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Enterobacter cloacae é um patógeno responsável por Infecções 
relacionadas à Assistência à Saúde. Devido a emergente resistência, vem se 
destacando entre isolados multidroga resistentes. Atualmente foram descritas 
cinco famílias de sistema de efluxo multidrogas: RND, ABC, MFS, MATE DMT. 
Além disso, a secreção extracelular de proteínas é considerada um dos principais 
mecanismos de virulência de uma infecção bacteriana, sendo relatados SST do 1 
ao 6.  A Finalidade do estudo foi caracterizar genomicamente os isolados Ec2A e 
Ec7A quanto aos sistemas de efluxo e secreção, além de verificar diferenças ou 
similaridades entre estes isolados através de análise genômica comparativa.  
Foram analisados dois isolados de E. cloacae (Ec2A e Ec7A), oriundo de infecção 
ocular e bacteremia, respectivamente, 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. Considerando 
sistemas de efluxo e secreção, foram detectados nos isolados os genes: RND, 
ABC, MFS, MATE, DMT, SST1, SST2, SST4 e SST6. Foram detectadas 
diferenças quantitativas em relação ao total de genes de sistemas de secreção e 
nos sistemas SST4 e SST1. Também foram detectadas diferenças quantitativas 
em relação ao total de genes de sistemas de efluxo e nos sistemas ABC, DTM e 
MATE. Vale ressaltar que houve predomínio de sistemas de secreção em Ec2A 
(38) e sistemas de efluxo em Ec7A (205). Por conseguinte, sabemos que isolados 
de Ec7A e Ec2A recuperados a partir de infecções em neonatos hospitalizados 
em UTI neonatal exibiram uma grande quantidade de genes relacionados a 
diferentes sistemas de efluxo e de secreção o que pode favorecer a instalação da 
infecção e impedir o tratamento da mesma.  Ademais, o sequenciamento dos 
isolados, no presente estudo, permite um maior entendimento a cerca da espécie, 
uma vez que são raros os projetos de sequenciamento genômico de E. Cloacae. 
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