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RESUMO 

Os enterococos são um dos principais agentes de infecções relacionadas à assistência à 

saúde (IRAS) em todo o mundo, com destaque à espécie E. faecalis. Este trabalho 

descreve algumas características de virulência em isolados clínicos de E. faecalis 

multirresistentes a antimicrobianos, obtidos de diferentes espécimes clínicos de 

pacientes do hospital universitário de Uberaba/MG. Foram selecionados 20 isolados de 

E. faecalis, sendo 10 resistentes simultaneamente à penicilina e gentamicina (EfPGR) e 

10 isolados sensíveis a ambos antimicrobianos (EfPGS). A confirmação do perfil de 

sensibilidade aos antimicrobianos foi realizada por meio da concentração inibitória 

mínima. O fenótipo de virulência foi avaliado pela determinação da atividade hemolítica 

e da atividade das enzimas gelatinase, caseinase, lipase e desoxiribonuclease. A 

presença dos genes gelE, hyl, esp, efaA e ace foi determinada por PCR. Maior atividade 

de gelatinase e DNAse foi observada entre os isolados EfPGR quando comparado aos 

EfPGS. Pelo menos um dos genes de virulência foi identificado em cada um dos 

isolados avaliados, sendo gelE, efaA e ace os mais frequentes. Independente do perfil de 

sensibilidade aos antimicrobianos, as enzimas gelatinase, caseinase, lipase e DNAse, e a 

presença dos genes gelE, efaA, ace e esp parecem contribuir para a virulência dos 

isolados clínicos de E. faecalis avaliados neste trabalho. 

Palavras-chave: Enterococcus faecalis; fatores de virulência; resistência a 

antimicrobianos.  

INTRODUÇÃO 

Enterococcus faecalis é um membro da microbiota intestinal de humanos e outros 

animais, embora atue como patógeno em diferentes sítios anatômicos, especialmente o 



                  

                 

trato urinário, sistema circulatório, abdômen, pele e sistema nervoso central 

(WAGNER, 2018). E. faecalis tem sido isolado em 80% a 90% das infecções 

enterocócicas em humanos (MURRAY et al., 2007), sendo um importante patógeno 

relacionado a infecções relacionadas à assistência em saúde. 

Os enterococos apresentam resistência intrínseca a vários antimicrobianos de 

uso clínico corrente, tais como cefalosporinas, trimetoprim-sulfametoxazol, penicilinas 

e aminoglicosídeos. A aquisição de elementos genéticos móveis, como plasmídeos e 

transposons, é frequente entre os enterococos, e determinantes de resistência a múltiplas 

drogas e outros fatores de virulência são obtidos por meio dessa transferência horizontal 

de genes (KRISTICH et al., 2014). 

Além da resistência intrínseca e adquirida a diferentes antimicrobianos, os 

enterococos podem apresentar uma ampla gama de genes relacionados à virulência, 

como gelE (codifica a enzima gelatinase), esp (proteínas de superfície extracelulares), 

hyl (hialuronidase), ace (proteína de adesão ao colágeno) e efaA (antígeno de 

endocardite) (GIRIDHARA et al., 2009; VEBO et al., 2010). 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar genotipicamente e fenotipicamente a 

virulência de isolados clínicos de Enterococcus faecalis resistentes e sensíveis 

simultaneamente à penicilina e gentamicina. 

METODOLOGIA 

Os isolados de E. faecalis foram selecionados a partir de uma coleção de 

bactérias isoladas de pacientes atendidos no Hospital de Clínicas (HC) da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), e pertencente ao Laboratório de Microbiologia 

da instituição. Foram selecionados 10 isolados de E. faecalis resistentes 

simultaneamente à penicilina e gentamicina (EfPGR) e 10 isolados de E. faecalis 

sensíveis a ambos antimicrobianos (EfPGS). Os isolados foram previamente 

identificados por meio de testes bioquímicos e genotípicos.  

 A confirmação do perfil de sensibilidade a penicilina e gentamicina foi realizada 

por meio da concentração inibitória mínima (CIM), utilizando a técnica de 

microdiluição em caldo (CLSI, 2020).  

Para a análise do fenótipo de virulência foi avaliada a atividade hemolítica e a 

atividade das enzimas gelatinase, caseinase, lipase e desoxiribonuclease. A atividade 



                  

                 

hemolítica foi determinada em ágar sangue, a 37ᵒC, sendo os isolados classificados 

como β-, α- ou γ-hemolíticos (ISEPPI et al., 2015). A produção de gelatinase foi 

avaliada em ágar Luria-Bertani (LB) suplementado com gelatina (3%), a 37ᵒC; após 48h 

de incubação, a presença de halos opacos ao redor das colônias foi considerada positiva 

para hidrólise de gelatina (BARBOSA et al., 2010). A produção de caseinase foi 

determinada em TSA (Tryptic Soy agar), contendo 3% de leite desnatado, a 37ᵒC; após 

24h de incubação, a presença de halos ao redor das colônias indicou atividade de 

caseinase (Iseppi R et al. 2015). A produção de lipase foi avaliada em ágar LB, 

suplementado com 2 g/L de CaCl2 e 10 g/L de Tween 80, a 37ᵒC; após 48h de 

incubação as colônias foram avaliadas quanto à presença de halos claros. A atividade de 

desoxiribonuclease foi determinada em ágar DNAse, a 37ᵒC, e após 48h de incubação 

foi adicionado HCl (1M) para evidenciar a presença de halos opacos ao redor das 

colônias (BARBOSA et al., 2010). 

