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Resumo 

Escherichia coli é bem conhecida como uma bactéria comensal do intestino, porém 

algumas cepas são capazes de causar infecção intestinal ou extra-intestinal 

(ExPEC). ExPEC são patógenos relevantes pois, além da virulência inerente, são 

frequentemente multirresistente a antimicrobianos. Aos animais, principalmente aves 

(galinhas) tem se apontado um papel relevante como reservatórios dessas bactérias 

e mais recentemente aos alimentos como veículos da transmissão ao homem. Neste 

contexto, o presente estudo buscou avaliar o potencial patogênico extra-intestinal e 

o perfil de resistência antimicrobiana de cepas de E. coli isoladas de fezes (aves de 

postura tipo “caipira”, n=181), alimentos (carne crua de frango [criação 

convencional], n=70) e ambiente (solo, n=15). Investigou-se a expressão de 

hemolisinas, fimbria curli, aderência a superfície abiótica (vidro) e a presença 

defatores de virulência associados à virulência extra-intestinal (Grupo I): pap, kps, 

hly-A, cnf-1 e irp-2 e (Grupo II): fimH, csg, ecpA e iss. O perfil de suscetibilidade foi 

avaliado frente a 14 antimicrobianos bem como o fenótipo e genótipo de cepas 

produtoras de ESBL e AmpC. Um total de 262 cepas de E. coli isoladas de fezes de 

aves (A, n=148), de carne aviária crua (CA, n=101) e de solo (S, n=13) foi 

selecionado e submetido aos testes fenotípicos, ensaios de PCR em busca dos 

genes do Grupo I e testes de suscetibilidade. As cepas positivas a ao menos um dos 

genes do Grupo I, foram investigadas tanto para a presença de genes do Grupo II: 

fimH, ecpA, csgBA e iss, quanto à classificação filogenética, juntamente com as 

cepas positivas para ESBL e AmpC. A expressão de fímbria curli e a adesão em 

tubos de vidro foram elevadas em A, CA e S. Um total de 57 cepas (23 isoladas de 

fezes e 34 isoladas de alimentos) foram selecionadas e testadas para os genes do 

Grupo II. As frequências observadas variaram de 26,1% (iss - aves) a 97% (csg – 

carne aviária), sendo todas negativas para cnf-1 e hlyA. Dezenove perfis de 

virulência foram observados, sendo quatro compartilhados entre cepas de fezes e 

alimentos. A frequência dos genes de virulência foi significativamente maior em 

cepas isoladas de alimentos. Resistência a ao menos um antimicrobiano, foi 

detectada em 88,9% das cepas, e significativamente mais intensa em CA, com 

maior frequência de cepas MDR. Treze cepas foram detectadas fenotipicamente 

para ESBL e outras 13 para AmpC. Os perfis genéticos detectados de ESBL foram: 

blaTEM/blaCTX-m-1 (1), blaTEM/blaCTX-M-2(1), blaTEM/blaCTX-M-8 (1), blaCTX-

M-1(2), eblaCTX-M-2(7); para AmpC: blaEBC (3). A maioria das cepas foi 

classificada como pertencente aos grupos B1 e A, sendo o grupo B2 frequente em 

cepas com perfil destacado de virulência e resistência. Os perfis de virulência e 

resistência encontrados bem como a quantidade elevada de cepas MDR e a 

detecção de cepas produtoras de ESBL e AmpC representam um risco concreto da 

transmissão destas cepas e/ou genes ao ser humano, principalmente quanto as 

cepas isoladas de alimentos, o que reflete a influência da criação do tipo 

convencional destes animais.  

Palavras-chave: Escherichia coli, virulência, multirresistência, carne aviária 



viii 
 

 
 

Abstract 

Escherichia coli is well known as a commensal gut bacteria, but some strains are 

able of causing intestinal or extra-intestinal infection (ExPEC). ExPEC are relevant 

pathogens because, in addition to inherent virulence, they are often multiresistant to 

antimicrobials. Animals, especially poultry, have been shown to play a relevant role 

as reservoirs of these bacteria and more recently to food as vehicles of transmission 

to humans. In this context, the present study aimed to evaluate the extra-intestinal 

pathogenic potential and the antimicrobial resistance profile of E. coli strains isolated 

from feces (free range poultry, n = 181), food (raw chicken meat [conventional 

breeding system], n = 70) and environment (soil, n = 15). The expression of 

hemolysins, fimbria curli, adherence to abiotic surfaces (glass) and search for 

virulence genes associated to extra-intestinal virulence (Group I): pap, kps, hly-A, 

cnf-1 and irp-2 and (Group II): fimH, csg, ecpA and iss were studied. The 

susceptibility profile was evaluated against 14 antimicrobials as well as the 

phenotype and genotype of ESBL and AmpC producing strains. A total of 262 E. coli 

strains isolated from poultry feces (P, n = 148), raw poultry meat (PM, n = 101) and 

soil (S, n = 13) were selected and subjected to phenotypic tests, PCR assays to 

Group I genes and antimicrobial susceptibility evaluation. E. coli strains positive to at 

least one of the Group I genes were additionally investigated for the presence of 

Group II genes: fimH, ecpA, csgBA and iss and for phylogenetic classification. 

Strains positive to at least one of the Group I genes were investigated for the 

presence of Group II genes: fimH, ecpA, csgBA and iss and for phylogenetic 

classification, which was also performed with ESBL and AmpC producers strains. 

Curli fimbrial expression and adhesion in glass tubes were frequent in P, PM and S. 

A total of 57 strains (23 P and 34 PM strains) were selected and tested for Group II 

genes. The frequencies observed ranged from 26.1% (iss - P) to 97% (csg - PM).  All 

strains were negative for cnf-1 and hlyA genes. Nineteen virulence profiles were 

observed, four of which were shared between P and PM strains. The frequency of 

virulence genes was significantly higher in PM strains. Resistance to at least one 

antimicrobial was detected in 88.9% of the strains and significantly more intense in 

PM with also higher frequency of MDR. Thirteen strains were phenotypically detected 

as ESBL and another 13 as AmpC producers. The genetic profiles detected of ESBL 

were: blaTEM / blaCTX-m-1 (1), blaTEM / blaCTX-M-2 (1), blaTEM / blaCTX-M-8 (1), 

blaCTX- and blaCTX-M-2 (7); for AmpC: blaEBC (3). Most of the strains were 

classified as belonging to B1 and A groups, but B2 group was frequent in strains with 

a prominent and simultaneous profile of virulence and resistance. The virulence and 

resistance profiles found as well as the high amount of MDR strains and the 

detection of strains producing ESBL and AmpC represent a concrete risk of 

transmission of these strains and / or genes to man, especially PM strains, which 

reflects the influence of the breeding system (conventional vs. free range) of these 

animals.  

KEYWORDS: Escherichia coli, virulence, multirresistance, poultry foods 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 E. coli BACTÉRIA COMENSAL E PATOGÊNICA 

Escherichia coli, membro da família Enterobacteriaceae, é um bacilo Gram 

negativo, anaeróbio facultativo comumente encontradono trato gastrointestinal de 

humanos e animais (principalmente em mamíferos e aves), normalmente formando 

uma relação simbiótica benéfica com seu hospedeiro. Além disso, é capaz de 

desenvolver papéis importantes como a estabilidade da microbiota do lúmen e a 

manutenção da homeostase normal no intestino (YAN & POLK, 2004). 

