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Susceptibilidade aos antibióticos de bactérias responsáveis 
por cistites não complicadas: estudo comparativo 

dos isolados de 2008 e 2010 
Antibiotic susceptibility of bacteria responsible for uncomplicated cystitis: 

comparative study of isolates from 2008 and 2010 

Resumo

Objectivos: O objectivo deste estudo consistiu em 
avaliar a evolução da resistência aos antibióticos 
usados no tratamento de infecções urinárias, em 
bactérias isoladas de urinas de mulheres com cistites 
não complicadas na comunidade.

Material e Métodos: Foram estudadas 577 estirpes 
isoladas de urinas de mulheres com infecções uri-
nárias não complicadas e provenientes de 10 Labo-
ratórios de Análises Clínicas situados em diferentes 
regiões de Portugal. O estudo da susceptibilidade aos 
antibióticos foi efectuado para amoxicilina, amoxi-
cilina/ácido clavulânico, ciprofloxacina, cefuroxima, 
fosfomicina, nitrofurantoína e trimetropim/sulfa-
metoxazol. 

Resultados: Entre as bactérias Gram negativas 
a Escherichia coli (E. coli) foi identificada em 
maior número de amostras (75,9%, n=438), segui-
da da Klebsiella spp. (8,7%, n=50) e do Proteus 
spp. (4,2%, n=24). Nas bactérias Gram positivas 
o Staphylococcus saprophyticus foi identificado 
em 2,6% (n=15) enquanto o Enterococcus faeca-
lis foi encontrado em 2,7% (n=16) das urinas. O 
grupo etário com maior número de infecções foi 
entre os 71 e os 80 anos, diferente de 2008, em 
que o pico de infecções se situou entre os 21 e os 
30 anos. Quando se comparou o perfil de suscep-
tibilidade aos antibióticos dos isolados de E. coli 
de 2010 com os de 2008 verificou-se, com excepção 
da cefuroxima, um aumento da resistência à amoxi-
cilina (44,8%), trimetropim/sulfametoxazol (26,1%) 
e ciprofloxacina (16,1%). Para os restantes antibió-
ticos nitrofurantoína, amoxicilina/ácido clavulânico, 
cefuroxima e fosfomicina os valores variaram entre 
3,3% e 0,9%, respectivamente.
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Conclusões: Dado que a resistência dos isolados na 
comunidade apresenta uma tendência para aumen-
tar, é necessário a monitorização constante e a vi-
gilância epidemiológica dos isolados de cistites não 
complicadas, de modo a evitar não só a selecção de 
estirpes resistentes, mas também a disseminação 
dessas estirpes na comunidade.
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Abstract

Objectives: The purpose of this study was to 
evaluate the evolution of the susceptibility to the 
antibiotics more frequently used in the treatment 
of urinary infections, in bacteria isolated from 
urine samples from women with uncomplicated 
cystitis in the community.

Material and Methods: From the urine samples 
of women with uncomplicated urinary infections, 
577 strains were studied, which came from 10 Cli-
nical Analysis Laboratories situated in different 
Portugal regions. The study of antibiotic suscepti-
bility was done for amoxicilin, amoxicilin/clavu-
lanic acid, ciprofloxacin, cefuroxime, fosfomycin, 
nitrofurantoine and trimetropim/sulfametoxazol. 

Results: Between Gram negative bacteria Escheri-
chia coli (E. coli) was identified on a larger num-
ber of samples (75,9%, n=438), followed by Kleb-
siella spp. (8,7%, n=50) and Proteus spp. (4,2%, 
n=24). Gram positive bacteria, Staphylococcus 
saprophyticus was identified in 2,6% (n=15) while 
Enterococcus faecalis was found in 2,7% (n=16) of 
the urine samples. The age group with the highest 
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number of infections was between 71 and 80 years, 
different from 2008, in which the peak of infections 
was between 21 and 30 years. When comparing the 
antibiotic susceptibility profile of isolates of E. coli 
from 2010 with the 2008 we found, with the excep-
tion of cefuroxime, an increase of the resistance of 
strains to amoxicillin (44,8%), trimetropim/sulfa-
metoxazol (26,1%) and ciprofloxacin (16,1%). For 
all other antibiotics nitrofurantoine, amoxicillin/
clavulanic, cefuroxime and fosfomycine values 
varied between 3,3% and 0,9%, respectively.

