 

 

Merquior et al. 

2012 

Rio de Janeiro 

RJ 

2011  3  vanB Descrição dos 3 primeiros casos de pacientes 

com E. faecalis com genótipo vanB em 

hospitais brasileiros. 

 

Rossini et al. 

2012 

Campinas SP fev/08-jan/09 147 3   O estudo mostra a importância da contaminação 

ambiental para a disseminação do VRE. 

 

Souza et al. 2012 Goiânia GO ago/07 1    Relato do primeiro caso de VRE identificado no 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Goiás (HC/UFG) 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

No Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG) até 2007 

não havia casos descritos de VRE. O primeiro VRE foi isolado em agosto de 2007 em 

secreção de ferida operatória de um paciente com 70 anos idade, admitido com diagnóstico 

de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal e que foi submetido a diversos procedimentos 

cirúrgicos e tratamento com vários antibióticos. O diagnóstico da infecção por VRE foi 

realizado após 61 dias de hospitalização. Este caso foi detectado 11 anos após o primeiro 

relato de VRE no Brasil (Souza et al. 2012). Desde a detecção deste primeiro caso de VRE 

até dezembro de 2011, foram detectados 118 casos de pacientes com VRE na instituição. 

Neste mesmo período foi detectado casos de VRE no Hospital de Urgência de Goiânia 

(HUGO), que é uma instituição de referência em traumatologia. 

 Os Enterococos são microrganismos importantes no contexto da resistência 

bacteriana. A detecção de VRE no HC/UFG e no HUGO representa o avanço do 

microrganismo para a região Centro-Oeste do Brasil, particularmente na cidade de Goiânia 

onde moram aproximadamente 1.300.000 habitantes. 

Tendo em vista a importância desse microrganismo na assistência à saúde, a 

limitação da terapia antimicrobiana efetiva, seu potencial de transferência de resistência 

para outros patógenos, sua elevada capacidade de disseminação cruzada por contato direto 

e indireto e a dificuldade de descolonização de pacientes portadores de VRE (Tacconelli & 

Cataldo 2008), ressalta-se a necessidade de conhecer mais sobre a epidemiologia e as 

implicações clínicas desse patógeno, visando propor medidas específicas para prevenir a 

aquisição e a sua disseminação. 

Portanto a detecção de casos de pacientes portadores de VRE nestes dois 

importantes hospitais de referência do município nos impulsionou a estudar as 

características fenotípicas e genotípicas das cepas isoladas em ambos os hospitais e 

particularmente no HC/UFG onde foi implantado um sistema de vigilância para estudar as 

características epidemiológicas dos pacientes. O conhecimento da realidade do VRE em 

hospitais de ensino pode proporcionar oportunidades para a difusão de informações 

necessárias ao controle de infecções por bactérias multirresistentes. 
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3 OBJETIVOS 

 

- Analisar o perfil clínico-epidemiológico dos pacientes colonizados e/ou infectados por 

VRE em um hospital universitário de Goiânia  

 

- Analisar o perfil de suscetibilidade antimicrobiana dos VRE isolados  

 

- Detectar a presença do gene de resistência à vancomicina 

 

- Avaliar o relacionamento genético das cepas de enterococo resistente à vancomicina de 

dois hospitais terciários do município de Goiânia. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DELINEAMENTO 

 

Estudo observacional de casos de enterococos resistentes à vancomicina em 

hospital terciário de Goiânia. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi conduzido no HC/UFG, que é um hospital universitário de referência 

na Região Centro-Oeste do Brasil, com atendimento a pacientes de alta complexidade. O 

hospital situa-se na cidade de Goiânia (GO), conta com 300 leitos, possui 10 unidades de 

internação, com especialidades médica, cirúrgica, pediátrica, ginecologia/obstetrícia e três 

unidades de terapia intensiva (UTI). Apresenta média de 10.000 internações por ano. 

Foram utilizadas 15 amostras de 13 pacientes do Hospital de Urgências de Goiânia 

(HUGO), admitidos nos anos 2007 a 2009, com VRE confirmados por Reação em Cadeia 

da polimerase (PCR) para finalidade de comparação dos genótipos. O HUGO é a maior 

instituição ao atendimento de urgência e emergência do estado, sendo também uma 

instituição de ensino, referência regional para atendimento de pacientes politraumatizados 

com média de 13.000 internações ao ano, possuindo 229 leitos, 9 unidades de internação, 

sendo unidades clínicas, cirúrgicas,  traumatologia, pediátrica e três unidades de terapia 

intensiva (UTI). É comum a transferência de pacientes entre as duas instituições, assim 

como vários profissionais de saúde trabalhar nos dois hospitais. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica do HC/UFG 

(protocolo Nº071/08 – Anexo). 

 

4.3 POPULAÇÃO ALVO  

 

Um sistema de vigilância epidemiológica foi implementado no HC/UFG, de agosto 

de 2007 a dezembro de 2011, para controle da disseminação do VRE, após a detecção do 

primeiro paciente diagnosticado com VRE. A vigilância ativa para busca de pacientes 

colonizados por este microrganismo incluiu como rotina a coleta de amostras de swabs 

retais de todos os pacientes internados nas UTIs, semanalmente, assim como dos oriundos 

de outras unidades de saúde e de todos os contatantes de pacientes infectados/colonizados 

por VRE que compartilhavam a mesma enfermaria no HC/UFG. Conforme a indicação 
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clínica outros espécimes clínicos eram coletados para cultura. Foram incluídos no estudo 

todos os pacientes que tiveram cultura positiva para E. faecalis e E. faecium resistentes à 

vancomicina.  

Foram estudados 118 pacientes com VRE, em 88 pacientes o VRE foi isolado de 

swabs retais e em outros 30 pacientes de outros sítios corpóreos, avaliou-se apenas os E. 

faecalis e E. faecium por serem os de maior frequência e relevância clinica (Cetinkaya et 

al. 2000, Winn et al. 2008, Rossi & Andreazi 2005,). 

O perfil epidemiológico dos pacientes do HC/UFG portadores de VRE foi descrito 

considerando as seguintes variáveis: idade em anos, sexo, tempo de internação em dias, 

procedência de outra unidade de saúde, doença que motivou a internação, presença de 

doença de base, se infecção ou colonização, utilização de procedimentos invasivos, uso de 

antimicrobiano antes do isolamento do VRE e a evolução. Os pacientes foram avaliados da 

internação até a alta ou óbito. Os dados foram coletados dos prontuários dos pacientes e 

das respectivas fichas de vigilância do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do 

HC/UFG. 

Para finalidade de comparação dos genótipos de resistência e similaridade genética, 

foram analisados 15 isolados de 13 pacientes com VRE (E. faecalis e E. faecium) do 

HUGO, admitidos no período 25/06 /2007 a 22/04/2009. Os VRE isolados no HUGO 

foram: 13 em urina, um em sangue e um em swab retal. 

Foi realizada a comparação genética dos enterococos isolados nos dois hospitais do 

estudo para avaliar a similaridade genética entre eles. Foram incluídos na análise pela 

eletroforese em campo pulsado (PFGE) mais de uma amostra do mesmo paciente quando 

não apresentaram 100% de similaridade. 

 

4.4 DEFINIÇÕES 

 

Colonização: considerada quando o agente infeccioso estava presente no indivíduo 

sem gerar repercussões clínicas resultantes de resposta imune específica (Mandell et al. 