 Apesar do seu comportamento comensal mais frequente, diversas estirpes 

nessa espécie podem apresentar um potencial patogênico, seja em nível intestinal 

ou extra-intestinal. No entanto, a distinção entre o comportamento comensal e 

patogênico nem sempre é bem definida, principalmente quando se consideram as 

estirpes capazes de provocar doenças extra-intestinais (ZDZIARSKI et al., 2008; 

COLLINGWOOD et al., 2014; GUABIRABA & SCHOULER, 2015). 

 Essa questão, mais do que apenas conceitual, reveste-se de grande 

importância, principalmente no tocante às estratégias possíveis de controle e 

prevenção das doenças extra-intestinais causadas por esta bactéria. Vários cenários 

são possíveis para explicar a dinâmica de circulação das estirpes patogênicas. De 

modo inicial, se faz importante procurar distinguir entre as E. coli do habitat intestinal 

que são basicamente comensais, daquelas que, enquanto presentes no trato 

intestinal não se mostram agressivas, mas comportam-se como patogênicas em 

outros sítios do hospedeiro. 

 Não seriam todas as E. coli intestinais aptas a esse comportamento e, 

portanto, patógenos oportunistas? Ou as amostras EXPEC, enquanto habitando o 

trato intestinal, constituiriam uma população distinta? A resposta a essa questão 

necessita de maiores dados que ainda serão apresentados. No entanto, pode-se 

afirmar que há duas possibilidades: a) são populações distintas, baseando-se na 

presença de um conjunto mínimo necessário de fatores de virulência que capacita 

as EXPEC como patógenos; b) a distinção não é clara, de modo que, ao menos 

potencialmente, qualquer cepa de E. coli intestinal possa causar doenças extra-

intestinais, desde que as características que expressar sejam suficientes para 
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possibilitar a colonização extra-intestinal e o desencadeamento de um doença. 

Qualquer uma das duas possibilidades tem como necessidade a definição do que é 

mínimo e suficiente, o que dificulta uma definição objetiva de EXPEC (WILLES et al., 

2008; ZDZIARSKI et al., 2008; AGARVAL et al., 2012; PAIXÃO et al., 2016). 

 

1.1.1 A diversidade da patogenicidade de E. coli 

Apesar da distinção pouco precisa entre o comportamento comensal e o seu 

potencial patogênico em várias situações, sabe-se que E. coli apresenta um grande 

e variado número de estirpes patogênicas, responsáveis por infecções intestinais e 

extra-intestinais. 

 

1.1.1.1 Patogenicidade intestinal 

O papel de E. coli como agente de doença intestinal, seja humana ou animal, 

já é reconhecido há muito tempo (KAPER et al., 2004). Atualmente são descritos ao 

menos seis principais patotipos intestinais de E. coli: E. coli enteropatogênica 

(EPEC), E. coli produtora de toxina Shiga(STEC/EHEC), E. coli enteroagregativa 

(EAEC), E. coli enterotoxigênica (ETEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC) e E. coli de 

aderência difusa (DAEC) (KAPER et al., 2004; CLEMENTS et al., 2012; GOMES et 

al., 2016;). 

A distinção de cada um destes patotipos baseia-se em aspectos clínicos, 

epidemiológicos e de virulência, sendo que cada um deles apresenta um ou mais 

fatores de virulência característicos, ainda que vários fatores de virulência possam 

ser compartilhados entre diferentes patotipos (CROXEN & FINLAY, 2010; 

CLEMENTS et al., 2012). 

1.1.1.2 Patogenicidade extra-intestinal 

Ao contrário dos patotipos intestinais, as estirpes de E. coli causadoras de 

doenças extra-intestinais (ExPEC) constituem-se em um grupo mais diverso e 

menos definido. De acordo com o tipo de infecção ou o hospedeiro principal, 

podemos citar neste grupo: E. coli uropatogênica (UPEC), E.coli causadora de sepse 



3 
 

 
 

(SEPEC), E.coli causadora de meningite neonatal (NMEC) e E. coli patogênica para 

aves (APEC) (KAPER et al., 2004; JOHNSON et al., 2008; BÉLANGER et al., 2011;  

CLEMENTS et al., 2012). 

As APEC apresentam destaque como patógenos animais seja pela ocorrência 

mais frequente ou pela importância econômica das perdas causadas pela doença 

nestes animais de produção (BÉLANGER et al., 2011). No entanto, infecções extra-

intestinais também ocorrem em outros animais de produção, como suínos (BRITO et 

al., 2004), e em animais de companhia, como cães e gatos (MALUTA et al.,2012; 

NAM et al., 2013; HUTTON et al., 2018).  

Na literatura, principalmente focalizada mais em infecções animais, o termo 

APEC frequentemente é utilizado como independente de ExPEC, sendo este 

reservado mais para infecções em humanos (COLLINGWOODet al., 2014). Outro 

termo frequente é o de E. coli fecal de origem aviária (AFEC) empregado para 

distinguir cepas comensais de cepas patogênicas (APEC). No entanto, a 

similaridade entre ExPEC e APEC tem levado a reforçar o termo ExPEC como 

representativo do conjunto de estirpes causadoras de doença extra-intestinal, seja 

em animais ou humanos (BÉLANGER et al., 2011; MELLATA, 2013), abordagem 

que será utilizada ao longo deste trabalho. 

 

1.2 E. coli PATOGÊNICA EXTRA-INTESTINAL (EXPEC) 

1.2.1 Como definir uma ExPEC? 

A dificuldade de distinção entre o comensalismo e a patogenicidade de cepas 

intestinais de E. coli apresentada acima é a base da dificuldade em se ter uma 

definição objetiva deste patotipo. Uma grande variedade de fatores associados à 

virulência de ExPEC são conhecidos e descritos, e incluem diversas adesinas, 

toxinas,  evasinas e sideróforos, dentre outros (JOHNSON et al., 2003; ANTAO, 

WIELER & EWERS, 2009; KOHLER & DOBRINDT, 2011). A dificuldade reside em 

se determinar qual ou quais destes fatores são indicativos ou essenciais para que 

uma cepa seja considerada deste grupo ou patotipo. Alguns fatores de virulência 
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parecem ser mais específicos para determinados grupos ExPEC (MELLATA, 2013; 

PANIAGUA-CONTRERAS et al., 2017). 

Nesse contexto, alguns esquemas têm sido propostos. Johnson e 

colaboradores (2003) e Peirano e colaboradores (2013) propuseram que uma cepa 

ExPEC deve conter pelo menos dois dos seguintes fatores de virulência: fímbrias (P 

ou S/F), adesinas (adesinasafimbriais da família afa), sideróforo (aerobactina) e 

cápsula (grupo II). JOHNSON e colaboradores (2008) propuseram uma triagem com 

cinco genes (iutA, hlyF, iss, iroN, e ompT) para distinção entre APEC e AFEC. 

Outras propostas similares também foram sugeridas (MOULIN-SHOULEUR et al., 

2007; SCHOULER et al., 2012; KEMMET et al., 2013). 

No entanto, a grande quantidade de fatores de virulência conhecidos e a 

consequente ampla diversidade de estirpes apresentando diferentes combinações 

destes fatores, sugere à existência de não um só, mas vários perfis compatíveis com 

ExPEC humana ou animal (JOHNSON et al., 2005; MARS, ZHANG & FOXMAN, 

2005; GUABIRABA & SCHOULER, 2015). Além disso, outro importante fator a ser 

considerado é a resistência do hospedeiro que pode determinar a ocorrência ou não 

da doença, reforçando o caráter oportunista de ExPEC (COLLINGWOOD et al., 

2014). 

