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Selecção natural e evolução da resistência bacteriana aos antibióticos 

 (adaptado1 a partir de: Pryce L. Haddix, Eric T. Paulsen and Terry F. Werner, Bioscene, v26, 

p1-21, Feb 2000) 

 

BACKGROUND 

“Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” - Theodosius 

Dobzhansky 

Na literatura popular a Evolução é frequentemente compreendida no contexto dos eventos 

que ocorreram há muito tempo e existem muitas pessoas que ao pensarem sobre este tema se 

centram apenas sobre os fósseis e sobre o que eles nos dizem do passado. Embora seja 

verdade que a teoria da evolução procura explicar as relações entre espécies e compreender 

as suas origens, poucos percebem que esta teoria é, também, utilizada para prever o que vai 

acontecer no futuro. A Evolução é o único tema subjacente e unificador de toda a Biologia e, 

embora raramente reparemos, todas as coisas vivas que nos rodeiam continuam a evoluir. 

Normalmente é mais fácil observar o modo como a evolução opera em espécies que têm uma 

geração muito curta ou que têm muitos descendentes. Basta perguntar a qualquer agricultor. 

Os insecticidas e os herbicidas foram introduzidos pela primeira vez na década de 1940 e 1950 

e não foi muito depois que esta pressão de selecção começou a afectar o número de 

variedades resistentes de plantas e insectos no mundo. Uma vez que os insectos e as ervas 

daninhas custam muito dinheiro aos agricultores, estes têm um grande interesse em entender 

o modo de gerir a evolução da resistência às pragas. Hoje, a forma como os agricultores 

utilizam herbicidas e pesticidas tem, de muitos modos, sido moldado pela nossa compreensão 

da teoria evolutiva, a fim de minimizar a evolução da capacidade de resistência às pragas. 

 

 

 

A teoria evolutiva também desempenha um papel importante na medicina, e não há melhor 

exemplo do que o da evolução da resistência das bactérias aos antibióticos. Antes da 

introdução dos antibióticos, na década de 1940, as infecções eram raras, mas aumentaram de 

frequência rapidamente à medida que o uso de antibióticos aumentou. De facto, a maioria 

dos antibióticos que foram utilizados pela primeira vez na década de 1940 e 1950 já não são 

utilizados clinicamente porque hoje em dia a resistência dos seres infecciosos a estes 

antibióticos é muito habitual. Ao longo do tempo têm vindo a ser desenvolvidos novos 

antibióticos e com a introdução de cada novo medicamento apareceram rapidamente 

bactérias resistentes. Hoje, mudou-se o modo de utilização e prescrição dos antibióticos com 

vista a tentar abrandar o ritmo implacável da evolução bacteriana, mas ainda não foi 

                                                
1 Protocolo modificado pela substituição da bactéria original pela E.coli  
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encontrada uma solução para este problema. Os microbiólogos continuam a estudar o modo 

como as bactérias evoluem para que possamos prever de que modo estas vão responder a 

tratamentos médicos e, assim, podermos gerir melhor a evolução das doenças infecciosas. 

Os antibióticos têm diferentes modos de acção e, como resultado, as bactérias desenvolvem 

resistência aos antibióticos de diferentes maneiras. Em geral, a resistência bacteriana aos 

antibióticos tem uma de três formas: 1) há uma mudança na permeabilidade da membrana 

celular que ou impede a entrada do antibiótico na célula ou faz com que o antibiótico seja 

bombeado para fora da célula; 2) adquirem a capacidade de degradar e / ou inactivar o 

antibiótico, ou 3) adquirem uma mutação que altera o alvo de um antibiótico de modo a que 

o alvo não seja afectado. Existem duas formas pelas quais as bactérias podem adquirir 

resistência aos antibióticos: os genes de resistência podem surgir espontaneamente numa 

população de células, como resultado de mutação ou, noutros casos, esses genes podem ser 

adquiridos a partir de um outro microrganismo através de um processo denominado 

Transferência Horizontal do Gene. Neste processo um gene ou genes podem ser trocadas 

entre espécies microbianas não relacionadas. 