Conclusions: Since the resistance of isolates in 
the community shows a tendency to increase, it 
is necessary a constant monitoring and epidemio-
logical surveillance of isolates from uncomplicated 
cystitis, so as to avoid not only the selection of 
resistant strains, but also the dissemination of 
these strains in the community.

Keywords: Uncomplicated cystitis, antibiotic resis-
tance, evolution.

Introdução

As infecções do tracto urinário (ITUs) são as infecções 
bacterianas mais prevalentes, tanto no meio hospita-
lar como na comunidade. As ITUs são consideradas 
infecções não complicadas quando ocorrem em in-
divíduos com o tracto urinário no seu estado normal 
tanto do ponto de vista estrutural como funcional. 
Estas infecções estão associadas a morbilidades 
significativas, que podem atingir uma média de 6,1 
dias de sintomas, 2,4 dias de actividade restrita 
e 0,4 dias de dias acamados1. No entanto, podem 
também ocorrer ITUs não complicadas em grávidas, 
idosos (em que este tipo de infecções representam 
25% do total de infecções em populações não insti-
tucionalizadas), doentes com diabetes e indivíduos 
com síndromes imunológicos ou com problemas 
urológicos prévios2,3. O agente etiológico mais fre-
quentemente associado a ITUs é Escherichia coli 
(E. coli), sendo responsável por cerca de 70 a 90% 
do total de casos. A tendência mundial aponta 
como o segundo agente mais frequente o Staphylo-
coccus saprophyticus. Ocasionalmente, outras 
bactérias da família das Enterobacteriaceae são 
também isoladas, como Klebsiella pneumoniae ou 
Proteus mirabilis4-7.
A resistência aos antibióticos nestas bactérias tem 
aumentado significativamente nos últimos anos. 
Portugal tinha em 2008, de acordo com o European 
Antibiotic Resistance Surveillance System (EARSS), 
uma das taxas de E. coli resistentes às quinolonas 
mais elevadas da Europa (29%). O aumento da re-
sistência às quinolonas está também associado a uma 
resistência cruzada a outras classes de antibióticos, 

nomeadamente β-lactâmicos e à associação tri-
metropim/sulfametoxazol. A selecção de estirpes 
resistentes com elevada prevalência na comunida-
de pode estar relacionada com o uso frequente e 
indiscriminado destes antibióticos usualmente uti-
lizados na terapêutica quer de infecções urinárias 
quer respiratórias8,9.
Tendo em conta estes dados, o objectivo deste es-
tudo consistiu na análise da evolução da resistência 
aos antibióticos, em Portugal, usados frequentemente 
no tratamento de infecções urinárias, em bactérias 
isoladas de urinas de mulheres com cistites não 
complicadas na comunidade.

Material e Métodos

Amostras
Foram estudadas 577 estirpes isoladas de urinas de 
mulheres com infecções urinárias não complicadas, 
provenientes de 10 Laboratórios de Análises Clíni-
cas de prestação de serviços à comunidade situados 
em diferentes regiões de Portugal. As estirpes foram 
identificadas nos laboratórios de origem e posterior-
mente enviadas para o Laboratório de Microbiologia 
da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lis-
boa, entre Fevereiro e Março de 2010.

Estudo da susceptibilidade aos antibióticos
 A susceptibilidade aos antibióticos foi verificada 
usando o método de difusão em disco no meio de 
Mueller-Hinton e interpretada de acordo com as 
normas do CLSI (Clinical Laboratory Standards 
Institute)10. Os antibióticos ensaiados foram amoxi-
cilina, amoxicilina/ácido clavulânico, ciprofloxacina, 
cefuroxima, fosfomicina, nitrofurantoína e trime-
tropim/sulfametoxazol, frequentemente utilizados 
no tratamento de infecções do tracto urinário.