2009). 

Infecção: definida como a presença do agente infeccioso causando dano ou 

alteração fisiológica que se manifestou por sinais clínicos e/ou sintomas (Mandell et al. 

2009). 

Suscetibilidade: foram seguidos os critérios interpretativos recomendados pelo 

CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), instituto norte-americano que 
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padroniza a sensibilidade de agentes a diversos antimicrobianos, considerando (CLSI 

2011): 

 Sensível: uma infecção por uma determinada cepa é inibida pela 

concentração usualmente alcançada pelo antimicrobiano nos tecidos, 

quando as doses recomendadas são utilizadas adequadamente para o sítio da 

infecção. 

 Intermediário: inclui cepas cujas CIMs do antimicrobiano se aproximam das 

concentrações que a droga atinge no sangue e nos tecidos, e cuja taxa de 

resposta pode ser menor do que aquela encontrada para cepas sensíveis, 

implica em eficácia clínica em sítios corpóreos aonde o antimicrobiano é 

fisiologicamente concentrado. 

 Resistente: inclui cepas que não são inibidas pelas concentrações sistêmicas 

alcançadas pelo antimicrobiano, quando o esquema usual de doses do 

antimicrobiano é utilizado. 

 

4.5 IDENTIFICAÇÃO DO ENTEROCOCO  

 

4.5.1 Isolamento e suscetibilidade antimicrobiana 

 

A identificação do enterococo e os testes de suscetibilidade aos antimicrobianos 

(TSA) das amostras do HC/UFG foram realizados por sistemas automatizados no 

Laboratório de Microbiologia do hospital. Para sangue, urina, secreções cirúrgicas e outros 

sítios, as amostras foram semeadas inicialmente utilizando os métodos convencionais 

(Winn Jr et al. 2008). Os swabs retais foram semeados diretamente em ágar sangue com 

azida (seletivo para cocos Gram-positivos). Após a verificação de crescimento bacteriano, 

foi realizada coloração pelo método de Gram para identificar a morfologia e característica 

tintorial da bactéria. Quando identificado coco Gram-positivo, foi realizada a prova da 

catalase. Se catalase negativa, a cepa era repicada em ágar sangue com azida e ágar bile 

esculina. Após 24 horas de incubação a 35°C, as colônias catalase negativa, no ágar sangue 

com azida e que hidrolisavam a esculina no ágar bile esculina, foram submetidas à 

identificação e TSA pelo método automatizado Microscan-4® (Siemens) ou VITEK-2® 

(bioMérieux) (Machado et al. 2008, Winn Jr et al. 2008). No período de agosto 2007 a 

janeiro de 2009 o HC/UFG processava as amostras no Microscan-4 (painéis PC-21-

COMBO) e a partir de fevereiro de 2009 começou a utilizar o VITEK 2® (cartões ID-

GPC). Vinte e cinco swabs retais foram semeados diretamente em meio cromogênico 
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(chromID VRE bioMérieux) que contém dois substratos cromogênicos (alfa-glucosidase e 

beta-galactosidase) e vancomicina (8 µg/L), que permitem em 24 horas realizar a leitura 

da placa identificando o crescimento e a espécie conforme a cor da colônia (E. faecium = 

violeta e E. faecalis = verde azulada) (Peltroche-Llacsahuanga et al. 2009). 

 Os antibióticos testados pelos dois métodos automatizados foram: ampicilina, 

ciprofloxacina, eritromicina, gentamicina em alta concentração, estreptomicina em alta 

concentração, linezolida, penicilina, rifampicina, tetraciclina e vancomicina. A 

quinupristina/dalfopristina e a levofloxacina foram testadas apenas nas amostras 

processadas no Microscan-4 e a tigeciclina e moxifloxacina apenas nas amostras 

processadas no VITEK-2. Nas amostras processadas em meio cromogênico não foram 

realizados TSA. 

A identificação e os TSA dos 15 enterococos do HUGO foram realizados no 

Laboratorio de Microbiologia do HUGO, respectivamente por técnica convencional e por 

difusão de disco (Winn Jr et al. 2008). 

 

4.5.2 Análise molecular 

 

Cinquenta e duas cepas de VRE (36 E. faecium e 16 E. faecalis) foram submetidas 

à análise molecular no Laboratório de Bacteriologia Molecular IPTSP/ UFG, sendo 

realizada reação em cadeia da polimerase (PCR) e eletroforese em campo pulsado (PFGE). 

 

4.5.2.1 Reação em Cadeia da polimerase (PCR) 

 

Os isolados com E. faecium e E. faecalis resistentes à vancomicina detectados pelos 

TSA foram submetidos à detecção dos genes de resistência vanA e vanB. A extração do 

DNA genômico foi realizada usando o método de van Sooligen. Foi realizada identificação 

de cada microtubo de 1,5 ml de acordo com a cultura bacteriana, transferido o equivalente 

a 1 ml de cultura para cada tubo e centrifugado o conteúdo à 5000gx por 5 min. O 

sobrenadante foi descartado e o sedimento ressuspenso em 400L de tampão TE (Tris 

10Mm e EDTA 1mM) acrescido de 6l de lisozima (20mg/mL). Colocado a suspensão em 

banho maria de 37°C por 1h. Acrescentado 70L de SDS 10% (dodecil sulfato de sódio) e 

12L de proteinase K (20mg/mL). Incubado o sistema a 56
o
C por 10 min. Em seguida, 

10μL de NaCl 5,0M e 80μL de solução CTAB/NaCL(10% Brometo de cetiltrimetilamônio, 

0,73M NaCl) foram adicionados à suspensão a qual foi agitada lentamente até a obtenção 
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de um aspecto leitoso. Incubado a 65
o
C por 10min. Acrescentado 650µL de clorofil 

(clorofórmio: álcool isoamílico 24:1, v/v), seguida de agitação por 30 segundos e 

centrifugado a 12.000x g por 5 min e transferido o sobrenadante para outro tubo. 

Adicionado 400µL de isopropanol gelado e homogeneizado o sistema. Incubado a -20
o
 C 

por 24 horas. Centrifugado a 18.000x g a 4
o 

C por 20 min e posteriomente lavado com 1 

mL de álcool etílico a 70% gelado. Os tubos foram invertidos para que houvesse a 

evaporação do álcool. Ressuspenso o DNA em 50L de água miliQ esterilizada. 

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para amplificação dos genes de 

resistência à glicopeptídeos em E. faecium e E. faecalis estão descritos na tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para amplificação dos genes de 

resistência à glicopeptídeos em Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis. 

Gene Pares Oligonucleotídeos Amplicon 

Sequência 5’ – 3’ 

vanA 

 

 

F 

 

R 

 

5’ GGGAAAACGACAATTGC 3’  

 

5’ GTACAATGCGGCCGTTA 3’ 

 

 

732 pb 

 

vanB 

 

 

F 

 

R 

 

 

 

635 pb 

 

5’ ACGGAATGGGAAGCCGA 3’ 

 

              5’ TGCACCCGATTTCGTTC     3’ 

 
Fonte: Dutka-Malen et al. 1995. 

 

 

A mistura da reação foi preparada em um volume final de 30 µL contendo: 1 µL do 

DNA, 3 µL tampão de reação 10 vezes concentrado, 1,5 µL MgCl2, 3 µL 

desoxidonucleotídeo trifosfato (dNTP); 1 µL de cada oligonucleotídeos iniciadores (vanAF 

ou vanBF  e vanAR ou vanBR), 0,4 µL Taq Polimerase e 15,5 µL água miliQ estéril.  

