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RESUMO

Nas últimas décadas, o uso indiscriminado de agentes antimicrobianos tem sido considerado um problema de Saúde Pública mundial, uma vez 
que  favorece o desenvolvimento de mecanismos de resistência e de disseminação de diversas espécies bacterianas comensais e patogênicas para 
humanos e animais. Ambientes aquáticos estão entre as principais fontes de troca de material genético e de disseminação de patógenos 
resistentes aos antibióticos em ecossistemas naturais. O rápido crescimento de cidades, aliado a condições precárias de saneamento básico 
inadequadas, incluindo  o despejo de esgoto e águas residuais hospitalares, contribuem para a contaminação de rios e lagos e disseminação de 
doenças de veiculação hídrica. Enterococcus spp., podem ser encontrados na microbiota normal do trato gastrointestinal de humanos e animais, 
plantas, solo e na superfície da água. Algumas espécies de enterococcus estão relacionadas com quadros de infecções humanas nosocomiais. Nos 
ecossistemas terrestres e aquáticos os microrganismos aparecem como células livres (estado planctônico) ou sob a forma de biofilmes ligados a 
suportes sólidos. A capacidade de formação de biofilmes sobre superfícies diversas (bióticas e abióticas) tem sido considerada como um relevante 
fator de virulência que contribui para a resistência de microrganismos a diversos antibióticos e desinfetantes. No Brasil, ainda permanecem 
necessários os estudos sobre a diversidade das espécies bacterianas encontradas como contaminantes de ambientes aquáticos, inclusive na 
região metropolitana do Rio de Janeiro onde os mananciais originais estão cada vez mais poluídos e exauridos, afetando a qualidade da água de 
abastecimento público. Na Bacia Hidrográfica do Canal do Mangue temos 29 rios, dos quais os maiores são: o Rio Maracanã com 10Km e o Rio 
Comprido com 4 Km de extensão que terminam na Baía de Guanabara através do Canal do Mangue. Deste modo, o trabalho apresenta como 
objetivo, o isolamento e identificação de espécies de Enterococcus de água coletada do Rio Joana, próxima a uma unidade hospitalar, além da 
caracterização de perfis de sensibilidade a antimicrobianos e capacidade de formação de biofilme em diferentes tipos de superficíes abióticas. A 
Bacia Hidrográfica do Rio Joana incluída entre as sub-bacias do Canal do Mangue, é uma das bacias mais antigas urbanizadas e problemáticas da 
cidade. A partir de duas datas distintas de coleta de amostras de água, foram isoladas oito (8) cepas pertencentes ao gênero Enterococcus, sendo 
que as espécies identificadas foram E. faecalis (n= 4); E. faecium (n= 2) e E. hirae (n=2). As cepas foram isoladas em Agar sangue e meio CLED e 
identificadas por espectrometria de massa (MALDI-TOF). Os enterococos isolados foram avaliados quanto à sua resistência a dez (n=10) 
antibióticos através do método de disco difusão conforme preconizado pelo CLSI e/ou BRCAST. Todas as cepas isoladas (n=8) apresentaram 
resistência a pelo menos um dos seguintes antimicrobianos de uso terapêutico testados: penicilina G (n=4), ampicilina (n=3), imipenem (n=4), 
eritromicina (n=6), cloranfenicol (n=2), ciprofloxacina (n=5), tetraciclina (n=8), rifampicina (n=5), linezolida (n=2). Resistência a vancomicina não 
foi observada para as amostras de E. faecalis, E. faecium e E. hirae isoladas no Rio Joana. A caracterização da formação de biofilme foi realizada 
utilizando métodos semi-quantitativos em microplacas de poliestireno, vidro e fragmentos de catéter de silicone.  Os microrganismos 
apresentaram capacidade de formação de biofilme em intensidades variadas aos diferentes substratos testados. A presença de cepas 
multirresistentes de Enterococcus spp. isoladas do rio Joana deve servir de alerta as autoridades sanitárias e de saúde pública do estado do Rio de 
Janeiro, pois indica a necessidade de monitoramento da contaminação desses ambientes aquáticos.

Saúde

Biomedicina
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