A presença dos genes gelE, hyl, esp, efaA e ace foi determinada por PCR. Os 

oligonucleotídeos e as condições de PCR utilizadas foram previamente descritos por 

Vankerckhoven et al. (2004) e Martín-Platero et al. (2009). Os produtos de amplificação 

foram submetidos à eletroforese em gel de agarose (1.5% em TAE 1X), corado com 

brometo de etídio (20 g/mL). Foi considerado resultado positivo a presença de 

fragmentos com os tamanhos esperados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os 20 isolados de E. faecalis selecionados para o presente trabalho foram 

provenientes de diferentes espécimes clínicos, como urina (n=5), sangue (n=2), secreção 

(n=6), ferida (n=5), líquido cefalorraquidiano (n=1) e líquido peritoneal (n=1), sendo 

obtidos entre 2006 e 2014 (Tabela 1).  

Tabela 1 – Espécimes clínicos utilizados para isolamento das linhagens de E. faecalis 

sensíveis (EfPGS) e resistentes (EfPGR) à penicilina e gentamicina  

EfPGS 
Ano 

coleta 
Origem EfPGR 

Ano 

coleta 
Origem 

34 2009 Urina 20 2006 Urina 

155 2008 Sangue 35 2006 Ferida 

221 2008 Urina 58 2007 Secreção 

228 2009 Secreção  74 2007 Secreção 



                  

                 

715 2012 Secreção  157 2007 Ferida 

912 2007 Secreção 175 2008 Ferida 

913 2008 Sangue 250 2008 Ferida 

914 2008 Urina 291 2009 Secreção 

915 2010 Peritoneal 313 2009 Ferida 

916 2014 Liquor 904 2014 Urina 

Fonte: do autor, 2021.  

Todos os isolados EfPGS apresentaram valores de MIC inferiores a 8 µg/ml para 

penicilina e inferiores a 500 µg/ml para gentamicina. Já os isolados resistentes aos 

antimicrobianos apresentaram MICs acima de 16 µg/ml e acima de 500 µg/ml, para 

penicilina e gentamicina, respectivamente.  

 Os isolados EfPGR apresentaram maior atividade de gelatinase (G) e DNAse 

quando comparado aos EfPGS. Já a atividade de lipase foi observada com maior 

frequência entre os isolados sensíveis a penicilina e gentamicina (n=4). Nenhum dos 

isolados avaliados apresentou hemólise completa, sendo a maioria (n=14) classificada 

como γ-hemolíticos (ausência de hemólise); 2 isolados EfPGR e 4 isolados EfPGS 

apresentaram α-hemólise (Tabela 2). 

Tabela 2 – Atividade hemolítica e atividade das enzimas gelatinase (G), caseinase (C), 

lipase (L) e DNAse entre isolados de E. faecalis sensíveis (EfPGS) e resistentes 

(EfPGR) à penicilina e gentamicina 

 
E. faecalis Penicilina Gentamicina 

Sensível (EfPGS) 

E. faecalis Penicilina Gentamicina Resistente 

(EfPGR) 

Isolado G C L DNAse 
Atividade 

Hemolítica 
Isolado G C L DNAse 

Atividade 

Hemolítica 

34     γ  20     γ 

155     γ 35     α 

221     γ 58     γ  

228     α 74     γ  

715     γ  157     γ  

912     γ  175     α 

913     γ  250     γ  

914     α 291     γ  

915     α 313     γ  

916     α 904     γ  

Legenda: vermelho: atividade não detectada; verde: atividade detectada. Fonte: do autor, 2021.  

A presença dos genes de virulência avaliados foi bastante diversa entre os 

isolados de E. faecalis. De modo geral, os genes gelE, efaA e ace foram os mais 

frequentes, e o gene hyl foi detectado somente no isolado EfPGR 175. Cinco isolados 

EfPGS (155, 221, 228, 915 e 916) apresentaram três dos cinco genes de virulência 



                  

                 

avaliados; dentre os EfPGR, os isolados 20, 35, 58, 74 e 250 apresentaram quatro dos 

genes de virulência (Tabela 3).  

Tabela 3 – Presença de genes que codificam fatores de virulência em linhagens de E. 

faecalis sensíveis (EfPGS) e resistentes (EfPGR) à penicilina e à gentamicina 

 
E. faecalis Penicilina Gentamicina 

Sensível  

E. faecalis Penicilina Gentamicina 

Resistente 

Isolado gelE efaA ace esp hyl Isolado gelE efaA ace esp hyl 

34      20      

155      35      

221      58      

228      74      

715      157      

912      175      

913      250      

914      291      

915      313      

916      904      

Legenda: vermelho: fragmento não detectado; verde: fragmento detectado. Fonte: do autor, 2021.  

A predominância dos genes gelE, efaA e ace tem sido descrita dentre os isolados 

clínicos de Enterococcus (PORTO et al., 2016). A presença de gelatinase, do antígeno 

de endocardite e da proteína de adesão ao colágeno contribui para maior adesão e 

formação de biofilmes em superfícies, o que dificulta a eliminação e/ou inibição do 

crescimento desses patógenos.  

Dentre os isolados que apresentaram simultaneamente quatro genes de 

virulência (isolados EfPGR 20, 35, 58, 74 e 250), dois foram obtidos de feridas, dois de 

secreções e um de urina (Tabela 1). Strateva e colaboradores (2016) ao avaliarem 370 

linhagens de E. faecalis isoladas de diferentes espécimes, descreveram a detecção de 

maior número de genes de virulência entre isolados de sangue, urina e trato genital 

(5,7% das linhagens). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Independente do perfil de sensibilidade aos antimicrobianos, a atividade das 

enzimas gelatinase, caseinase, lipase e DNAse, além da presença dos genes gelE, efaA, 

ace e esp parecem contribuir para a virulência dos isolados clínicos de E. faecalis 

avaliados neste trabalho. 
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