A reação foi realizada no termociclador Biocycler MJ96 (Biosystems®) seguindo o 

programa: 2 minutos 94°C, 30 ciclos de 2 minutos a 94°C, 1 minuto a 52°C para vanA e 

54° para vanB, 1 minuto a 72°C e uma extensão adicional de 7 minutos a 72°C. O produto 

da PCR foi analisado em eletroforese em gel de agarose 1% corada com brometo de etídio 

0,5 µL por mL e visualizados em transluminador ultravioleta.  
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4.5.2.2 Eletroforese em campo pulsado  

 

A determinação do perfil de macrorrestrição do DNA cromossômico dos isolados 

de E. faecium e E. faecalis foi realizada pela técnica de eletroforese em gel em campo 

pulsado (PFGE – pulsed field gel electrophoresis) após digestão do cromossomo 

bacteriano com a enzima de restrição SmaI. Esta técnica foi realizada segundo protocolo 

estabelecido por Antonishyn et al. (2000) com modificações.  

Uma colônia de cada isolado bacteriano foi inoculada em 3mL de caldo BHI e 

incubada em aerobiose a 37ºC overnight, sob agitação. Um mililitro do cultivo foi 

centrifugado a 12.000x g por 2 minutos a 4ºC e o pellet ressuspenso em 150µL de tampão 

PIV (Tris 10mM, pH 8,0, NaCl 1M). A suspensão de bactérias foi então acrescida de 6µL 

de solução de lisozima/lisostafina (25mg/mL; 2mg/mL) e homogeneizada com 150µL de 

agarose LMP 1,5% (Invitrogen®) para formação de pequenos blocos de gel (plugs) 

contendo DNA cromossômico. Os plugs foram incubados a 37ºC por um período de 3 

horas em solução EC (Tris-HCl 6mM, pH 8,0; NaCl 1M; EDTA 0,1M, pH 8,0; Brij-58 

0,5%, desoxicolato de sódio 0,2%, sódio laurilsarcosina 0,5% e RNAse 20µg/mL) 

acrescida da solução de lisozima/lisostafina (25mg/mL; 2mg/mL) (Sigma, St. Louis, Mo, 

EUA). Após a incubação, a solução EC-lise foi desprezada e os blocos de gel novamente 

incubados em solução ES (EDTA 0,5M, pH 9,0 e sódio laurilsarcosina 1%) com Proteinase 

K (1mg/mL) (Invitrogen®) por pelo menos 4 horas a 50ºC. Após a incubação, os blocos de 

gel foram lavados (5 lavagens com incubações de 30 minutos cada) com a solução tampão 

Tris-EDTA (Tris 10mM, pH 7,5 e EDTA 1mM, pH 8,0) e armazenados nesta solução a 

4ºC até serem submetidos à digestão enzimática e eletroforese.  

O DNA contido no plug foi digerido com 20U da enzima SmaI (Invitrogen®) em 

60µL do tampão de restrição 1X e incubado a 25ºC por pelo menos 4h. A eletroforese em 

campo pulsado foi realizada em gel de agarose a 1% (Sigma, St. Louis, Mo, EUA), em 

solução tampão Tris-Ácido Bórico-EDTA 0,5X (Tris 90mM, ácido bórico 90mM e EDTA 

2mM) no sistema CHEF DRII (Bio-Rad Laboratories, CA, EUA). Para a resolução dos 

fragmentos de restrição foram utilizados os seguintes parâmetros: 6 V/cm, temperatura de 

14ºC, com intervalos de pulso em dois blocos (bloco 1: 5 a 35 segundos/20h; bloco 2: 5 a 

10s/4h). Após a corrida, os géis foram corados em solução aquosa contendo 0,5 µL por mL 

de brometo de etídio durante 20 minutos, descorados em água destilada, fotografados sob 

transiluminação com luz ultravioleta e capturados com o sistema Molecular Imager 

GelDoc XR (Bio-Rad®). As fotos foram digitalizadas e salvas como arquivo TIF para 

análise posterior. Foi utilizado como padrão de peso molecular Lambda DNA ladder PFGE 
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(Bio-Rad®) posicionado na primeira e última coluna de cada gel. A análise do perfil dos 

fragmentos de macrorrestricção resultantes foi inicialmente realizada por inspeção visual 

segundo os critérios sistematizados por Tenover et al. (1995). Adicionalmente, os géis de 

PFGE foram utilizados como imagens preto e branco invertidas de 8 bits e processados 

pelo programa BioNumerics (versão 5.0; Applied Maths, Ghent, Belgium). O processo de 

normalização intra e inter géis foi padronizado com o marcador de peso molecular Lambda 

DNA ladder PFGE (Bio-Rad®). 

 

4.6 Análise de Dados 

 

Os dados foram digitados e analisados usando o programa Statistical Package for 

Social Science (SPSS/PC) versão 16.0. Foi realizada a vinculação de dados clínicos com as 

informações laboratoriais. Gráficos-caixa foram produzidos para avaliar a dispersão de 

variáveis contínuas e presença de valores discrepantes em relação ao conjunto de dados 

entre a idade e o tipo de microrganismo com sítio de coleta.  

A construção do dendrograma, para avaliar a relação genética entre as cepas foi 

realizada utilizando-se o coeficiente de similaridade de Dice, baseado na posição e 

presença das bandas e no algoritmo de análise filogenética UPGMA (Unweighted Pair-

Groups Method). 

 Os parâmetros de otimização de 0,80 e tolerância de 1,2% foram utilizados tanto 

para E. fecalis quanto E. faecium. Cada cluster de isolados foi definido como um 

grupamento de cepas (n ≥ 2) apresentando um coeficiente de similaridade acima de 80% 

(Aires de Sousa et al. 2001, Carriço et al. 2005). Clone foi definido pela presença de cepas 

com 100% de similaridade.  
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5 RESULTADOS 

 

 

De agosto de 2007 a dezembro de 2011, foram coletados 1029 swabs retais no 

HC/UFG em 1012 pacientes para investigar colonização por enterococos (tabela 5 e figura 

4). Os enterococos foram isolados em 258 dos 1029 swabs retais realizados (25%) dos 

quais 143 (55,4 %) eram VRE (75 E. faecium, 30 E. faecalis, 34 E.casseliflavus, 3 E. 

gallinarum e 1 E. durans/hirea) e 115 enterococos sensíveis à vancomicina (VSE). Foram 

incluídos no estudo apenas os E. faecium e E. faecalis resistentes à vancomicina. 

 

Tabela 5 – Frequência de swabs retais realizados por ano. 

