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Padrão de suscetibilidade antimicrobiana de Enterobacter spp. isolada de 

infecções urinárias em pacientes ambulatoriais em um hospital da 

cidade de Lima, Peru. 

Antimicrobial susceptibility pattern of Enterobacter sp. isolated from urinary infections in 

outpatients in a hospital from Lima city, Peru.
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A infecção urinária é uma das doenças mais comuns 
dos órgãos urinários e o Enterobacter spp. é um dos 
agentes etiológicos que a produzem. O objetivo deste 
estudo foi documentar a resistência de Enterobacter 
spp. a antimicrobianos comumente usados em 
pacientes ambulatoriais. Entre Janeiro e Dezembro do 
ano 2003 no laboratório de Microbiologia do Hospital 
Nacional Hipólito Unanue (Lima, Peru) realizou-se 
uma prova de suscetibilidade com o método de Kirby-
Bauer no meio de Muller-Hinton com as 
recomendações do National Committee for Clinical 
Laboratory Standards (NCCLS), com as cepas de 
Enterobacter spp. isoladas de amostras de urina.  
Avaliaram-se 32 cepas de Enterobacter spp.,  75% 
delas corresponderam a pacientes de sexo feminino (p 
> 0,05). As cepas isoladas foram mais resistentes  à 
ampici l ina (68,7%),  cefalot ina (65,6%) e 
amoxicilina/ácido clavulânico (62,5%). A gentamicina 
foi a que apresentou a maior suscetibilidade (81,2%). 
Conclui-se que as cepas de Enterobacter spp. 
apresentaram elevados níveis de resistência aos 
antimicrobianos comumente usados nesse hospital.

Endereço para correspondência: 

Artigo ainda não publicado.

RESUMO

ABSTRACT

The urinary infection is one of the most commons 
diseases of the urinary organs and the Enterobacter sp. 
is one of the etiologic agents that produce it. The 
objective of this study was to document the resistance of 
Enterobacter spp. against antibiotics commonly used in 
outpatiens. Between January and December of 2003 in 
the Laboratory of Microbiology of the  Hipólito Unanue 
National Hospital (Lima, Peru) was conducted a test of 
susceptibility with the Kirby-Bauer method  in the 
middle of Muller-Hinton with the recommendations of 
the National Committee for Clinical Laboratory 
Standards to the strains of Enterobacter spp. isolated 
from urine.  Thirty two strains of Enterobacter spp. 
were evaluated, 75% of them corresponded to female 
patients (p > 0.05). The strains isolated from inpatients 
were more resistant against ampicillin (68.7%), 
cephalotin (65.6%) and amoxicillin/clavulanic acid 
(62.5%). The gentamicin show the best susceptibility 
(81.2%). It is concluded that Enterobacter sp. strains 
showed high resistance rates to the commonly 
antimicrobials in this hospital.

As cepas de Enterobacter spp. são patógenos 
oportunistas que raramente causam enfermidade 
primária em humanos. Ainda assim, são frequentes 
colonizadoras de pacientes hospitalizados, 
particularmente aqueles tratados com antimicrobianos 
e têm sido associados a feridas, queimaduras, infecções 

(1)respiratórias e do trato urinário .
Quanto à resistência aos antimicrobianos, tem-se  

mencionado que o seu desenvolvimento é quase 
certamente uma inevitável consequência do uso clínico 

( 2 )desses  ant imicrobianos .  Nos  países  em 
desenvolvimento, sugere-se que deva existir uma maior 
regulação em sua utilização,  acompanhada de 
estratégias para educar a população e os médicos 

(3)responsáveis por sua prescrição . 
A Enterobacter spp. demonstra resistência a 

diversos antimicrobianos e que vai aumentar nas  
cefalosporinas de terceira geração, o que é uma 

(4,5)preocupação .
Assim, o objetivo de nosso estudo, como  exposto, foi 

o de monitorar os níveis de tal resistência frente aos 
antimicrobianos comumente utilizados para o 
tratamento dessa bactéria no Hospital Nacional 
Hipólito Unanue.

Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo 

used 
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nesse Hospital, situado no distrito de El Agustino, 
Lima, Peru, que desenvolve sua atividade como 
Hospital de Nível III, dispõe de 653 leitos e atende a 
uma população de 1.200.000 pessoas. Registraram-se 
os resultados em pacientes ambulatoriais no período 
compreendido entre 1° de Janeiro e 31 de Dezembro do 
ano 2003. Foi incluído só um isolamento por paciente. 
As amostras de urina foram processadas no laboratório 
de microbiologia. O isolamento foi realizado mediante 
uma urocultura nos meios ágar Mc Conkey e Cled, 
utilizando uma alça calibrada. As placas foram 
encubadas por  24 horas a 37 °C. A identificação de 
Enterobacter spp. foi efetuada segundo as 

(6)considerações do Instituto Nacional de Saúde .
A análise de susceptibilidade realizou-se mediante a 

técnica de Kirby-Bauer de difusão com discos, 
(7)seguindo as recomendações do NCCLS . Foram 

incluídos os seguintes antimicrobianos: ampicilina 
(10µg), amoxicilina/ácido clavulânico (20/10µg), 
ceftazidima (30µg), cefalotina (30µg), ceftriaxona 
(30µg), gentamicina (10µg), norfloxacina (10µg) e 
ácido nalidíxico (30µg).

Para a análise estatística, utilizou-se a prova do 
Qui-Quadrado.

No decorrer do estudo e pesquisa foram isolados 32 
cepas de Enterobacter spp. Das 32 cepas, sua maior 
concentração foi observada  em pacientes do sexo 
feminino (75%), porém não houve diferença estatística 
de infecção segundo o sexo dos pacientes (p > 0,05) 
(Tabela 1). A faixa etária de 15 a 60 anos  foi a mais 
afetada  (65,6%), embora essa diferença não tenha sido 
significativa (p > 0,05) (Tabela 2). 

O percentual de resistência aos antimicrobianos 
nas cepas isoladas dos pacientes ambulatoriais foi o 
seguinte: frente aos β-lactâmicos, a saber, ampicilina 
(68,7%), cefalotina (65,6%) e  amoxicilina/ácido 
clavulânico (62,5%) apresentaram-se os níveis mais 
elevados de resistência. Para as quinolonas de 
primeira e segunda geração, ácido nalidíxico e 
norfloxacina, também foram observadas altas taxas de 
resistência (40,6% e 37,5%).  O aminoglicosídeo 
gentamicina apresentou a melhor suscetibilidade 
(81,2%) (Tabela 3). Constatou-se na prova do Qui-
quadrado, uma diferença significativa, com um valor 
de p<0,05.

O aumento de organismos resistentes aos 
antimicrobianos é um grande problema de saúde 
pública e de particular preocupação para os 

(8)hospitais . O aparecimento de bactérias resistentes 
aos antimicrobianos decorre da ação combinada do 
uso de antimicrobianos (que seleciona os organismos 
resistentes) e de sua transferência horizontal 
(usualmente pelas mãos dos trabalhadores de saúde e 

 (9,10)noutras vezes via objetos inanimados) .
A resistência a diversas classes de antimicrobianos, 

inc lu indo  as  penic i l inas ,  ce fa lospor inas ,  
aminoglicosídeos e fluoroquinolonas tem aumentado 
gradualmente entre os patógenos hospitalares Gram- 
negativos, indicando que há Enterobacter spp. entre 

(11)eles . 

RESULTADOS

DISCUSSÃO

 

Enterobacter spp. pode produzir infecção do trato 
urinário; portanto, não é raro isolá-la em amostras de 
urina, principalmente em infecções recorrentes. Um 
estudo indicou que a frequência da recuperação dessa 
bactéria em amostras de urina aumentava, 
gradativamente, em pacientes hospitalizados durante o 

(12)período de análises . Constatou-se também uma 
(13) (14) (15)frequência de 3,8% , 4,5%  e 7%  de isolamento 

dessa bactéria em infecções do trato urinário.
Em nosso estudo correspondente à resistência de 

Enterobacter spp. aos antimicrobianos nos pacientes 
ambulatoriais e com respeito às penicilinas, este 
microorganismo evidenciou uma resistência de 68,7% 
frente à ampicilina. Num hospital local reportou-se 

(16) (17)100% de resistência  e  em Washington-EUA 92% . 
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HOMENS(%) MULHERES(%)

8 (25)

p> 0,05

24(75)

TABELA 1: Número de cepas isoladas de Enterobacter spp., 
segundo o gênero dos pacientes. 