Resultados

Estirpes bacterianas
No conjunto de 577 bactérias identificadas, tabela 
I, 91,85% (n=530) pertenciam ao grupo das bacté-
rias Gram negativas, com apenas 8,15% (n=47) de 
bactérias Gram positivas. Neste grupo, a espécie 
Staphylococcus saprophyticus (2,6%, n=15) foi pre-
dominante dentro do género Staphylococcus encon-
trado em 21 amostras, enquanto Enterococcus spp. 
foi identificado em 2,7% (n=16) das urinas. Entre 
as bactérias Gram negativas a espécie Escherichia 
coli foi identificada num maior número de amostras 
(75,9%, n=438), seguida dos isolados de Klebsiella 
spp. (8,7%, n=50) e Proteus spp. (4,2%, n=24). A 
etiologia da infecção urinária não complicada não 
se alterou significativamente de 200811 para 2010 
(tabela II) relativamente aos isolados de E. coli, com 
valores de 73,3% vs 75,9%, respectivamente.
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No entanto, é de realçar o aumento de isolados de 
Klebsiella spp., acompanhado de uma diminuição 
das espécies de Proteus que em 2008 foi o género 
encontrado em segundo lugar 8,3% (n=37).
A maior incidência de infecções ocorreu em mulheres 
com idades superiores a 30 anos, com um pico entre 
os 71 e os 80 anos (figura 1), contrariamente a 2008 
em que o maior número de isolados foi encontrado 
em mulheres com idades inferiores a 50 anos, com 
um pico entre os 21 e os 30 anos. Os microrganismos 
Gram negativos como a E. coli e a Klebsiella spp. 
acompanharam esta tendência. O Proteus spp, 
por outro lado, apresentou um pico entre os 51 
e os 60 anos. Contrariamente, para o Staphylococcus 
saprophyticus verificou-se o inverso, isto é, um 
ligeiro pico dos 11 aos 20 anos que diminuiu nas 
faixas etárias seguintes. Também em 2010, quanto 
à distribuição de microrganismos dentro de cada 
grupo etário, existem algumas diferenças, nomea-
damente nas mulheres com idades inferiores a 50 
anos, houve um aumento da proporção de infecções 

por E. coli e S. saprophyticus e nas mulheres com 
mais de 50 anos verificou-se um aumento de isolados 
de Klebsiella spp. em relação a 2008 (tabela III). 

Susceptibilidade aos antibióticos
O perfil de susceptibilidade aos antibióticos para os 
577 isolados, provenientes de cistites não complica-
das, está representado na Figura 2. Dos sete antibió-
ticos em estudo, verificou-se que as resistências das 
diferentes bactérias isoladas à amoxicilina, à associa-
ção trimetropim/sulfametoxazol e à ciprofloxacina 
foram as mais elevadas com percentagens de 49,1%, 
25,6% e 15,2%, respectivamente. Para os restantes 
quatro antibióticos, nitrofurantoína, amoxicilina/áci-
do clavulânico, cefuroxima e fosfomicina, os valores 
variaram entre 8,6% e 1,9%, respectivamente.
Quando se comparam os resultados da susceptibi-
lidade das estirpes de E. coli isoladas em 2008 com 
os de 2010, representados na figura 4, verificou-se 
um aumento da resistência a todos os antibióticos 
estudados, com excepção da cefuroxima (4,5% vs. 
2,3%). A maior variação foi para a ciprofloxacina 
(8,2% vs. 16,1%) enquanto para os restantes antibi-
óticos as diferenças não foram tão acentuadas, no-
meadamente para a amoxicilina (37,9% vs. 44,8%); 
trimetropim/sulfametoxazol (23,5% vs. 26,1%); 
amoxicilina/ácido clavulânico (1,2% vs. 2,8%); 
nitrofurantoína (2,1% vs. 3,3%), apresentando a 
fosfomicina a menor variação absoluta (0,5% vs. 
0,9%) o que mantém a taxa de susceptibilidade da 
E. coli a este antibiótico inferior 1%.

Figura 1) Distribuição das espécies bacterianas identificadas em 
2008 e 2010, de acordo com o grupo etário, provenientes de urinas 
de mulheres com cistites não complicadas

Bactérias
Número 

de amostras

Escherichia coli 438 (75,9%)

Klebsiella spp. 50 (8,7%)

Proteus spp. 24 (4,2%)

Staphylococcus saprophyticus 15 (2,6%)

Enterococcus spp. 16 (2,7%)

Streptococcus agalactiae 10 (1,7%)

Enterobacter spp. 8 (1,3%)

Staphylococcus aureus 5 (0,8%)

Pseudomonas aeruginosa 3 (0,5%)

Citrobacter koseri 3 (0,5%)

Citrobacter freundii 2 (0,3%)

Morganella morganii 1 (0,17%)

Pantoea agglomerans 1 (0,17%)

Staphylococcus simulans 1 (0,17%)

Tabela I) Bactérias uropatogénicas isoladas de 577 urinas 
provenientes mulheres com cistites não complicadas

2008 (n=446) 
n (%)

2010 (n=577)
n (%)

Escherichia coli 327 (73,3 ) 438 (75,9)