1.2.2 Fatores de virulência associados à ExPEC 

 A capacidade infecciosa de ExPEC é conferida pela combinação de uma 

ampla variedade de fatores de virulência que incluem adesinas, invasinas, toxinas, 

sistemas de aquisição de ferro e protectinas/evasinas, nenhum dos quais, no 

entanto, sendo suficiente para identificar este patotipo. O Quadro 1 apresenta uma 

relação dos fatores de virulência mais descritos. Descrevem-se brevemente a seguir 

aspectos de alguns destes fatores com destaque àqueles avaliados no presente 

estudo. 

1.2.2.1 Adesinas 

 A colonização dos tecidos do hospedeiro é geralmente mediada inicialmente 

por adesinas fimbriais. Porém, seja pela mobilidade associada à quimiotaxia, seja 
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por uma aderência inicial, o flagelo também pode participar desta interação inicial 

(LANE et al., 2005; ANTÃO, WIELLER& EWERS, 2009; PAIXÃO et al., 2016) 

 Quadro 1. Fatores de virulência descritos em ExPEC* 

Fator de virulência Gene Função 

Adesinas   

Fimbria P papA Adesão a epitélio de mucosas, matriz extracelular, 
indução de citocinas 

Fimbria tipo 1 fimH Adesão a epitélio de mucosas, invasão, formação 
de biofilme 

Fímbria comum de E. coli ecpA Adesão a epitélio de mucosas, matriz extracelular, 
formação de biofilme 

Curli csg Adesão a matriz extracelular, formação de biofilme 

Fimbria S sfa Adesão a epitélio de mucosas, células endoteliais e 
matriz extracelular 

Fímbria F1C foc Adesão a epitélio de mucosas e células endoteliais 

Adesina afimbrial (família Dr) afa/draBC Adesão a epitélio de mucosas e matriz extracelular 

Adesina regulada pelo Ferro iha Aderência 

Hemaglutinina termolábil tsh Aderência a fibronectina e colágeno/ protease 

Toxinas   

Hemolisina alfa hlyA Citotoxicidade 

Fator citotóxico necrotizante cnf1 Interfere com fagocitose, apoptose 

Toxina citoletal distensora cdtB Citotoxicidade 

Hemolisina F hlyF Citotoxicidade, auxílio na secreção de outras 
hemolisinas 

Toxina secretada autotransportada sat Citotoxicidade 

Toxina vacuolizante vat Citotoxicidade 

Proteína específica de UPEC usp Citotoxicidade 

Sideróforos   

Yersiniabactina irp2** crescimento sob restrição de ferro 

Aerobactina iutA crescimento sob restrição de ferro 

Enterobactina fepA crescimento sob restrição de ferro 

Salmoquelina iroN crescimento sob restrição de ferro 

Protectinas/evasinas   

Cápsula kpsMT II inibição da fagocitose, da ativação do 
complemento (resistência ao soro) 

Cápsula kpsMT III inibição da fagocitose, da ativação do 
complemento (resistência ao soro) 

Proteína de sobrevivência ao soro iss resistência ao soro 

Colicina V cvaC resistência ao soro 
*Baseado em L. EMODY*, M. KERENYI, G. NAGY, 2003, EWERS et al.2004 , MELLATA, 2013 , Dale & Woodford, 2015 

(modificado) **Proteína de biossíntese  

A fímbria P, codificada pelo operon pap (de pili associado à pielonefrite) e 

presente em ilhas de patogenicidade cromossômicas de cepas UPEC, se liga a 

glicolipídios encontrados nas células epiteliais dos rins. O receptor também é parte 

do antígeno do grupo sanguíneo P, derivando daí seu nome (KALLENIUS, G. 1980). 
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As fímbrias P também são encontradas em NMEC e em menor frequência em APEC 

(JOHNSON, J.R., RUSSO, T.A. 2002; EWERS, C. 2007; LANE et al., 2007). 

 A fímbria tipo 1 é muito comum tanto em cepas comensais como em cepas 

ExPEC (e também em patotipos intestinais). Elas se ligam a glicoproteínas contendo 

resíduos de manose presentes no muco intestinal e células epiteliais. Se no 

ambiente intestinal colaboram basicamente para a colonização, seja de cepas 

patogênicas ou comensais, a aderência (e invasão) ao epitélio urinário e traqueia de 

aves é decisiva no processo infeccioso (MARTINEZ et al., 2000; JOHNSON et al., 

2002; ANTÃO, WIELLER & EWERS, 2009; WANG et al., 2009; CHAHALES & 

THANASI, 2015). 

 O pilus comum de E.coli (ECP), foi originalmente detectado em NMEC e 

denominado MAT (“meninigitis associated and temperature regulated”) e 

posteriormente em E. coli patogênica e não patogênica. Estudos in vitro mostraram 

uma participação de ECP no estágio inicial da formação de biofilme e na aderência a 

células epiteliais humanas em UPEC e APEC (SALDANA et al., 2014; STACY et al., 

2014; CHAHALES & THANASI, 2015; GUABIRABA & SCHOULER, 2015). 

 A fímbria curli é uma proteína fibrosa superficial, importante na formação de 

biofilme em E. coli e sua presença está associada a infecções severas. Curli 

interage especificamente com proteínas da matriz celular como a fibronectina, 

laminina e plasminogênio para iniciar a adesão e colonização do hospedeiro. Seu 

papel na formação de biofilme em superfícies abióticas e bióticas está bem 

estabelecido. Além disso, a afinidade química com o corante vermelho Congo é 

usada para revelar fenotipicamente a expressão de curli (EWERS et al., 2004; 

ANTÃO, WIELLER & EWERS, 2009; CHAHALES & THANASI, 2015; CORDEIRO et 

al., 2016). 

 A fímbria S é estruturalmente similar às fimbrias tipo 1 e P e se liga a frações 

de sialil-galactosídeo de proteínas de matriz extracelular como afibronectina e 

laminina. Em UPEC, isso confere ligação às células epiteliais da bexiga e do rim, 

demonstrando papel na UTI ascendente, sendo descritas também em SEPEC e 

NMEC. A fímbria F1C se liga a glicolipídios nas células epiteliais da bexiga, ureteres 

e rins (BIEN, SOKOLOVA & BOZKO, 2012; CHAHALES & THANASI, 2015). 
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 Adesinas afimbriais da família Afa propiciam às UPEC um tropismo especial 

pelo tecido renal e estão associadas ainfecções crônicas e recidivantes (Le 

BOUGUÉNEC, C. 2005; CHAHALES & THANASI, 2015). 

1.2.2.2 Toxinas 

A alfa-hemolisina (Hly-A) e o fator citotóxico necrotizante (CNF1) são 

apontados como as causadoras diretas de citotoxicidade nos tecidos do hospedeiro 

(DE RYCKE et al, 1987; KEANE et al, 1987). HlyA é uma toxina cálcio-dependente 

que forma poros na célula hospedeira, levando à lise celular. Está geralmente 

localizada em ilhas de patogenicidade (PAI) de UPEC junto àfimbria P e/ou CNF1 

(HACKER & KAPER, 2000). A expressão de alfa-hemolisina em UPEC está 

associada ao aumento da gravidade clínica em pacientes com ITU (JOHNSON, 

1991; MARRS et al, 2005).  

CNF1 pertence a um grupo de toxinas dermonecróticas que ativam as 

proteínas Rho resultando em um rearranjo do citoesqueleto das células hospedeiras. 