Enterococos 
2007 

Nº (%) 

2008 

Nº (%) 

2009 

Nº (%) 

2010 

Nº (%) 

2011 

Nº (%) 

Total 

Nº (%) 
 

VRE       

E. faecium 

 
4 (21,0) 

 

0 

 

13 (5,8) 

 

14 (6,2) 

 

7 (3,1) 

 

6 (2,7) 

 

9 (3,2) 

 

1 (0,36) 

 

32 (11,4) 

 

2 (0,71) 

 

65 (6,4) 

 

23 (2,2) 

 

E. faecalis 

 

Outros VREs 

 
1 (5,3) 

 

21 (9,3) 

 

10 (4,5) 

 

5 (1,8) 

 

1 (0,36) 

 

38 (3,7) 

 

VSE 

 

1 (5,3) 

 

32 (14,2) 

 

29 (12,9) 

 

37 (13,2) 

 

16 (5,6) 

 

115 (11,4) 

 

Swabs VRE (-) 

 

13 (68,4) 

 

140 (63,6) 

 

165 (73,7) 

 

228 (81,4) 

 

225 (80) 

 

771 (76,2) 

 

Total 19 

 

220 

 

217 

 

280 

 

276 

 

1012 

 
VRE = enterococos resistente à vancomicina                           VSE = enterococos sensíveis à vancomicina 

 

Dos 105 E. faecium e E. faecalis isolados, 17 foram em swabs retais repetidos e 

coletados em dias diferentes dos mesmos pacientes não sendo considerados para análise. 

Assim, foram estudados 88 pacientes com colonização por VRE, sendo 65 (73,9%) por E. 

faecium e 23 (26,1%) por E faecalis. Durante o período estudado, outros 30 pacientes 

tiveram culturas positivas para E. faecium e E. faecalis em outros  sítios diferentes e foram 

incluídos no estudo, totalizando 118 pacientes no HC/UFG. 

Observa-se na figura 5 que ocorreu predominância do E. faecium no período 

estudado, havendo redução deste nos anos 2009 e 2010, voltando a aumentar em 2011. 
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VSE = enterococo sensível à vancomicina      VRE = enterococo resistente à vancomicina 

Figura 4 – Fluxograma da vigilância de VRE por swabs retais no HC/UFG 

 

 

Figura 5 – Espécies de enterococos isolados por ano. 

 

As características clínico-epidemiológicas dos 118 pacientes com VRE do HC/UFG 

estão descritas na tabela 6.  A média de idade dos pacientes foi de 50,6 anos (dp=20,4), 

mediana de 53,5 anos (mínima=9; máxima=90 anos). Cinquenta e quatro pacientes 
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(45,8%) tinham internação prévia há menos de 30 dias, sendo que 32 (59,3%) estiveram 

internados no próprio hospital e 5 (9,3%) deles tinham antecedente de internação no 

HUGO, enquanto que 17 (31,5%) eram provenientes de diferentes unidades de saúde da 

cidade de Goiânia e/ou do interior do Estado.  

As amostras foram obtidas das seguintes espécimes clínicas: swab retal, sangue, 

urina, secreção de sítio cirúrgico e outros sítios (1 de líquido peritoneal, 1de biópsia de 

septo nasal e 3 de biópsia de pele). Nos 23 pacientes caracterizados como infecção por 

VRE, o sítio mais frequente foi infecção da corrente sanguínea, com 52,2% (12) dos casos, 

seguido pelo trato urinário com 21,7% (5) dos casos. 

O diagnóstico de admissão mais frequente foi doença de origem hematológica com 

33 (28%) pacientes, seguida por doença renal com 13 (11%). Doença de base estava 

presente em 95 (80,5%) pacientes, sendo que 44 (46,3%) apresentavam mais de uma, 19 

(16,1%) não apresentavam comorbidade e em 4 não foi possível avaliar. As doenças de 

base identificadas foram: 30 (22,8%%) casos de neoplasia, 26 (22,0%) de insuficiência 

renal crônica, 21 (17,7%) de diabetes mellitus, 22 (9,3%) casos em pós-operatório e 5 

outros pacientes com diferentes comorbidades (1 com imunodeficiência celular, 2 com 

infecção pelo HIV/AIDS, 1 com insuficiência hepática e 1 com anemia falciforme). Do 

total de 30 neoplasias, 25 (83,3%) eram de origem hematológica. Trinta e três (27,9%) 

pacientes recebiam terapia imunossupressora. 

Uso prévio de antimicrobianos ocorreu em 114 (96,6%) pacientes antes do 

isolamento do VRE. Destes, 88 (77,2%) receberam até três antimicrobianos, enquanto que 

os demais, de 4 a 11 drogas diferentes. As drogas mais prescritas foram os carbapenêmicos 

70 (59,3%), seguidos pelas cefalosporinas de terceira e quarta gerações e vancomicina 

utilizadas em 65 (55%). Os outros antimicrobianos prescritos foram 

piperacilina/tazobactam em 40 (33,8%) pacientes, fluorquinolonas em 15 (12,7%), 

metronidazol em 14 (11,8%) e clindamicina em 6 (5%) dos pacientes. Cinquenta e dois 

(44%) dos pacientes receberam algum antifúngico antes da detecção do VRE. Apenas 

quatro pacientes não usaram antibióticos antes da detecção do VRE. 

O tempo médio de internação no HC/UFG foi de 54,2 dias (dp=45) sendo o mínimo 

de 4 dias e o máximo de 220 dias; 19 (16%) dos pacientes ficaram internados por 90 dias 

ou mais. Em relação ao tempo entre a admissão e a detecção do VRE, a média foi de 32 

dias (dp=31,6), com mínimo de um dia e o máximo de 160 dias, sendo que um paciente 

permaneceu internado por mais 152 dias após o isolamento do VRE. 
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Tabela 6 - Características clínico-epidemiológicas de 118 pacientes com VRE de acordo 

com a espécie, detectados no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás no 

período de agosto de 2007 a dezembro de 2011. 

VARIÁVEIS 

 

E. faecium 

n = 92 (%) 

 

E. faecalis 

n = 26 (%) 

 

TOTAL 

n = 118 (%) 

 
SEXO    

Masculino 44 (47,8) 12 (46,2) 56 (47,5) 

Feminino 48 (52,2) 14 (53,8) 62 (52,5) 

IDADE    

9 -30 22 (23,9) 7 (26,9) 29 (24,6) 

31-50 18 (19,6) 4 (15,4) 22 (18,6) 

51-70 32 (34,8) 10 (38,5) 42 (35,6) 

71-90 20 (21,7) 5 (19,2) 25 (21,2) 

INTERNAÇÃO PRÉVIA    

Sim 41 (44,6) 13 (50) 54 (45,8) 

Não 51 (55,4) 13 (50) 64 (54,2) 

DOENÇA DE BASE    

Sim 75 (81,5) 20 (76,9) 95 (80,5) 

Não 13 (14,2) 6 (23,1) 19 (16,1) 

Ignorado 4 (4,3) 0 4 (3,4) 

UNIDADE DE ISOLAMENTO DO VRE    

UTI médica 53 (57,6) 9 (34,6) 62 (52,5) 

UTI cirúrgica  10 (10,9) 2 (7,7) 12 (10,2) 

Clínica medica  24 (26) 11 (42,3) 35 (29,6) 

Clínica cirúrgica  3 (3,3) 3 (11,5) 6 (5,1) 

Maternidade 0 1 (3,8) 1 (0,8) 

Pediatria 1 (1,1) 0 1 (0,8) 

Medicina Tropical 1 (1,1) 0 1 (0,8) 

TIPO DE COMPROMETIMENTO    

Colonização 71 (77,2) 24 (92,3) 95 (80,5) 

Infecção 21 (22,8) 2 (7,8) 23 (19,5) 

SÍTIO DE COLETA    

Swab retal 65 (70,6) 23 (88,4) 88 (74,6) 

Sangue 12 (13,0) 0 12 (10,2) 

Urina 9 (9,8) 0 9 (7,6) 