No exercício que aqui se apresenta foi utilizada uma única colónia como material inicial para 

fazer crescer uma cultura de bactérias. Uma vez que uma colónia geralmente se forma a 

partir de uma única célula, todas as células da nossa cultura são provenientes da mesma 

célula-mãe.  Se não ocorrer, por acaso, uma mutação, as células serão geneticamente 

idênticas. Assim, a variabilidade genética dentro da população de células da nossa cultura só 

pode resultar da acumulação de mutações aleatórias. Vamos observar que, como resultado de 

uma mutação aleatória de um pequeno número de células dentro de nossa população 

bacteriana (cerca de uma num milhão) irão tornar-se resistentes ao antibiótico ampicilina. Se 

nenhuma pressão de selecção for aplicada as células resistentes permanecerão raras na 

população. No entanto, a situação muda se se transferir a cultura para meios contendo 

ampicilina. Este antibiótico exerce uma forte pressão selectiva, que permite que o número de 

células resistentes cresça, mas mata as células que não são resistentes. Esta pressão selectiva 

provoca um aumento dramático da frequência das células resistentes dentro da população das 

células na cultura. Esta é uma demonstração dos princípios subjacentes da selecção natural: 

existe uma variação natural na população como um resultado da acumulação de mutações 

aleatórias e a selecção faz com que os indivíduos mais aptos aumentem de frequência. 

 

MATERIAIS  

E. coli  

Ampicilina 

Agar 

1,5 L 1X PBS (solução tampão – phosphate buffered saline- utilizando: 12 g NaCl, 0,3 g KCl, 

2,16 g Na2HPO4, 0,36 g KH2PO4 em 1,5 L de água)  

Meio de Cultura Luria-Bertani (LB) 

Placas de Petri (plástico, 90 mm de diâmetro) 

Pipetas  

Balão Erlenmeyer 

Conta-gotas  

Ansas (podem ser feitas por flexão de uma pipeta ou uma vareta de vidro)  

Bicos de Bunsen  
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PREPARAÇÃO PRÉVIA DO SETUP EXPERIMENTAL 

A preparação prévia do setup experimental engloba os cinco passos seguintes:  

1) esterilizar o vidro; 2) preparar o meio líquido; 3) Preparar diluição PBS blanks 

 4) preparar placas com agar; 5) preparar a cultura-mãe 

 

1. Esterilizar o vidro.  

O material de vidro pode ser esterilizado em autoclave de vapor durante 20 minutos a 15 psi 

ou por ebulição numa estufa ou num forno a 350 ° F (177º C) por 2 horas. As tampas dos tubos 

devem ser selados com folha de alumínio para evitar contaminações. As pipetas de vidro 

devem estar em recipientes de vidro ou de metal coberto com papel alumínio ou agrupados e 

embalados em pacotes de papel. 

Note que a ebulição não irá ter como resultado a esterilidade completa, mas deve ser 

suficiente para as actividades propostas.  

Durante a manipulação das culturas, deverá ter cuidado em não deixar o meio destapado. 

 

2. Preparar o meio líquido  

Fazer um preparado de meio LB sem agar. 

 

O meio LB (Luria-Bertani broth) é utilizado para crescimento e manutenção de 

bactérias.  

Composição do meio LB: 

Triptona 10 g/L 

Extracto de levedura 5 g/L 

Cloreto de sódio 10 g/L 

 

Preparação de meio LB 

1. Medir o volume necessário de água desionizada para um balão Erlenmeyer. 

2. Pesar o extracto de levedura, a triptona e o cloreto de sódio. 

3. Adicionar ao balão e agitar até dissolver. 

5. Perfazer o volume final desejado, adicionando água e agitar. 

6. Esterilizar o meio de cultura no autoclave a 120 ºC durante 20 minutos 

 

Utilizando pipetas esterilizadas, colocar 10 mL de meio em cada um dos 25 tubos de vidro, 

com as tampas previamente esterilizadas. Quando estiverem frios, adicionar 10 µL (cerca de 

uma pequena gota do conta-gotas) de 25mg/mL de ampicilina2 em cada tubo.  