CNF1 é conhecido por facilitar a sobrevivência de UPEC durante a resposta 

inflamatória aguda, modulando a função de leucócitos polimorfonucleares, incluindo 

a regulação da fagocitose (DAVIS et al, 2005). Além disso, CNF provoca morte de 

células uroepiteliais através da apoptose (MILLS et al, 2000; LANDRAUD et al., 

2004) e participa na patogênese de infecções causadas por NMEC (CROXEN & 

FINLAY, 2010) 

 

1.2.2.3 Sideróforos 

Sideróforos e outros fatores captadores do ferro são essenciais para o 

crescimento bacteriano. Estes sistemas de captação de ferro contribuem para 

resistência, sobrevivência e multiplicação no hospedeiro. E. coli pode sintetizar 

quatro sideróforos, a enterobactina, salmoquelina, yersiniabactina e aerobactina. As 

amostras não patogênicas geralmente sintetizam apenas a aerobactina, enquanto 

UPEC pode sintetizar os sideróforos adicionais que a auxiliam na sobrevivência no 

trato urinário que apresenta condições muito limitantes de disponibilidade de ferro 

(GAO et al., 2012; CAZA et al., 2015; KASHEII et al., 2016).  
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1.2.2.4 Evasinas 

A proteção da resposta imune em ExPEC é mediada por uma cápsula 

polissacarídica antifagocitária e pela resistência ao soro resultando na inibição da 

ativação do complemento, através de proteínas superficiais como a OmpA e proteína 

de sobrevivência codificada pelo gene iss. A maioria das ExPEC produz cápsulas do 

tipo II. Essas cápsulas são altamente heterogêneas e apresentam semelhanças com 

glicoconjugados encontrados nos hospedeiros, o que explica a evasão do sistema 

imune (WHITFIELD, 2006; CROXEN & FINLAY, 2010; MELLATA, 2013). 

 

1.2.4 Resistência antimicrobiana em E. coli / ExPEC 

Paralelamente ao uso de antimicrobianos no combate aos mais diversos 

patógenos, temos convivido com o crescente problema da resistência das bactérias 

a estas drogas. O uso de antimicrobianos como forma de prevenir ou tratar uma 

infecção acaba por provocar uma pressão seletiva, tanto no patógeno-alvo como nos 

comensais da microbiota, eliminando cepas sensíveis e preservando cepas 

resistentes ao antimicrobiano em uso. Desde a sua introdução, na década de 1930, 

a terapia antimicrobiana vem ampliando seu repertório em velocidade inferior ao 

surgimento de microrganismos resistentes (STARLING & URBANO, 2002). 

Microrganismos resistentes podem transferir os genes da resistência de forma 

vertical à sua descendência, ou transferi-los de forma horizontal para outras 

bactérias relacionadas por conjugação, transformação ou transdução (ALEKSHUN & 

LEVY, 2007). Os genes para resistência podem estar presentes tanto no 

cromossomo quanto em plasmídios e internamente em elementos genéticos móveis 

(transposons, integrons, bacteriófagos transponíveis) presentes neste réplicons 

(ALEKSHUN & LEVY, 2007).  

Além do já esperado desenvolvimento e disseminação natural da resistência 

aos antimicrobianos, fatores como o emprego indiscriminado ou não criterioso das 

drogas antimicrobianas, em hospitais, na comunidade, assim como na prática clínica 

e profilática veterinária, aceleram a seleção de cepas resistentes. Este fato favorece 

o aumento da incidência de infecção por germes multirresistentes, havendo casos 
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onde a sensibilidade aos antimicrobianos testada in vitro, especialmente para 

enterobactérias, não permite escolha terapêutica (CASELLAS, 2011). 

Se por um lado, alguns patógenos permaneceram basicamente inalterados 

quanto ao seu perfil de suscetibilidade, temos um grupo considerável de bactérias 

com grande habilidade no desenvolvimento/aquisição de resistência. Este é o caso 

de E. coli. A versatilidade e diversidade desta espécie no tocante à sua virulência 

também se manifesta quanto aos mecanismos de resistência por ela apresentados 

(MELLATA, 2013). 

 Até o final dos anos 1990 em geral, ExPEC se mostrava suscetível a 

antimicrobianos de uso frequente como a ampicilina e sulfametoxazol-trimetoprim 

(SUT), cenário que se modificou na última década quando se tornou resistente aos 

antimicrobianos de primeira linha, incluindo cefalosporinas, fluoroquinolonas e SUT 

(MELLATA, 2013). 

Os mecanismos de resistência a betalactâmicos em bactérias Gram negativas 

incluem inacessibilidade das drogas aos sítios alvo, alterações no alvo e/ou 

inativação das drogas por betalactamases. As betalactamases (BLA) são enzimas 

dotadas de capacidade de hidrolisar anéis betalactâmicos, transformando os 

antibióticos correspondentes em produtos inativos. As penicilinas dão origem ao 

ácido penicilinóico e as cefalosporinas, a outros derivados (LI et al., 2007). 

As BLA são produzidas por muitas espécies de bactérias Gram positivas e 

negativas. As BLA das bactérias Gram negativas encontram-se alojadas no espaço 

periplásmico, o que faz com que quantidades menores da enzima neste espaço 

aumentem sua concentração relativa e consequente poder de ação (AMATO-NETO 

et al., 2007). Genes que codificam betalactamases podem estar localizados em 

cromossomos ous plasmídeos em Gram negativas. 

Existem duas classificações adotadas para as BLAs, uma delas baseada na 

estrutura molecular, com os grupos A, B, C e D (classificação de Ambler) e outra 

baseada em grupos funcionais, com quatro grupos e nove subgrupos (classificação 

de Bush, Jacoby & Medeiros). Até 2009, cerca de 890 sequências de BLA já haviam 

sido descritas (OZTURK, OZKIRIMLI & OZGUR, 2015).   
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As BLA das classes moleculares A, C e D são serinabetalactamases 

enquanto aquelas da classe B são enzimas zinco-dependentes, como as metalo-

betalactamases (BUSH & JACOBY, 2010). Enzimas da Classe D incluem 

penicilinases e cefalosporinases cromossômicas e plasmidiais, conhecidas como 

oxacilinases da família OXA e seus derivados. 

Enzimas classificadas como classe A, hidrolisam penicilinas e cefalosporinas. 

Bactérias produtoras de BLA de classe A, como TEM-1, SHV-1, ROB-1 ou PC-1 

sãoresistentes à amoxicilina e à ticarcilina e apresentam susceptibilidade reduzida a 

piperacilina. São inibidas por outras substâncias tais como sulbactam, tazobactam e 

ácido clavulânico (STÜRENBURG & MACK, 2003). 

As betalactamases conhecidas como BLA de espectro estendido, ou ESBL 

pertencem às classes moleculares A e D de AMBLER (1980). Por definição, as 

ESBLs hidrolizam cefalosporinas de terceira geração e aztreonam, não são ativas 

contra cefamicinas ou carbapenêmicos e são inibidas por inibidores de BLA como 

clavulanato, sulbactam e tazobactam; estas betalactamases são codificadas 

principalmente por genes das famílias TEM, SHV, OXA, e CTX-M, além de PER, 

VEB, GES, TLA e BES. Plasmídeos que carreiam estes genes, muitas vezes 

também contêm genes de resistência para aminoglicosídeos, cloranfenicol, 

sulfonamidas, trimetoprim e tetraciclinas (LI et al., 2007).  