Secreção de sítio cirúrgico  3 (3,3) 1 (3,8) 4 (3,4) 

Outro 3 (3,3) 2 (7,8) 5 (4,2) 

PRESENÇA DE PROCEDIMENTOS 

INVASIVOS 

   

Sim 74 (80,4) 19 (73) 93 (78,8) 

Não 14 (15,2) 6 (23,1) 20 (16,9) 

Ignorado 4 (4,3) 1 (3,8) 5 (4,2) 

 TIPO DO PROCEDIMENTO INVASIVO    

CVC 71 (77,1) 18 (69,2) 89 (75,4) 

CVD 67 (72,8) 16 (61,5) 83 (70,3) 

VM 60 (65,2) 14 (53,8) 74 (62,7) 

SNG/SNE 58 (63) 15 (57,6) 73 (62,8) 

USO DE ANTIMICROBIANO    

Sim  90 (97,2) 25(96,1) 114 (96,6) 

Não 2 (2,2) 2(7,7) 4 (3,4) 

EVOLUÇÃO    

Alta hospitalar 47 (51) 17 (65,4) 64 (54,2) 

Óbito relacionado à infecção pelo VRE 12 (13) 0 12 (10,2) 

Óbito não relacionado à infecção pelo VRE 

 

33 (35,8) 

 

9 (34,6) 

 

42 (35,6) 

 

UTI= unidade de terapia intensiva, CVC= cateter venoso central, CVD= cateter vesical de demora, VM= 

ventilação mecânica, SNG/SNE= sonda nasogástrica/sonda nasoentérica 
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A unidade com maior número de casos de VRE foi a UTI médica com 63 (53,4%) 

pacientes. A tabela 7 demostra o local de internação dos pacientes quando foi isolado o 

VRE, 74 (62,7%) estavam internados nas UTIs e 35 (29,6%) dos pacientes eram da clínica 

médica, onde foi detectado maior número de infecções. 

 

Tabela – 7 Relação entre local de isolamento do VRE e o tipo de comprometimento dos 

pacientes do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, no período de agosto 

de 2007 a dezembro de 2011. 

Unidade onde foi 

detectado o VRE 

      TIPO DE COMPROMETIMENTO 

Colonização Nº (%) Infecção Nº (%) Total 

UTI médica 

 

59 (62,1) 

 

4 (17,4) 

 

63 (53,4) 

 

UTI cirúrgica 

 

6 (6,3) 

 

5 (21,7) 

 

    11 (9,3) 

 

Clínica médica 

 

24 (25,2) 

 

11(47,8) 

 

35 (29,6) 

 

Clínica cirúrgica 

 

3 (3,2) 

 

3 (13) 

 

6 (5,1) 

 

Maternidade 

 

1 (1) 

 

0 

 

1 (0,85) 

 

Pediatria 

  

1 (1) 

 

0 

 

1 (0,85) 

 

Clínica tropical 

 

1 (1) 

 

0 

 

1 (0,85) 

 

Total 95 (100) 23 (100) 118 

UTI= unidade de terapia intensiva 

 

Noventa e três (78,8%) pacientes foram submetidos a procedimentos invasivos. 

Quanto à evolução, 54 pacientes (45,7%) foram a óbito, sendo 12 dos óbitos (22,2%) 

relacionados à infecção pelo VRE e 43 (79,6%) por outras causas. Dos 23 pacientes que 

tiveram infecção, 11 (47,8%) homens e 12 (52,2%) mulheres, 21 apresentaram infecção  

por E. faecium, 12 (52,2%) deles foram a óbito. 

A tabela 8 mostra a suscetibilidade aos principais antimicrobianos testados. No ano 

de 2011, 25 (21,9%) dos VRE foram detectados em swabs retais com a realização de 

cultura em meio cromogênico, não sendo realizado o TSA. Não houve uniformidade nos 

antimicrobianos testados. Sendo testadas 93 amostras para ampicilina e linezolida. Outros 

antibióticos testados foram: ciprofloxacina, eritromicina, gentamicina, estreptomicina, 

levofloxacina, rifampicina, quinupristina/dalfopristina, tetraciclina e vancomicina.  

Foi encontrada resistência à ampicilina em 67 casos (64 E. faecium e 3 E. faecalis); 

com relação à linezolida foi detectada resistência em 5 isolados (5,3%), e 5 isolados (5,3%) 
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apresentaram suscetibilidade intermediária. A resistência à gentamicina em alta 

concentração ocorreu em dez casos (10,8%) de 92 cepas testadas. Quanto à estreptomicina 

em alta concentração, 71(77,2%) de 92 cepas testadas foi resistente. De 32 cepas E. 

faecium testadas para quinupristina/dalfopristina a resistência foi de 5 (16,6%). Quanto à 

tigeciclina dos 23 isolados de E. faecium testados um (4,4%) foi resistente.   

 

Tabela 8 - Suscetibilidade do VRE aos antimicrobianos, conforme espécies.  

 

 

ANTIMICROBIANO 

 

E. faecium E. faecalis TOTAL  

N  

 

R (%) 

 

N 

 

R (%) 

 

N 

 

R (%) 

 

Ampicilina 
 

67 

 

64 (95,5) 

 

26 

 

3 (11,5) 

 

93 

 

67 (72,0) 

 

Linezolida 

 

67 

 

3 (4,8) 

 

26 

 

2 (7,7) 

 

93 

 

5 (5,4) 

 

Rifampicina 

 

37 

 

31(83,8) 

 

21 

 

12 (57,1) 

 

58 

 

43 (74,1) 

 

Ciprofloxacina 

 

57 

 

56 (98,2) 

 

22 

 

18 (81,8) 

 

79 

 

74 (93,7) 

 

Levofloxacina 

 

36 

 

35 (97,2) 

 

20 

 

15 (75,0) 

 

56 

 

50 (89,3) 

 

Gentamicina 

 

66 

 

5 (7,6) 

 

26 

 

5 (19,2) 

 

92 

 

10 (10,8) 

 

Estreptomicina 

 

66 

 

45(68,2) 

 

26 

 

23 (88,5) 

 

92 

 

71(77,2) 

 

Quinupristina/ 

Dalfopristina 

 

32 

 

5 (15,6) 

 

18 

 

18 (100) 

 

50 

 

23 (46) 

 

Tetraciclina 

 

35 

 

9 (25,7) 

 

20 

 

15 (75) 

 

55 

 

24(43,6) 

 

Tigeciclina 

 

23 

 

1(4,3) 

 

2 

 

0 

 

25 

 

1(4) 

 

Eritromicina 

 

49 

 

49 (100) 

 
18 

16 (88,9) 

 

67 

 

65 (97) 

 

N= número de isolados testados                                   R= resistente                                 

 

Os pacientes do HUGO (n=13) apresentavam idade mínima de 11 anos e máxima 

de 91 anos (dp=23) média de 68 anos e mediana de 77 anos, sendo que 76,9% dos 

pacientes estavam acima de 63 anos; 7 eram do sexo masculino e 6 do feminino; 8 

apresentavam internação prévia em outras instituições de saúde. Os VRE isolados foram: 

12 (92,3%) em urina (7 E. faecium e 5 E. faecalis) e 1 (7,7%) E. faecium em sangue. Nove 

(69,3%) eram colonização (5 E. faecium e 4 E. faecalis) e 4 (30,7%) infecção (3 E. faecium 

e 1 E. faecalis). Sete (53,8%) pacientes apresentavam doenças de base e todos haviam feito 
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uso prévio de antimicrobiano. Dos 13 pacientes, 4 foram a óbito sendo que em 2 deles a 

causa foi a infecção por VRE (1 por  E. faecium e o outro por E. faecalis). 