 

                                                
2 Deverão ser testadas diferentes concentrações de ampicilina, pelo que, dependendo do nº 
de grupos de trabalho, os alunos deverão testar: 25mg/mL, 20mg/mL, 15mg/mL, 10mg/mL e 
5mg/mL. 
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Os tubos de ensaio serão distribuídos pelos grupos. 

 

3. Preparar diluição PBS blanks (solução tampão) 

Preparar 1,5 L de 1XPBS. Distribuir 9mL em cada tubo de ensaio e esterilizar em auto-clave. 

Se utilizar a fervura como modo de esterilização, em primeiro lugar deixar ferver e em 

seguida, distribuir pelos tubos de teste pré-esterilizados.  

 

4. Preparar placas com agar.  

Adicionar o meio LB3 e o agar (15 g/L) à água destilada num Erlenmeyer, agitando bem.  

Ferver e deixar arrefecer até atingir cerca de 50ºC (isto é, poder agarrar no Erlenmeyer com 

a mão por um curto espaço de tempo). 

Preencher 20 placas com 25mL de meio de cultura (meia altura da placa) e deixa-se 

solidificar. Rotular – AP. 

Adicionar 1 mL de meio por Litro de 25mg/mL de ampicilina e misture bem. Preencher 60 

placas com este preparado e rotule + AP. 

 

(Nota: Para obter melhores resultados, a superfície do agar precisa estar "seca". Placas 

frescas ou placas que estão frescas fora de um frigorífico podem, por vezes, ter à superfície 

uma película de água que faz com que as colónias bacterianas deslizem. Para ter certeza de 

que são placas estão secas deixe-as fora à temperatura ambiente por um ou alguns dias ou, 

então, colocá-las numa incubadora durante algumas horas antes de serem necessárias.) 

 

5. Preparar a cultura-mãe  

Seleccione uma colónia de Escherichia coli com uma ansa de metal, previamente levada ao 

rubro num bico de Bunsen e arrefecida em água. 

Inocula-se um Erlenmeyer com meio LB sem agar e leva-se a incubar de um dia para o outro 

numa incubadora de 37ºC. 

O inóculo será distribuído pelos grupos em tubos de ensaio 

 

MÉTODO EXPERIMENTAL  

 

Para fazer este exercício, precisará de se emparelhar com outro grupo. Um grupo será 

designado Grupo A e o outro por Grupo B.  

 

Dia 1 (15 min) - Contar o número de bactérias resistentes na cultura-mãe 

 

1) Ambos os grupos devem rotular os 4 tubos PBS de 9 mL esterilizados: tubo de 1 a tubo 4. 

Transferira 1 mL da cultura-mãe para o tubo 1 misture bem e, em seguida, transferir 1 mL do 

tubo 1 para o tubo 2. Continuar sequencialmente desta forma até que tenha transportado a 

diluição através dos 4 tubos. 

                                                
3 A quantidade de meio LB a preparar irá depender do nº de grupos.  
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2) Ambos os grupos devem utilizar um marcador para dividir a placa de nutriente agar + Ap 

em 5 cunhas igual (sectores triangulares) e rotulá-las do seguinte modo: 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 

10-6. 

3) Ambos os grupos devem colocar três gotas (“spots”), uniformemente espaçadas, de 10 µL 

da cultura mãe na cunha marcada 10-2. Em seguida, colocar três gotas uniformemente 

espaçadas de 10 µL do tubo 1 para a cunha marcada 10-3. Seguidamente colocar três gotas 

uniformemente espaçadas de 10 µL do tubo 2 para a cunha etiquetada 10-4. Continuar dessa 

maneira até que todas as cunhas tenham sido utilizadas.  