 A enzima SHV foi a primeira a ser descrita nas Américas, seguida por TEM e 

GES, ambas no Brasil na década passada, porém todas em K. pneumoniae. Do 

conjunto das CTXs, as primeiras descritas nas Américas datam dos 1990. Em E. 

coli, foi o subgrupo CTX-M-1 no Peru, e o subgrupo CTX-M-8, no Brasil em 2003 

(BONELLI et al., 2014). 

As BLA do tipo AmpC são de origem cromossômica e pertencem à classe C 

da classificação de Ambler. Estas enzimas estão presentes em muitas bactérias 

entéricas e sua expressão é pode ser constitutiva ou induzível. Particularmente em 

Escherichia coli, o gene AmpC é reprimido por certos genes reguladores. Mutações 

no gene promotor podem resultar em elevada produção de AmpC, em cepas de E. 

coli característica observada em cepas de origem aviária (KOJIMA et al., 2005), e 

em cepas clínicas de origem humana (MAMMERI et al. 2006). 
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Betalactamases do tipo AmpC são resistentes à penicilina G, 

aminopenicilinas, carboxipenicilinas, piperacilina, cefalosporinas de espectro restrito, 

oximino-cefalosporinas, monobactâmicos e cefamicinas, sendo insensíveis a inibição 

por ácido clavulânico e sensíveis apenas a carbapenêmicos (JACOBY, G.A. 2009). 

Também pertencentes àclasse C, e conhecidas como AmpC “like”, as 

enzimas do grupo CMY são de origem plasmidial e apresentam espectro ampliado 

de atividade sobre cefalosporinas, incluindo as cefamicinas, mas são sensíveis aos 

monobactâmicos (LI et al.,2007). Semelhante ao que ocorre com algumas enzimas 

da classe D, genes CMY estãopresentes em plasmídeos frequentemente associados 

a outros genes de resistência, contido sem integrons ou transposons. 

As famílias de genes AmpC mais importantes são CMY, ACC, DHAe FOX, 

EBC e CIT sendo o CMY a família predominante e blaCMY-2 o gene mais 

predominante (JACOBY, 2009; MANOHARAN et al., 2012; DIERIKX, et al., 2013). 

A resistência a antibióticos aminoglicosídeos ocorre por diversos mecanismos 

dentre os quais a redução da captação, a alteração do alvo ribossômico, ou ainda a 

produção de enzimas modificadoras (RAMIREZ e TOLMASKY, 2010). Estes 

mecanismos podem coexistir na mesma célula bacteriana aumentando o nível de 

resistência aos aminoglicosídeos (BROOKS et al., 2011). 

A resistência às tetraciclinas se manifesta por alteração dos alvos do 

antimicrobiano por alteração da permeabilidade à droga ou por efluxo ativo 

(SCHWARZ & CHASLUS DANCLA, 2001). Também ocorrem enzimas inativadoras 

de tetraciclinas. A resistência às tetraciclinas é adquirida e transferida por 

plasmídeos e transposons conjugativos. 

As quinolonas mais amplamente utilizadas pertencem ao grupo 

dasfluoroquinolonas (FQ), que são aquelas adicionadas de um átomo de flúor na 

posição 6 de seu núcleo que promoveu aumento de espectro de ação (POIREL, 

CATTOIR &NORDMANN, 2012). A resistência a quinolonas em Enterobacteriaceae 

decorre principalmente de alterações na enzima DNA girase devido a mutações no 

gene gyrA (AL-AGAMY et al., 2012). 
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Cloranfenicol é uma droga de amplo espectro, mas com utilização limitada a 

situações específicas, pela sua toxicidade. A resistência bacteriana ao cloranfenicol 

pode ser mediada por enzimas inativadoras ou por efluxo ativo (ALEKSHUN & 

LEVY, 2007). 

A resistência às sulfas e trimetoprim decorre da aquisição de genes que 

codificam enzimas estruturalmente diferentes da diidropteroatosintetase e 

dihidrofolatoredutase (SKOLD, 2001). A resistência pode ainda ser decorrente de 

mutações que levam a superprodução de PABA. Os genes que codificam a 

diidropteroatosintetase alterada podem estar contidos em grandes plasmídeos ou 

em integrons de classe 1. Pela sua mobilidade, os plasmídeos desempenham 

importante papel na disseminação da resistência a sulfonamidas (PERRETEN & 

BOERLIN, 2003; WU et al., 2010). 

A nitrofurantoińa, agente antibacteriano especif́ico do trato urinário, é 

reduzida por flavoproteińas bacterianas a intermediários reativos, que inativam 

proteińas ribossomais e outras macromoléculas, o que inibe os processos 

bioquiḿicos vitais de sińtese protéica, metabolismo aeróbio, sińtese de DNA e RNA 

e sińtese da parede celular. Esse amplo mecanismo de ação explica a baixa 

ocorrência de resistência bacteriana adquirida à nitrofurantoińa. Quando essa 

ocorrência ocorre acredita-se que seja devido perda da atividade nitroredutase 

intracelular via mutações sequenciais nos genes codificadores destas enzimas 

(SANDEGREN et al., 2008). 

O aumento da resistência entre ExPEC vem dificultando a terapêutica de 

infecções associadas, levando à substituição de antimicrobianos de uso tradicional 

por antimicrobianos reservados à ultima escolha tendo como consequência o 

aumento da resistência, por exemplo, às cefalosporinas de terceira geração e aos 

carbapenêmicos. Cepas EBLS e AmpC estão amplamente distribuída em diversos 

países (PITOUT, 2012). A importância desse problema é de tal amplitude que a 

Organização Mundial de Saúde declarou em 2017 E. coli e outras enterobactérias 

produtoras de ESBL e/ou de carbapenemases, juntamente com Pseudomonas spp. 

e Acinetobacter spp. como considerados agentes críticos para o monitoramento da 

resistência e pesquisa de novas opções de tratamento (OMS, 2017). 
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Vários são os relatos demonstrando o aumento da resistência de ExPEC nos 

últimos anos (KARACA et al., 2005; SANCHEZ et al., 2012). Além disso, cepas 

UPEC exibindo MDR vêm sendo identificadas de modo crescente em nível mundial 

com frequências maiores relacionadas a ITU recorrente (SCHMIEMANN et al., 

2012). 

Devido à importância da colibacilose na indústria avícola mundial, os 

tratamentos com tetraciclinas, fluoroquinolonas e sulfonamidas foram e/ou são 

frequentemente usados, explicando assim o alto nível de resistência da APEC a 

esses antimicrobianos (ZHAO et al., 2005). Frequências elevadas de cepas MDR de 

E. coli de origem aviária foram relatadas em diversos países, inclusive no Brasil 

(YANG et al., 2004; ZHAO et al., 2005; LI et al., 2007; CARVALHO et al.,  2015; 

MACIEL et al., 2017).  

De modo similar, cepas produtoras de ESBL também foram observadas em 

APEC e em E. coli isoladas de frangossadios (BORTOLAIA et al., 2010; ASAI et al., 

2011). Sugeriu-se que o surgimento de genes ESBL em aves pode estar 

associadocom o uso de cefalosporinas de terceira geração em galinhas, 

particularmente o ceftiofur, utilizado para controlar a onfalite causada por E. coli em 

frangos de corte (DUTIL et al., 2010). 