A Tabela 9 mostra o total de VRE que foram submetidos à análise molecular por 

ano e por hospital. Em 2010 e 2011 não foi realizada PCR nas amostras estudadas. 

 

Tabela 9- Distribuição VRE submetidos à análise molecular por ano e por hospital.  

 

Hospitais 

      Analise Molecular dos VRE   

TOTAL 

2007 2008 2009 

HC 

 

4 

 

27 

 

6 

 

37 

 

HUGO 4 6 9 15 

 

 

 

Do total de 133 isolados de VRE (118 do HC/UFG e 15 do HUGO), 52 amostras 

(36 de E. faecium e 16 de E. faecalis), correspondentes a 50 pacientes (37 do HC/UFG e 13 

do HUGO), foram submetidas à análise molecular. A PCR para caracterização dos genes 

de resistência (vanA e vanB) foi realizada em 36 cepas de E. faecium e 16 de E. faecalis; a 

presença do genótipo vanA foi detectada em todas as amostras. 

Os 37 pacientes do HC/UFG, cujas amostras foram submetidas à PCR e PFGE, 

estavam assim distribuídos: 20 internados na UTI médica, 13 na Clínica Médica, 3 na UTI 

cirúrgica e 1 na Clínica Cirúrgica. Um paciente admitido na clínica médica em que foi 

isolado E. faecium resistente à vancomicina havia sido transferido do HUGO para o 

HC/UFG. Com relação aos 13 pacientes do HUGO, 10 estavam internados na Clínica 

Médica, 1 na UTI e 2 na Clínica Cirúrgica. 

Nos dendrogramas (figuras 6 e 7) que para similaridade > 80%, observa-se 3 

clusters para E. faecium e 5 para o E. faecalis. 

Para o E. faecium (figura 6): cluster 1 com 2 cepas de pacientes do HUGO; cluster 

2 com 26 cepas com pacientes de ambos hospitais, e o cluster 3 com 5 cepas de pacientes 

do HC. O cluster 2, com 26 (72%) das 36 cepas, incluía pacientes do HC/UFG e do 

HUGO, e nele foi observada a presença de 2 clones, um com 2 cepas do HC/UFG (ID = 

5673 e  ID = 5556) e 2 cepas do HUGO ( ID = 17 e ID = 19); e outro com uma cepa de 

cada hospital ( ID = 10 e ID = 6276), apresentando perfis idênticos sem diferença visível 

entre as bandas. As cepas ID = 16 (amostra de urina) e 19 ( amostra de swab retal) eram do 
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mesmo paciente, coletadas com intervalos de 26 dias; embora agrupadas no mesmo cluster, 

não eram geneticamente idênticas. Três cepas apresentaram perfis diferentes, distintas 

geneticamente entre si e das demais; uma destas cepas (ID = 7) era do mesmo paciente que 

teve outra amostra coletada 10 dias antes (ID = 6). 

Para o E. faecalis (figura 7) não foram encontradas em um mesmo cluster cepas dos 

dois hospitais. Foi observado que um dos clusters formado por cepas 5 pacientes do 

HUGO apresentava o mesmo perfil genético, caracterizando um clone. Em duas cepas não 

se observou similaridade com as demais estudadas. 

Na tabela 10 descrevemos os clusters encontrados segundo a espécie, com o número 

de cepas identificadas em cada hospital e a similaridade genética. 

 

Tabela-10 Descrição dos clusters conforme a espécies e similaridade genética 

Espécies Cluster  Número 

de cepas 

Número de 

Clones 

% 

Similaridade 

Relação Nº de cepas 

HC / HUGO 

 

E. faecium  

 

1 1  - 85,7 0 / 2 

 

2 

 

26 1 82,8 17 / 9 

3 

 

5 1 84,7 5 / 0 

E. faecalis  

 

1 2 1 100 2 / 0 

 

2 4 1 100 0 / 4 

 

3 3 - 83,1 3 / 0 

 

4 2 - 82,4 2 / 0 

 

5 2 - 90,9 2 / 0 
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Figura 6 - Similaridade genética entre E.faecium isolados de pacientes de hospitais 

públicos  em Goiânia 

 
ID= identificação da amostra; 

Hospital= onde foi isolado o VRE;  

Local= clínica onde foi isolado o VRE: CM= clinica medica, UTIM= unidade de terapia intensiva médica, 

UTIC= unidade de terapia intensiva cirúrgica, CC= clínica cirúrgica,  

C= tipo de comprometimento: I= infecção, C= colonização;  

Data= data do isolamento do VRE 
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Figura 7 - Similaridade genética entre E. faecalis isolados de pacientes de hospitais 

públicos  em Goiânia. 
 

ID= identificação da amostra;  

Hospital= onde foi isolado o VRE;  

Local= clínica onde foi isolado o VRE: CM= clinica medica, UTIM= unidade de terapia intensiva médica;  

C= tipo de comprometimento: I= infecção, C= colonização;  

Data= data do isolamento do VRE 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo a vigilância dos pacientes portadores de VRE foi decisiva para a 

descoberta de pacientes colonizados, pois em muitas instituições a maioria dos pacientes 

portadores de VRE está colonizada e a relação entre colonizados e infectados pode chegar 

a 10:1 nos hospitais onde se realiza busca ativa de VRE em pacientes de alto risco, através 

de swab retal ou periretal (Cetinkaya et al. 2000). 

Dos 1029 swabs retais coletados de 1012 pacientes no HC/UFG durante o período 

de estudo, 143 (13,9 %) eram VRE. Moretti et al. (2011), em descrição de surto em São 

Paulo, encontrou uma taxa de VRE de 1,5% a 7,1% (média de 3,7%) entre 8692 swabs 

retais coletados. Furtado et al. (2005b) encontraram uma taxa de 33% em 147 pacientes e 

Tresoldi et al. (2006) encontraram 8% em 112 pacientes investigados em duas UTIs. 

Perugini (2008), em estudo de intervenção para controle de VRE, encontrou taxa de 

colonização de 8,2%.  

Visando a detecção mais rápida do VRE e a redução dos custos com a vigilância, 

no ano de 2011 foram realizadas culturas das amostras de swabs retais em meio 

cromogênico sendo identificados 25 (21,9%) pacientes colonizados por VRE. A 

determinação mais rápida da suscetibilidade à vancomicina em meios cromogênicos 

permite que medidas de controle sejam mais ágeis, podendo eliminar a necessidade de 

identificação do enterococo por técnicas que demandam mais tempo assim como dos TSA 

(Kallstrom et al. 2010, Stamper et al. 2010). O atraso no tempo para a detecção inicial da 

colonização ou infecção por VRE normalmente leva a uma enorme disseminação desta 

bactéria pelo hospital (Tacconelli & Cataldo 2008). 

Neste estudo, 67 dos casos (56,8%) ocorreram em maiores de 50 anos, semelhante a 

outros estudos (Dress et al. 2008, Simeon et al. 2006, Sigifredo et al. 2003). Não 

evidenciamos diferenças entre os sexos nos infectados pelo VRE, coincidindo com dados 

encontrados por Martinez et al. (2003). 