Klebsiella spp. 23 (5,2) 50 (8,7)

Proteus spp. 37 (8,3) 24 (4,2)

Staphylococcus 
saprophyticus

12 (2,7) 15 (2,6)

Streptococcus agalactiae 9 (2,0) 10 (1,7)

Enterococcus faecalis 6 (1,4) 8 (1,3)

Tabela II) Distribuição das espécies bacterianas predominantes
em 2008 e 2010

≤ 50 anos > 50 anos

2008 2010 2008 2010

Escherichia coli 195 173 126 262 
Proteus spp. 19 11 17 12 

Klebsiella spp. 17 12 6 38 

Staphylococcus 
saprophyticus 10 12 1 1 

Enterococcus spp. 6 5 3 11 

Streptococcus 
agalactiae

8 3 1 7 

Tabela III) Distribuição de acordo com o grupo etário e das espécies 
bacterianas isoladas com maior frequência em 2008 e 2010
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Discussão

A Escherichia coli é a principal bactéria identificada 
em infecções urinárias, o que se pode justificar 
pelo facto deste microrganismo, além de colonizar 
o tracto gastrointestinal, possuir características 
estruturais e capacidade de invasão do epitélio 
vesical que lhe permitem ascender e permanecer 
no tracto urinário, diferenciando-se de outras bac-
térias da família das Enterobacteriaceae, como K. 
pneumoniae e P. mirabilis encontradas em percen-
tagens muito inferiores, na ordem dos 4 a 8%. 

!Figura 2) Susceptibilidade aos antibióticos das 577 estirpes 
uropatogénicas isoladas em 2010. 
AMX – amoxicilina; SXT – trimetroprim sulfametazaxol; 
CIP – ciprofloxacina; FT – furanos; AMC – amoxicilina/ácido 
clavulânico; CXM – cefuroxima; FOS – fosfomicina; 
R – resistente; I – intermédio; S – sensível

!Figura 3) Susceptibilidade aos antibióticos das 438 estirpes 
Escherichia coli provenientes de cistites não complicadas. 
AMX – amoxicilina; SXT – trimetroprim sulfametazaxol; 
CIP – ciprofloxacina; FT – furanos; AMC – amoxicilina/ácido 
clavulânico; CXM – cefuroxima; FOS – fosfomicina; 
R – resistente; I – intermédio; S – sensível

No grupo das bactérias Gram positivas é maiorita-
riamente a espécie Staphylococcus saprophyticus 
que se encontra associada a infecções urinárias 
e neste estudo foi identificado em mulheres com 
idades inferiores a 50 anos, o que está de acordo com 
a associação deste microrganismo a mulheres jovens 
sexualmente activas12. No entanto, também no es-
tudo de 2008, verificou-se uma baixa percentagem 
de isolados, cerca de 2,6%, o que contraria os dados 
mundiais, em que S. saprophyticus é reconhecido 
como o segundo agente mais frequente, causando 
cerca de 5 a 20% do total de infecções urinárias e 
entre 10 a 15% de infecções não complicadas ad-
quiridas na comunidade3,6. Esta bactéria é um ha-
bitante da região rectal, vaginal e uretral e embora 
não possua factores de virulência encontrados no 
Staphylococcus aureus, como a coagulase e outras 
exoenzimas, a sua sobrevivência no tracto urinário 
está relacionada com uma hemaglutinina, ligada à 
parede celular, com funções de aderência, e a um 
sistema de transporte de iões que se adapta ao sis-
tema iónico da urina (pH, osmolaridade), além de 
possuir também uma urease13. 
Relativamente à etiologia, entre 2008 e 2010 não 
houve alterações significativas, apenas uma maior 
percentagem de isolados de Klebsiella spp, relativa-
mente ao Proteus spp., evidenciada essencialmente 
nas mulheres com mais de 50 anos. Efectivamente, 
no grupo etário dos 71 aos 80 anos verificou-se o 
maior número de infecções. Estes dados representam 
uma tendência contrária à verificada no estudo de 
2008, em que o pico de infecções ocorreu no grupo 
etário dos 21 aos 30 anos e mais de 60% das mulheres 
com cistites tinham idades inferiores a 50 anos (figu-
ra 2). A população idosa é mais susceptível a este 
tipo de infecções, devido a alterações associadas à 
idade, nomeadamente a menopausa, mas também 
modificações funcionais do aparelho genito-urinário 
e do sistema imunitário. 
A deslocação de cistites não complicadas para 
idades avançadas, em apenas dois anos, pode ser 
explicada tendo em conta alguns pressupostos: as 
mulheres mais jovens poderão não recorrer aos 
laboratórios de prestação de serviços à comunidade, 
tendo como primeira opção o serviço hospitalar; o 
envelhecimento da população portuguesa e o aumento 
de instituições de cuidado terciário. 
Quanto ao perfil de susceptibilidade, os resultados 
obtidos mostram um aumento da resistência aos 
antibióticos nos isolados de E. coli, com excepção 
da cefuroxima, quando comparados com a suscep-
tibilidade dos isolados de E. coli do estudo de 2008. 
No entanto, a taxa de isolados de E. coli resistentes à 
ciprofloxacina neste estudo foi mais baixa (16,1%) 
do que a apontada para a resistência às fluoroqui-
nolonas (22,3%) nos dados do EARSS referentes 
ao estudo de vigilância de 2009. Isto pode ser 
explicado pelo facto de os dados do EARSS não 