(Tenha cuidado para não mover a placa até ter as manchas secas e o agar tiver absorvido o 

líquido. Pode levar várias horas para as gotas secarem completamente e devem secar para 

evitar gotejamento ou manchas; as placas devem ser manuseadas com cuidado e não ser 

invertidas até a manchas estarem secas).  

Rotular a placa - ‘mãe + Ap '. 

4) Grupo A: inocular um tubo de 10 mL de meio LB + com 100 µL de cultura-mãe.  

Rotular o tubo "Grupo A”. 

5) Grupo B: inocular um tubo de 10 mL de meio LB+ 25 µL /mL ampicillina com 100 µL de uma 

mesma cultura-mãe.  

Rotular o tubo "Grupo B". 

6) Incubar as placas e os tubos durante 24 horas a 30 ° C ou 2 dias à temperatura ambiente. 

Os tubos devem ser arejados por agitação vigorosa. 

 

Dia 2 (30-40 min) - Contar o número de bactérias resistentes após acção da selecção natural  
 

Grupo  'A'  

1) Rotular do tubo 1 ao tubo 8 os tubos esterilizados. Transferir 1 mL da cultura para tubo 1 
misture bem e, em seguida, transferir 1 mL do tubo 1 para o tubo 2. Continuar 

sequencialmente dessa maneira até que tenha levado a cabo a diluição em todos os 8 tubos. 

2) Utilizar um marcador para dividir uma placa de nutriente agar sem ampicilina em 5 cunhas 

iguais e rotulá-las 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10. 

3) Colocar três gotas uniformemente espaçadas de 10 µL do tubo 4 na cunha marcada 10-6. Em 

seguida, colocar três gotas uniformemente espaçadas, de 10 µL do tubo em 5 na cunha 

marcada 10-7. Em seguida colocar três pontos uniformemente espaçados, de 10 µL do tubo 6 

na cunha marcada 10-8. Continuar dessa maneira até que todas as cunhas terem sido 

utilizadas.  

(Tenha os mesmos cuidados para não mover a placa até ter as manchas secas e o agar tiver 

absorvido o líquido).  

Rotular a placa 'Grupo A -Ap' 

4) Usar um marcador para dividir uma placa de nutriente agar com 25 µg / mL de ampicilina 

em 5 cunhas iguais e rotule-as do seguinte modo: 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6. 

5) Colocar três gotas, uniformemente espaçadas, de 10 µL da cultura para a cunha marcada 

10-2. Em seguida, colocar três gotas uniformemente espaçadas, de 10 µL do tubo 1 para a 

cunha marcada 10-3. Em seguida colocar três gotas uniformemente espaçadas, de 10 µL do 

tubo 2 para a cunha marcada 10-4. Continuar dessa maneira até que todas as cunhas tenham 

sido utilizadas. Tenha cuidado para não mover a placa até ter as manchas secas e o agar tiver 

absorvido o líquido. Pode levar várias horas para as gotas secarem completamente. Enquanto 
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não estiverem secos, evitar gotejamento; as placas devem ser manuseadas com cuidado e não 

invertido até a manchas estarem completamente secas.  

Rotular 'Grupo A + Ap' 

6) Incubar as placas durante a noite a 30 °C ou deixe à temperatura ambiente durante 2 dias. 

 

Groupo ‘B’ 

1) Rotular de 1 a 8 os tubos PBS esterilizados. Transferir 1 mL da cultura para tubo 1, misturar 

bem e, em seguida, transferir 1 mL do tubo 1 para o tubo 2. Continuar sequencialmente dessa 

maneira até que tenha levado a cabo a diluição em todos os 8 tubos. 

2) Utilizar um marcador para dividir uma placa de nutriente agar sem ampicilina em 5 cunhas 

iguais e rotulá-los 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10. 

3) Coloque três gotas uniformemente espaçadas, de 10 µL do tubo em 4 a cunha marcada 10-6. 

