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Enterobacter cloacae é um emergente patógeno, causador de Infecções 

relacionadas à Assistência à Saúde e devido a crescente resistência vem se 

destacando entre isolados multidroga resistentes. Portanto, esse estudo tem 

como objetivo identificar através de sequenciamento genômico, genes de 

resistência a beta-lactâmicos e a outras classes de antimicrobianos em isolados 

de E. Cloacae provenientes de infecções e comparar esses isolados quanto à 

resistência. Foram utilizados dois isolados de E. Cloacae provenientes de 

infecção ocular e bacteremia de pacientes internados em UTI neonatal. Foi 

realizado o sequenciamento genômico e utilizadas diversas ferramentas de 

análise “in silico” com o objetivo de identificar os genes alvos. Dentre os genes de 

resistência aos beta-lactâmicos, foram detectados: blaTEM-1, blaCTX-M-15, blaOXA-1 em 

ambos isolados.  Em relação à resistência as outras classes de antimicrobianos 

foram detectados genes de resistência à macrolídeos, quinolonas, tetraciclina, 

cloranfenicol, aminoglicosídeos, fosfomicina, polimixina e sulfonamida nos 

isolados. No total foram detectados 10 e 9 genes de beta-lactamases e 16 e 22 

genes de resistência a outros antimicrobianos em Ec7A e Ec2A, respectivamente, 

o que impõe uma restrição severa nas opções terapêuticas. Em relação às 

análises comparativas, merece ser destacado que, mesmo os isolados sendo 

provenientes do mesmo setor hospitalar apresentaram diferenças quantitativas e 

qualitativas em relação aos genes alvo da pesquisa. O isolado proveniente de 

hemocultura (Ec7A) mostrou-se mais resistente (beta-lactamases) que o isolado 

proveniente de secreção ocular. Assim podemos concluir que os isolados Ec7A e 

Ec2A recuperados a partir de infecções em neonatos internados em UTI neonatal 

apresentaram um vasto arsenal de genes relacionados à resistência a 

antimicrobianos, o que dificulta o tratamento de tais infecções. 
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