Bactérias encontradas no ambiente de criação das aves são importantes 

reservatórios para resistência a antimicrobianos. A presença de bactérias resistentes 

em aves pode levar à contaminação de produtos avícolas, o que poderia aumentar o 

riscoda transferência dessas bactérias ou seus genes de resistência a 

antimicrobianos para seres humanos. (NANDI et al., 2004; MANGES et al., 2007; 

MARSHALL &LEVY, 2011; JOHNSON et al., 2012; MELLATA, 2013; ASAI et al., 

2014). A utilização de esterco aviário como fertilizante, é outra possível via de 

transmissão de APEC (FERREIRA & KNOBL, 2009; PASQUALI et al., 2015). 

Os agentes antimicrobianos têm sido utilizados por décadas, contribuindo 

para a saúde e desempenho zootécnico dos animais produtores de alimentos. No 

entanto, a escalada na resistênciabacteriana, tanto em humanos como em animais, 

geraram uma preocupação significativa em relação a esse uso e consequente 

segurança dos alimentos (ASAI et al., 2011; DIERIKX et al., 2012; LAI et al., 2014; 
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KOGA et al., 2015). Nesse sentido, a União Europeia aboliu, desde 2006, o uso de 

promotores de crescimento na criação de aves. No Brasil, vários antimicrobianos, 

tais como a tetraciclina, beta lactâmicos e quinolonas, são proibidos como 

promotores de crescimento, incluíndo a colistina no fim recentemente (BRASIL, 

2016), e várias iniciativas de pequenos produtores e de algumas empresas de maior 

porte tem se direcionado à criação de aves sem a utilização de antimicrobianos 

como promotores de crescimento.  

 

1.2.5 Aspectos epidemiológicos de ExPEC 

1.2.5.1 Transmissão de ExPEC: reservatórios, vetores e hospedeiros, potencial 

zoonótico 

Tradicionalmente, reconhece-se que o trato intestinal dos hospedeiros é o 

hábitat normal e frequente de cepas ExPEC. Dessa forma, a infecção é 

habitualmente endógena, ocorrendo quando estas cepas alcançam sítios extra-

intestinais, seja por contiguidade como no trato urinário, seja por via hematogênica, 

após invasão da mucosa intestinal, como na meningite neonatal, sepse e doença 

sistêmica nas aves (CROXEN & FINLAY, 2010). 

Visto superficialmente, este cenário tradicional aponta para a independência 

entre a circulação de cepas em animais e no homem, não sugerindo o seu 

compartilhamento. No entanto, o acúmulo de informações acerca da caracterização 

da virulência e de similaridade genética entre estas estirpes, suporta uma possível 

interação entre animais e humanos na sua transmissão (EWERS et al., 2007; 

LeSTRANGE et al., 2017).  

Dentre as vias de transmissão sugeridas estão a fecal-oral, que certamente 

ocorre com estirpes de um mesmo hospedeiro, embora neste contexto apresente um 

aspecto adicional, em que bactérias podem circular em diferentes hospedeiros, 

animais e humanos, destacando-se portanto o seu potencial zoonótico (BAUCHART 

et al., 2010; MELLATA, 2013). Ressalte-se que esta via de transmissão explicaria a 

origem de cepas ExPEC em outros hospedeiros; porém, após sua aquisição 

ocorreria a colonização intestinal e, posterior e eventualmente, a doença extra-
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intestinal, limitadas às mesmas condições de uma infecção endógena apresentada 

anteriormente. O que determina o intervalo de tempo entre a colonização intestinal e 

a ocorrência da doença, vem sendo objeto de investigações (MELLATA, 2013). 

Como já dito anteriormente, apesar de ser também encontrada em outras 

espécies animais, são as ExPEC circulantes em aves (galináceos) que mais se 

destacam nesta possibilidade de transmissão, que pode ocorrer dos animais para o 

homem, mas também em sentido inverso (MANGES & JOHNSON, 2012).  

Tendo como parâmetro a transmissão aves-homem fica clara a importância 

da carne aviária como veículo de transmissão desta bactéria, seja após ingestão 

direta destes alimentos prontos para o consumo contendo ainda a bactéria (por 

falhas de processamento), seja devido à re-contaminação de produtos prontos pela 

matéria prima ou por contaminação cruzada (EWERS et al., 2007; VAN HOEK et al., 

2016; LeSTRANGEet al., 2017). O maior ou menor risco dessa transmissão está 

diretamente associado ao perfil de virulência e resistência das cepas presentes e 

isto, por sua vez, pode ser influenciado pelo modo de criação das aves (KOGA et al., 

2015; PASQUALI et al., 2015; JOHNSON et al. 2017). 

Além da transmissão de cepas ExPEC, uma possibilidade que vem sendo 

estudada e valorizada é a transmissão de genes associados à virulência carreados 

por bactérias de outros hospedeiros (no caso mais específico, das aves para o 

homem). Neste caso, tais bactérias, mesmo eventualmente não sendo capazes por 

si só de causar doenças, poderiam, após a colonização intestinal do novo 

hospedeiro, transmitir estes genes às bactérias da microbiota, mais adaptadas ao 

hospedeiro, “transformando-as” em patogênicas (MELLATA, 2013; DALE & 

WOODFORD, 2015). 

A Figura 1 apresenta o potencial zoonótico relacionado às ExPEC na 

interação aves- alimentos- homem, exibindo a transmissão tanto de bactérias como 

de genes de virulência. Além disso, apresenta a possibilidade da transmissão de 

genes associados à resistência antimicrobiana. 
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Figura 1: Potencial zoonótico de ExPEC (MELLATA et al., 2013 modificado). 

ExPEC, E. coli patogênica Extra-intestinal; UPEC, E. coli uropatogênica; NMEC, E. coli causadora de 

meningite neonatal, SEPEC, E. coli causadora de sepse , ITU: Infecção de Trato Urinário  

 

1.2.5.2 Sorotipos, “STs” e filogrupos e clones epidêmicos 

 A classificação de E. coli em sorotipos vem sendo realizada desde a década 

de 1950 e, apesar da disponibilidade atual de diversas estratégias de tipificação 

adicionais, esta técnica continua útil como marcador fenotípico na identificação de 

cepas de E. coli, especialmente aquelas com propriedades especiais de virulência 

e/ou resistência. Mais de 180 antígenos O (somáticos), 53 antígenos H (flagelares) e 

K (capsulares) são conhecidos, de forma que uma grande quantidade de sorotipos já 

foi descrita. No entanto, é frequente a ocorrência de amostras não tipáveis (antígeno 

O ainda não descrito) ou rugosas (antígeno O alterado) em cepas provenientes de 

animais e alimentos (RILEY, 2014; FRATAMICO et al., 2016). 

 A grande variedade de sorotipos de cepas ExPEC reproduz bem a sua 

diversidade, no entanto, os sorogrupos mais frequentes e associados a cepas de 

maior destaque compartilhadas por aves e humanos são: O1, O2, O5, O6, O8, O18, 

O25, O75 e O78, sendo ainda citados com frequência O4, O7, O9, O13, O15, O16, 
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O20, O21, 035, O45, O49,  O53, O86, O111, O114, O149 (DA SILVEIRA et al., 

2002; ABE et al., 2008; EWERS et al., 2007; ANANIAS& YANO, 2008; SCHOULER 

et al., 2012; GAO et al., 2017). 

 O MLST (multi locus sequence typing) é uma técnica molecular de tipificação 

muito utilizada em bactérias. Os sequence types (ST) são definidos a partir da 

avaliação da variação alélica sequências parciais de genes conservados 

(housekeeping), que codificam moléculas do metabolismo básico da bactéria. A 

partir desta análise, um código numérico passível de comparação é gerado para 

cada sequência distinta. Dentre os ST comuns associados a ExPEC citam-se ST10, 

ST12, ST38, ST69, ST73, ST95, ST117, ST127, ST131, ST394, ST405 e ST1193 

(MANGES et al., 2016). 