Em relação à doença de base, doenças hematológicas malignas foram 

isoladamente as mais frequentes. Alguns autores descrevem que estes pacientes têm 

elevado risco de colonização pelo VRE devido à neutropenia, extensivo uso de 

antibióticos e longos períodos de internação. A associação entre neutropenia e bacteremia 

por VRE é frequente na literatura (Pell et al. 2011, Simeon et al. 2006, Gambarotto et al. 

2000). 
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O maior número de pacientes colonizados/infectados por VRE foi encontrado nas 

UTIs e na clínica médica, com 92,3% dos casos concentrados nessas duas unidades. Este 

maior número de pacientes nas UTIs poderia ser explicado pelo fato de que nesses locais 

foi realizada busca ativa dos pacientes com coleta de swabs retais semanalmente 

(Cetinkaya et al. 2000) e na clínica médica, onde ocorreu o maior número de infecções, é 

onde ficam internados os pacientes da hematologia que são de risco para aquisição de 

bactérias resistentes. 

Estudos prospectivos em UTIs brasileiras encontraram taxas entre 14% a 25% de 

colonização, geralmente em pacientes com uso prévio de antimicrobiano e internação 

prolongada (Brasil 2007, Furtado et al. 2005b). No HC/UFG são comuns internações 

prolongadas e largo uso de antimicrobianos, como observamos neste estudo, onde a média 

de internações foi de 54,2dias, sendo que  um paciente ficou 152 dias internado após o 

isolamento do VRE. Deve ser ressaltado que no HC/UFG a vigilância para VRE não foi 

realizada em toda a clientela do hospital, mas somente nos pacientes em contato com um 

caso infectado ou colonizado por VRE e nas UTIs que são locais descritos como de maior 

risco para aquisição de bactérias MDR (Cetinkaya et al. 2000), o que poderia justificar 

também a elevada incidência observada de VRE.  

 

O sítio mais frequente de infecção por VRE no HC/UFG foi a corrente sanguínea 

com 52,2% (12) dos casos. Em um estudo caso controle com 768 pacientes colonizados 

por VRE, 31 (4,0%) desenvolveram infecção de corrente sanguínea com a cepa relacionada 

à colonização, sendo encontrados como fatores de risco independentes para infecção entre 

os pacientes colonizados a internação prolongada, a presença de outra infecção e o uso de 

vancomicina (Olivier et al. 2008). Perugini (2008) relata em seu trabalho que a infecção de 

corrente sanguínea foi a mais frequente com 47 % dos casos, seguida pela infecção urinária 

com 36%; descreve também que 6% dos pacientes colonizados com VRE se infectaram.  

Segundo Cetinkaya et al. (2000), a letalidade da bacteremia por VRE pode variar de 

60 a 70%. No presente estudo, entre os 23 pacientes com VRE apresentando repercussão 

clínica, a letalidade foi de 47,8% (11 óbitos), dos 12 pacientes com infecção em corrente 

sanguínea a letalidade foi de 66,6% (8 óbitos). Em todos os pacientes cujo óbito estava 

relacionado à infecção por VRE, foram isolado  E. faecium. A resistência à vancomicina é 

associada ao aumento de letalidade em pacientes com infecção de corrente sanguínea por 

enterococos (DiazGranados et al. 2005). Outros estudos também demonstram que 

bacteremia por E. faecium resistente à vancomicina está associada a pior prognóstico 
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comparativamente ao E. faecalis e que isto poderia ser explicado pela diferença de 

virulência entre as espécies (Hayakawa et al. 2012). 

Quanto ao uso de antimicrobianos, 114 (96,6%) dos pacientes utilizaram algum 

antimicrobiano prévio ao isolamento do VRE, incluindo carbapenêmicos, cefalosporinas 

de 3ª e 4ª gerações e vancomicina, achado concordante com a literatura, que mostra ser o 

uso de antimicrobianos promotor da seleção de VRE (Arias & Murray 2012, Oliveira & 

Bettcher 2010, Dress et al. 2008, Zarate et al. 2006, Cetinkaya et al. 2000). O aumento do 

uso de antibióticos nos hospitais causa alterações na microbiota intestinal dos pacientes 

produzindo alterações no sistema imune local. O enterococo tira vantagem desta alteração 

e "conquista" o nicho precioso do trato gastrointestinal, fonte primária a partir da qual 

provocará as infecções (Arias & Murray 2012; Freitas et al. 2006). Segundo Dress et 

al.(2008), o uso de vancomicina, cefalosporinas de terceira e quarta gerações, metronidazol 

e outras drogas anaerobicidas é significativamente comum entre os pacientes que adquirem 

VRE. 

O E. faecium foi a primeira espécie de VRE descrita no Brasil (Dalla Costa et al. 

1998). No entanto, a resistência à vancomicina no Brasil foi adquirida principalmente em 

E. faecalis que tem se tornado a espécie predominante nos hospitais brasileiros 

contrastando com EUA e Europa onde a espécie predominante é E. faecium (Rossi 2011, 

Werne et al. 2008, Oliveira & Bettcher 2010, Caiaffa et al. 2003). Neste estudo houve 

maior frequência de E. faecium com 92 (78%) pacientes. Estudos mostram que a 

persistência do VRE no ambiente hospitalar ocorre por disseminação horizontal, através da 

transferência de plasmídio com gene vanA, principalmente com o E. faecium e menos 

frequentemente com o E. faecalis, sendo o E. faecium o reservatório em humanos para os 

genes de resistência vanA e vanB (Panesso et al. 2010, Palazzo et al. 2006, Willems et al. 

2005). 

Outro aspecto a ser destacado, por constituir grande preocupação, é a possibilidade 

de transferência do gene de resistência vanA do enterococo para o Staphylococcus aureus 

por meio de plasmídeos (Simeon et al. 2006, Tenover et al. 2004, CDC 1995). Estudos 

mostram que nos primeiros sete casos de S. aureus resistentes a vancomicina nos EUA 

houve transferência do gene vanA do enterococo para S. aureus (Werne et al. 2008). A 

letalidade das infecções por S. aureus, especialmente por S. aureus resistentes a  meticilina 

é alta, sendo esta bactéria endêmica no HC/UFG (Guilarde et al. 2006). Adicionalmente, 

enquanto as infecções por VRE afetam populações específicas, como demonstrado neste 

trabalho, àquelas causadas por S. aureus atingem a população em geral, 

independentemente de fatores de risco específicos. 
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O surgimento de VRE tem coincidido com o aumento da incidência de enterococo 

apresentando alto nível de resistência à penicilina e aminoglicosídeos, ocorrendo perda do 

sinergismo entre a combinação destes dois antibióticos e limitando ainda mais as opções 

terapêuticas para o tratamento de pacientes com infecções por este microrganismo (CLSI 

2011, Arias et al. 2010, CDC 1995). 

Os aminoglicosídeos indicados para tratamento sinérgico com outros antibióticos 

são a gentamicina e a estreptomicina, neste trabalho encontrou-se resistência em 77,2% em 

71 cepas à estreptomicina, enquanto a resistência encontrada para gentamicina foi de 

10,8% em 92 cepas testadas. Diferentes mecanismos de resistência para esses dois 

aminoglicosídeos podem justificar a diferença de sensibilidade entre eles. A resistência à 

gentamicina ocorre pela presença da enzima 2”-fosfotransferase-61-aceltiltransferase e a 

resistência para estreptomicina é conferida pela presença da enzima  estreptomicina 

adeniltransferase. Outros aminoglicosídeos não apresentam superioridade a gentamicina e 

estreptomicina (Machado et al. 2008, Rossi & Andreazzi 2005). 