Idade Cepas (%)

< de 15 anos

15 - 60 anos

> de 60 anos

6 (18,8)

21 (65,6)

5 (15,6)

TABELA 2: Número de cepas isoladas de Enterobacter spp., segundo a 
idade dos pacientes.

Antibiótico Resistência (%)

Ampicilina

Amoxicilina/ácido clavulânico

Cefalotina

Ceftazidima

Ceftriaxona

Gentamicina*

Norfloxacina

Ácido nalidíxico

68,7%

62,5%

65,6%

40,6%

25,0%

18,8%

37,5%

40,6%

p> 0,05

TABELA 3: Resistência antibiótica de cepas de Enterobacter spp. isoladas de 
pacientes ambulatoriais.

*p< 0,05



Quanto à amoxicilina/ácido clavulânico, a bactéria 
apresentou  62,5% de resistência, cifra elevada 
considerando que o clavulanato, que é um inibidor de 
penicilinases, amplia sensivelmente o espectro 
antimicrobiano da amoxicilina. 

Referente às cefalosporinas, registrou-se 65,6% de 
resistência frente à cefalosporina de primeira geração 
cefalotina, percentual menor que o informado num 

( 1 8 )centro médico local com 86% . Para as 
cefalosporinas de terceira geração, ceftazidima e 
ceftriaxona, registraram-se 40,6% e 25,0% de 
resistência respectivamente. No México DF-México, 

(19)informou-se 85% de resistência para ceftazidima . 
Constatou-se também 22% de resistência para 

(18)ceftriaxona localmente . Esses níveis de resistência 
são elevados, principalmente no que diz respeito às 
cefalosporinas de terceira geração, as quais são 
recomendadas para o tratamento contra Enterobacter 
spp. em infecções urinárias por sua melhor atividade 
antimicrobiana do que as de primeira ou segunda 

(20)geração . 
Em  relação à quinolona norfloxacina, o resultado 

foi de 37,5% de resistência, valor mais alto do que o 
indicado em Brasília–Brasil, com 25% de 

(21)resistência . Consideramos que a  resistência 
encontra-se elevada, já que esses tipos de 
antimicrobianos geralmente oferecem melhor 
rendimento contra essa bactéria.

 Frente ao aminoglicosídeo gentamicina,  a bactéria 
apresentou a menor resistência (18,8%). Algumas 

(16,17)informações indicam 100% de sensibilidade . Esta 
menor  res i s tênc ia  corresponde  à  melhor  
suscetibilidade que apresenta o  microorganismo frente 
a esta classe de antimicrobianos.

Relativo ao problema de resistência microbiana  
(22)latino-americana  Sader  mencionou que a resistência  

vem disseminando-se principalmente nos  hospitais, e 
no que diz respeito às bactérias que produzem β-
lactamases cromossômicas induzíveis (onde se 
encontram as espécies de Enterobacter), devem-se 
eleger os antimicrobianos que são menos indutores 
deste tipo de enzima, já que com eles a pressão seletiva 
será menor. Também tem sido indicado que um maior  
isolamento de um microorganismo favorece a aparição 
de organismos resistentes, o que diminui as opções para 
a terapia; isso ocorreu com Enterobacter spp. em EUA,  
onde houve um aumento em sua frequência na década 

(23)do oitenta . Em termos gerais, as ações recomendadas 
para diminuir o problema da resistência microbiana 
incluem: a elaboração de novos antimicrobianos, um 
melhor controle da infecção e uma maior conservação 

(24)dos agentes existentes . 
Em conclusão, Enterobacter spp. isolados dos 

pacientes ambulatoriais neste hospital mostraram  
altos níveis de resistência frente aos antimicrobianos 
geralmente usados no tratamento, o qual é 
preocupante. O conhecimento das taxas de resistência 
nos hospitais pode ser um guia útil no estabelecimento 
de estratégias para o uso racional de antimicrobianos e 
evitar o agravamento deste agudo problema.
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