 Através de análises filogenéticas demonstrou-se que as cepas de E. coli 

podem ser agrupadas em quatro grupos principais (A, B1, B2 e D). As cepas 

virulentas, que exibem propriedades uropatogênicas, assim como para outras 

infecções extra-intestinais, incluem-se no filogrupo B2 e em menor extensão, no 

filogrupo D (CLERMONT et al.; 2000). Uma classificação mais recente expandiu 

essa classificação para oito grupos: A, B1, B2, C, D, E, F; pertencem a E. coli sensu 

stricto, enquanto o oitavo é encontrado em Escherichia crypticaclade I (CLERMONT 

et al., 2013). 

 A tipificação das ExPEC através destas técnicas, principalmente o MLST, 

permitiu identificar cepas de distribuição ampla em nível mundial e expressando 

elevada virulência e/ou resistência. Um dos ST de maior relevância corresponde ao 

ST131. Pouco se sabe sobre o seu surgimento, que compõe um conjunto de ExPEC 

pertencentes ao filogrupo B2, com sorotipos diferentes (como O25b:H14, O16:H5, 

NT:H4 e o sorogrupo O157). Embora o perfil de resistência deste ST dependa do 

tipo amostral estudado e da região estudada, este clone pandêmico merece 

destaque pela produção de ESBL (em evidência, o CTX-M-15) e a resistência a 

fluoroquinolonas. O ST73 (sorotipo O61:H1) também do filogrupo B2, pode carrear 

blaCTX-M-15 e, além de humanos, já foi descrito sua presença também em cães e 

gatos, sugerindo transmissão entre espécies. Dentre os STs menos estudados, 

citam-se ST 10, ST12, ST 127, ST 138 e ST 405 (RILEY, 2014). 
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 Outros STs relevantes são citados como: ST 95, 127 e 141. O ST 95, que 

pertence ao filogrupo B2, é composto em geral, por cepas dos sorogrupos O1, O2 e 

O18, isoladas de humanos e aves, e quase sempre produtoras de cápsula K1. Já 

foram identificadas no ST 95 cepas de APEC (sorogrupo O1 [destaque para o 

sorotipo O1:K1:H7] e O78), UPEC (sorogrupo O1 e O6) e NMEC (sorogrupo O18). 

Os STs 127 e 141 também têm se mostrado frequentes em nível mundial 

(JOHNSON et al., 2007; GE et al., 2014). 

 APEC, do sorogrupo O45 já foram identificadas como pertencentes aos STs 

88, 117, 354,371 e 2676. Outro destaque é dado para cepas do sorogrupo O111 

pertencem ao ST117 que possuem alto potencial virulento e zoonótico (MORA et al., 

2013). 

 O clone O15:K52:H1O-ST393-D-CTX-M é o mais prevalente em diversos 

países europeus embora podendo ocorrer em outros continentes. Ainda, cepas de 

ST69, do filogrupo D e pertencentes a diferentes sorogrupos como o O11, O15, O17, 

O44, O73, O86, O125ab/b, embora normalmente não expressem ESBL, têm sido 

relatadas como causadoras de ITU, apresentando resistência ao trimetropim-

sulfametoxazol (RILEY, 2014). 

 

1.2.6 ExPEC no Brasil e no estado do Rio de Janeiro 

Diversos estudos realizados no Brasil têm avaliado a resistência e virulência 

de ExPEC (APEC) bem como de cepas comensais (AFEC) (DA SILVEIRA et al., 

2002; ROCHA et al., 2008; DE PACE et al., 2010; BARROS et al., 2012; BARBIERI 

et al., 2015; CARVALHO et al., 2015; FONSECA et al.,  2015; GAZEL et al., 2015; 

KOGA et al., 2015; SILVEIRA et al., 2016; STELLA et al., 2016; MACIEL et al., 2017; 

CAMPOS et al., 2018). Um ponto de destaque é a importância econômica do 

segmento avícola, desde a criação de animais à produção de alimentos (carne, 

ovos). A carne de frango é uma das mais consumidas carnes no mundo e o Brasil é 

o maior exportador mundial de carne de frango eo segundo maior produtor (ABPA, 

2017). 
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O Rio de Janeiro, apesar de ser o segundo maior mercado consumidor 

nacional, não tem uma produção avícola expressiva, só possuindo um abatedouro 

de grande porte. A criação de aves no Estado se concentra principalmente no 

município de São José do Vale do Rio Preto. Esse fator talvez explique o número 

escasso de estudos, com destaque em ExPEC relacionadas à produção local, 

havendo porém relatos da presença de ExPEC em carne aviária comercializada em 

nosso estado (ABREU et al., 2010;GONÇALVES et al., 2012; MACHADO et al., 

2013; SIMAS et al., 2013; VIEIRA et al., 2013; VIEIRA et al., 2014; BOTELHO et al., 

2015). No entanto, um foco de avaliação nos últimos anos tem sido a criação de 

aves num sistema alternativo agro-ecológico de pequeno porte, por pequenos 

produtores rurais (HOMERO, V., 2010). 

Da mesma forma, as ExPEC de origem humana também têm sido objeto de 

vários estudos, ressaltando-se que E. coli figura dentre os agentes mais frequentes 

de infecções comunitárias e hospitalares (ABE et al., 2008; TIBA et al., 2008; DIAS 

et al., 2009; CERGOLE-NOVELA et al., 2015; CAMPOS et al., 2018). 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Embora o estado do Rio de Janeiro não seja destacado a nível nacional na 

produção avícola, ele representa o segundo maior mercado interno para estes 

produtos, sendo suprido por produtos adquiridos em outros estados. Porém, vale 

ressaltar que a produção local de aves “tipo caipira” vem aumentando seja para 

corte ou produção de ovos.  

O levantamento de dados sobre a presença/circulação de ExPEC nestas 

aves, com ênfase na criação alternativa e semi-extensiva dos animais é relevantes.  

No presente trabalho buscamos a presença de ExPEC em amostras fecais de aves 

criadas nesse modo alternativo, no solo dos piquetes para pastejo destes animais, 

em seus locais de criação, e em carne de aves criadas e/ou abatidas em nosso 

estado, pretendemos contribuir para uma melhor caracterização de ExPEC, 

especialmente de aves, como patógeno humano e animal, e avaliar a ocorrência de 

evidências que suportem a possibilidade de compartilhamento zoonótico de cepas, e 

de alimentos de origem aviária como possíveis veículos na transmissão destas 

bactérias. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo geral avaliar o potencial 

patogênico extra-intestinal e o perfil de resistência antimicrobianade cepas de E. coli 

isoladas de aves (fezes), alimentos (carne crua de frango) e ambiente (solo).  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos citam-se: 

• Identificar E. coli de amostras de fezes de aves, alimentos e ambiente 

• Avaliar a produção de hemolisinas, a aderência a superfícies abióticas 

(vidro) e a presença de fímbria curli 

• Investigar marcadores genéticos de fatores de virulência associados à 

patogenicidade extra-intestinal 

• Avaliar o perfil de resistência antimicrobiana 

• Avaliar fenotípica e genotipicamente a presença de ESBL 

• Avaliar fenotípica e genotipicamente a presença de AmpC 

• Classificar filogeneticamente as cepas estudadas 
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3. METODOLOGIA 

 Neste trabalho foram estudadas amostras provenientes de três fontes: 

animais (fezes de aves [galináceos]), alimentos (carne crua de aves [frangos]) e 

ambiente (solo). 