O uso de gentamicina como opção terapêutica na instituição fica limitado, pois foi 

observada alta resistência à ampicilina para E. faecium (95,5%). Apesar da sensibilidade de 

89,1% das cepas testadas para gentamicina, esta droga não é indicada como terapia única 

para o enterococos (Cetinaka et al. 2000, Arias et al. 2010). Os enterococos com baixo 

grau de resistência a penicilina (MIC para a penicilina ≤ 64µg/ml ou ampicilina ≤ 

32µg/ml) podem ser sensíveis à ação sinérgica com a gentamicina ou estreptomicina, 

enquanto cepas com níveis elevados de resistência não são sensíveis ao efeito sinérgico 

desta associação. É importante destacar que habitualmente, as determinações das CIMs não 

são realizadas de rotina (Cetinaka et al. 2000). Os enterococos não são sensíveis à 

gentamicina e estreptomicina em níveis utilizados para outros organismos (resultado de 

uma diminuição a permeabilidade da parede celular); a adição de um agente que atua na 

síntese do peptidoglicano aumenta acentuadamente a absorção destes antibióticos (Arias et 

al. 2010, CLSI 2011). 

Embora a sensibilidade encontrada à linezolida (94,6%) tenha sido alta, a detecção 

de cepas com suscetibilidade intermediária ou resistente é motivo de preocupação, pois 

esta droga é uma das poucas opções terapêuticas para o VRE, principalmente quando se 

encontra alta resistência à ampicilina (Arias et al. 2010, Reis et al. 2001). A linezolida foi 

aprovada nos EUA em 2000 e este agente demonstrava boa atividade para VRE até que em 

2005 começaram a ser descritos isolados de VRE com resistência a esta droga (Lee et al. 

2007). Scheetz et al. (2008), demonstram aumento das taxas de resistência à linezolida à 
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medida que seu uso é ampliado, reforçando a necessidade do uso criterioso desse 

antimicrobiano. 

Quanto à quinupristina/dalfopristina, uma estreptogramina que tem atividade 

bacteriostática, liberada apenas para tratamento de infecções por E. faecium, por ser inativa 

contra E. faecalis (Rossi & Andreazi 2005, Hayden 2000), a sensibilidade foi de apenas 

54% nas 50 cepas testadas, o que também limita seu uso. 

Os pacientes do HUGO, cujas amostras foram utilizadas como controle para 

comparação do gene de resistência, tinham características clínicas semelhantes aos do 

HC/UFG, e os casos foram identificados por exames de investigação de quadro infeccioso; 

neste hospital não se realizava vigilância ativa para VRE durante o período estudado. 

A capacidade de sobrevivência do VRE parece ser única entre as bactérias que 

causam infecções hospitalares. Além de serem capazes de colonizar o trato gastrointestinal 

e a pele de pacientes hospitalizados de forma semelhante aos bastonetes Gram negativos e 

MRSA, também colonizam o ambiente hospitalar como o Clostridium difficile. 

Considerando-se que os VRE são de difícil controle após sua introdução em um hospital, 

casos esporádicos podem evoluir de um surto monoclonal para endemicidade policlonal 

(Hayden 2000). 

Atualmente métodos moleculares para tipagem do enterococo têm contribuído 

grandemente para elucidação da etiologia das infecções hospitalares. O diagnóstico baseado 

nos ácidos nucléicos oferece método sensível para detecção específica de genes de 

resistência antimicrobiana e constitui-se uma importante ferramenta na compreensão dos 

padrões de transmissão e orientação das intervenções de controle de infecção (Winn et al. 

2008). Park et al. (2012) relatam a ocorrência de 2 surtos em unidades diferentes com o 

mesmo clone e enfatizam que história de internação anterior em uma das unidades de terapia 

intensiva no hospital foi fator de risco independente para aquisição de VRE. Existem relatos 

de cepas de VRE geneticamente relacionadas em hospitais distintos, sugerindo transmissão 

cruzada entre hospitais e intra-hospitalares, como observado neste estudo (Pereira et al. 

2010). 

Neste estudo a tipagem molecular por PFGE mostrou a existência de um cluster com 

26 cepas de E. faecium detectadas nos dois hospitais com 82% de similaridade genética 

entre elas. Desta forma a presença de cepas bacterianas geneticamente relacionadas sugere 

fortemente disseminação (transmissão cruzada) pela transferência de pacientes infectados 

entre os hospitais ou através das mãos dos profissionais de saúde (Rossi 2011, Park et al. 

2012, Duckro et al. 2005). A existência de profissionais que trabalham nos dois hospitais 

poderia também justificar a transferência de VRE entre os hospitais. Um dos pacientes 
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admitidos na UTI médica do HC/UFG havia sido transferido do HUGO e o VRE (E. 

faecium) apresentava similaridade genética com os outros isolados neste hospital. 

Após a introdução do VRE em um hospital, sua erradicação é muito difícil devido à 

grande capacidade de disseminação desta bactéria. O maior reservatório de VRE no 

ambiente hospitalar são os próprios doentes colonizados ou infectados assim como a 

equipe assistencial. Entretanto, com a utilização de todas as intervenções preconizadas para 

seu controle é possível reduzir o número de casos de VRE (Lai et al. 1998).  

O estudo do perfil genotípico pode constituir-se em ferramenta importante para a 

compreensão e o controle do VRE, principalmente pelo fato do E. faecium ser o 

reservatório principal do gene de resistência vanA (Werner 2012), espécie predominante 

neste estudo. Os achados do presente estudo mostram que, diferentemente das cepas de E. 

faecalis, as cepas de E. faecium tendem a se disseminar com mais facilidade, sugerindo 

uma fonte comum e evidenciando o risco da ocorrência dessas cepas de VRE em diferentes 

unidades do hospital. O estudo ilustra a importância da vigilância epidemiológica para 

identificar e monitorar a introdução e disseminação destes microrganismos 

multirresistentes no ambiente nosocomial.  
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7 CONCLUSÕES e CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Observou-se predominância dos casos de VRE na UTI Médica e na Clínica 

Médica, apontando para a necessidade da intensificação de medidas de prevenção e 

controle desse microrganismo nessas unidades. 

 

 O E. faecium foi a espécie mais encontrada, tendo esse achado implicações 

agravantes na transmissão horizontal pela maior capacidade de disseminação dessa 

espécie. 

 

 Dos 12 pacientes com infecção em corrente sanguínea 8 (66,6%), foram a óbito por 

VRE, sendo todos os óbitos por E. faecium. A letalidade relacionada à infecção por 

E. faecium foi 57%. 

 

 A identificação de um mesmo cluster com 26 (72%) cepas de E. faecium 

provenientes dos dois hospitais pode significar a disseminação através da 

transferência de pacientes infectados entre os hospitais e pelos profissionais de 

saúde que trabalham nas duas instituições, sugerindo uma fonte comum.  

 

 Finalmente, ressalta-se o padrão clonal do E. faecium, com alta taxa de letalidade, e 

rápida disseminação nos hospitais terciários de ensino da rede SUS. Esses achados 

sinalizam a necessidade de vigilância continuada, especialmente nos pacientes de 

alto risco. 
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