Figura 4) Percentagens de estirpes de Escherichia coli resistentes 
aos antibióticos, isoladas em 2008 e 2010, provenientes de cistites 
não complicadas.
AMX – amoxicilina; SXT – trimetroprim sulfametazaxol; 
CIP – ciprofloxacina; FT – furanos; AMC – amoxicilina/ácido 
clavulânico; CXM – cefuroxima; FOS – fosfomicina

!

!

www.apurologia.pt



20 

Artigos Originais

descriminarem entre tipos de infecções, enquanto o 
presente trabalho visa apenas cistites não complicadas 
em mulheres. Por outro lado, e dada a recomenda-
ção de várias organizações no sentido de ponderar 
a prescrição desta classe de antimicrobianos, este 
aumento das taxas de resistência a praticamente 
todos os antibióticos ensaiados podem estar rela-
cionados com um aumento do consumo de outros 
antibióticos em alternativa às fluoroquinolonas para 
o tratamento de infecções urinárias e outro tipo de 
infecções. A tendência para se estabelecer, progres-
sivamente, uma maior resistência aos antibióticos 
usados no tratamento das infecções urinárias, aler-
ta para que a prescrição empírica efectuada, neste 
grupo de infecções, seja feita com o conhecimento 
de dados actualizados, de modo a garantir a não 
selecção de estirpes resistentes pelo uso indevido 
dos mesmos. Também garantir o cumprimento do 
tratamento é importantíssimo, não só pela comodi-
dade para o doente como o não permitir a utilização 
do antibiótico excedente, em situações que poderão 
não ser as mais adequadas. A variação observada da 
susceptibilidade à fosfomicina dos isolados de E. coli 
neste estudo, em relação a 2008, e a baixa resistên-
cia a este antibiótico, mundialmente, torna-o uma 
opção a ter em conta no tratamento empírico de 
infecções não complicadas14. A fosfomicina actua na 
síntese de peptidoglicanos, componentes essenciais 
da parede bacteriana e na forma de sal de trome-
tamol (amina orgânica) não é inactivada pela aci-
dez estomacal, tem uma maior biodisponibilidade 
e quatro horas após a toma única a concentração 
é 350 vezes maior que a concentração mínima ne-
cessária para a inibição de E. coli e permanece 
elevada até às 48 a 74 horas, o que facilita a elimi-
nação do agente etiológico, impedindo a selecção 
de estirpes multirresistentes15,16.
Dado que a resistência dos isolados na comunidade 
apresenta uma tendência para aumentar, é neces-
sário a monitorização constante e a vigilância epi-
demiológica principalmente dos isolados de cistites 
não complicadas, de modo a evitar não só a selecção 
de estirpes resistentes, mas também a disseminação 
dessas estirpes na comunidade. 

Conclusões

A E. coli continua a ser o agente mais prevalente em 
cistites não complicadas em mulheres, com 75,9% do 
total de isolamentos, sendo agora a Klebsiella spp. o 
2º agente mais prevalente, com uma vantagem em 
relação a Proteus spp. por produzir factores de vi-
rulência específicos. Verificou-se ainda um aumento 
gradual na maioria dos antibióticos, principalmente 
à ciprofloxacina e à associação amoxicilina/ácido 
clavulânico.

Para além disso, a fosfomicina é uma opção terapêu-
tica, não só pelas suas propriedades farmacocinéticas 
e farmacodinâmicas, mas também pela baixa preva-
lência de estirpes resistentes a este antibiótico. 
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