Em seguida, coloque três gotas uniformemente espaçadas, de 10 µL do tubo 5 na cunha 

marcada 10-7. Em seguida coloque três gotas uniformemente espaçadas, de 10 µL do tubo 6 na 

cunha marcada 10-8. Continuar dessa maneira até que todas as cunhas tenham sido utilizadas.  

(Tenha os mesmos cuidados para não mover a placa até ter as manchas secas e o agar tiver 

absorvido o líquido).  

Rotular a placa 'Grupo B -Ap' 

4) Usar um marcador para dividir 1 placa nutriente agar com 25 ug / mL de ampicilina em 5 

cunhas iguais e rotulá-las do seguinte modo: 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6. 

5) Colocar três gotas, uniformemente espaçadas, de 10 µL da cultura para a cunha marcada 

10-6. Em seguida, colocar três gotas, uniformemente espaçadas, de 10 µL do tubo 5 para a 

cunha marcada 10-7. Em seguida colocar três gotas, uniformemente espaçadas, de 10 µL do 

tubo 6 para a cunha marcada 10-9. Continuar dessa maneira até que todas as cunhas tenham 

sido utilizadas.  

(Tenha os mesmos cuidados para não mover a placa até ter as manchas secas e o agar tiver 

absorvido o líquido).  

Rotular 'Grupo B + Ap' 

6) Incubar as placas durante a noite a 30 °C ou deixe-as à temperatura ambiente durante 2 

dias. 

 

Dia 3 (10-15 min) 

1) Conte as colónias das placas efectuadas nos dias 1 e 2 e coloque os resultados na tabela 

abaixo: 
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QUESTÕES 

• Qual é a frequência de células resistentes na cultura-mãe? 

• Qual é a frequência de células resistentes na cultura +Ap? 

• Porque existem células mais resistentes da cultura + Ap do que na cultura -Ap? 

• O número total de células presentes nas culturas + Ap e-AP foi o mesmo? 

• Porquê ou porque não? 

• A cultura-mãe foi iniciada a partir de uma única célula; pensa que esta célula inicial era 

resistente à Ampicilina? 

• Como é que explica que as células se tenham tornado resistentes? 

• De que forma é que esta experiência constitui uma situação paralela à evolução das 

plantas e dos animais e de que forma é que é diferente? 

 

EXPLORAÇÕES POSTERIORES 

• Pode observar uma variação no tamanho das colónias a partir da cultura-mãe ou da 

cultura -Ap quando cresceram nas placas + Ap. O que provoca essa variação? Observa, 

também, a mesma variação no tamanho da colónia quando a cultura + Ap é colocada nas 

placas + Ap? Pode investigar um pouco mais seleccionando colónias de tamanhos 

diferentes a partir das placas e espalhá-las para ver se as diferenças de tamanho 

persistem. Se espalhar as colónias de diferentes tamanhos e se a diferença de tamanho da 

colónia persistir, tente inocular o meio líquido + Ap para ver quanto tempo levam as 

diferentes culturas a tornarem-se turvas (isto dar-lhe-á uma ideia se há uma diferença na 

taxa de crescimento). Testar também os isolados com o crescimento na presença de 

diferentes quantidades de antibiótico. Pensa que existe apenas um tipo de mutação que 

pode resultar em resistência ou há muitas maneiras diferentes de um organismo poder 

tornar-se resistente? 

• Pode observar que a cultura + Ap não é tão turva como a cultura -Ap após 24 horas de 

crescimento. Porque acha que isso é assim? No início da experiência você adiciona o 

mesmo número de células viáveis para ambas as culturas, ou uma cultura tem mais 

células viáveis que a outra? Acha que mesmo que o antibiótico não mate as células 

resistentes ainda pode atrasar o seu crescimento? Ou talvez a mutação que induz 

resistência tem um custo para a célula que limita sua taxa de crescimento (por exemplo, 

a mutação que confere resistência pode ter ocorrido num gene que ajuda as células a 

crescer rapidamente de tal modo que a mesma mutação que confere resistência também 

desacelera o crescimento). Que experiências pode realizar para descobrir o que está a 

acontecer? 
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