A permissão para o uso de animais (aves) neste trabalho foi analisada e 

aprovada pelo Comitê de Ética CEUA-CEPGM/PESAGRO-RIO, registrada no 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), processo nº: 

01200.003805/2014-25 (ANEXO 1). 

3.1 AMOSTRAS DE AVES 

 As amostras de fezes (n=181) foram coletadas de galinhas de postura do tipo 

caipira criadas nos regimes semi-extensivo de cinco propriedades localizadas nos 

municípios de Itaguaí (n=1), Paracambi (n=2) e Seropédica (n=2) e visitadas entre 

novembro de 2016 e julho de 2017. 

 Quanto à origem, os animais das propriedades de Paracambi e Seropédica 

foram adquiridos com idade entre 26 a 30 dias, de um fornecedor instalado em 

Seropédica, o qual os adquire (pintos de um dia) de uma empresa em Gramado /RS. 

Os animais da propriedade de Itaguaí foram adquiridos de um criatório em Quatis/RJ 

com 30 dias de nascidos, o qual os adquire de um incubatório de Trabiju/SP. 

 Em todas as propriedades a criação era constituída de dois lotes de aves, 

sendo um lote mais jovem (ainda fora do período de postura) e o outro lote de 

animais adultos em postura.  Os animais da propriedade de Itaguaí eram todos da 

raça Embrapa 51 enquanto nas demais propriedades além dessa raça havia 

também animais sem raça definida. No momento da coleta os animais tinham não 

menos que 20 semanas de idade. 

 A coleta foi realizada através de swabs estéreis introduzidos na cloaca das 

aves e, em seguida, inseridos em meios de transporte Cary Blair (DIAGNÓSTICOS 

MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS – DME, São Paulo, Brasil) e 

encaminhados ao laboratório, sob resfriamento. Os swabs foram introduzidos em 

tubos contendo 9 mL de caldo tripticaseína de soja (TSB, PRODIMOL 

BIOTECNOLOGIA S/A, São Paulo, Brasil) e incubados em estufa, por 24h a 35 °C. 



22 
 

 
 

3.2 AMOSTRAS DE ALIMENTOS 

Setenta amostras de carne crua de frango (peito, coxa ou sobrecoxa), foram 

analisadas, incluindo: a) vinte e seis amostras encaminhadas entre abril e julho de 

2016 por um laboratório particular de microbiologia de alimentos, sendo 

provenientes de um supermercado localizado no município do Rio de Janeiro e de 

uma cozinha industrial de empresa no município de Duque de Caxias; b) quarenta e 

quatro amostras embaladas, todas procedentes de abatedouros do Estado do Rio de 

Janeiroe adquiridas entre abril e julho de 2017 em estabelecimentos comerciais das 

cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá.  

Em laboratório, a superfície de cada embalagem foi sanitizada e aberta. A 

unidade amostral foi composta de 25 g de carne, sendo esta quantidade referente a 

pequenas porções retiradas aleatória e assepticamente. Cada unidade amostral foi 

adicionada a 225 mL de Caldo Lactosado (ISOFAR, Duque de Caxias, Brasil) em um 

saco estéril (INTERSCIENCE, Saint-Nom-la-Bretèche, França) e homogeneizada por 

3 minutos em homogeneizador tipo Stomacher (SO LABOR, Presidente Prudente, 

Brasil), e posteriormente transferido para um frasco estéril, sendo incubado em 

estufa a 35 °C, por 24h. 

3.3 AMOSTRAS DE AMBIENTE 

 Amostras de solo dos piquetes utilizados para o pastejo dos animais foram 

coletadas nas cinco propriedades visitadas e processadas em pools por 

propriedade. Cada pool foi composto por 5 amostras, de uma forma geral, e as 

análises foram feitas em triplicata. Assim, foram analisadas 80 amostras, fracionadas 

em 15 pools ao todo. As coletas foram feitas de modo aleatório, com a utilização de 

luvas e sacos estéreis, nas áreas externas utilizadas pelos animais. No laboratório, 

uma alíquota de 10g de cada pool foi inoculada em frascos com 90 mL de TSB, 

incubados em estufa 35 °C por 24h.  

3.4 ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE E. coli 

Os crescimentos obtidos a partir dos inóculos primários, de todas as 

amostras, foram semeados em ágar Mac Conkey (HIMEDIA, Mumbai, Índia). Cinco 

colônias com características típicas de E. coli foram selecionadas e inoculadas para 
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a sua identificação por provas bioquímicas-padrão, nos meios TSI (Triple Sugar Iron 

Agar - HIMEDIA, Mumbai, India), LIA (Lysine Iron Agar - HIMEDIA), SIM (SIM 

Medium - HIMEDIA) e Citrato de Koser (BRITANIA, Buenos Aires, Argentina).  

As cepas identificadas como E. coli foram estocadas a -20ºC, em TSB + 40% 

glicerol, para análises posteriores. Um subgrupo do total de cepas isoladas foi 

selecionado para as análises adicionais e a partir dos resultados obtidos, dois 

conjuntos de cepas foram formados: cepas com características de virulência e cepas 

com perfil de resistência. A confirmação das cepas desses dois conjuntos foi 

confirmada através de MALDI-TOF (Matrix-assisteds laser Desorption Ionization – 

Time of Flight) (BIOTYPER-BRUKER, Billerica, EUA), no Instituto de Microbiologia 

Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Para o MALDI-TOF, as cepas foram reativadas em TSB e posteriormente 

semeadas em TSA (ALERE, São Paulo, Brasil), e colônias isoladas foram 

transferidas, em duplicata, com o auxílio de um palito estéril, para a placa de 

identificação do MALDI-TOF. Posteriormente, foi adicionado a cada amostra 1 μl de 

ácido fórmico a 70%. Após secagem, 1 µL e matriz (Ácido α-ciano-4-hidroxicinâmico) 

foi adicionado a cada poço e a placa foi inserida no aparelho para leitura. Os 

critérios dos valores de identificação utilizados foram os recomendados pelo 

fabricante e cepa Escherichia coli DH5-α foi utilizada como controle. 

3.5 ANÁLISE FENOTÍPICA E DETECÇÃO MOLECULAR DE HEMOLISINAS 

A partir do estoque a -20ºC, as amostras foram inoculadas em TSB e 

incubadas a 37ºC por 18 h. Após esse período, uma alíquota do crescimento foi 

semeada em forma de spot (5µl) em placas de ágar sangue Triptose (HIMEDIA, 

Mumbai, Índia), suplementado com CaCl2 a 10 mM e 5% de papa de hemácias 

previamente lavadas 3 vezes em PBS, obtidos de sangue desfibrinado de carneiro. 

 As placas foram incubadas a 37ºC e foram realizadas leituras após 3 horas e 

18 horas da inoculação, para detecção de α-hemólise e entero-hemólise, 

respectivamente (BEUTIN, 1991). Os controles utilizados para os testes foram 

EC139 (α–hemólise), EC784 (entero-hemólise) e DH5α (negativo). As cepas 

positivas neste teste fenotípico foram testadas molecularmente para os genes hly-A 
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e ehx-A, que codificam, respectivamente, a hemolisina A e a entero-hemolisina A 

(Tabela 1). 

 

3.6 AVALIAÇÃO FENOTÍPICA E DETECÇÃO MOLECULAR DE FÍMBRIA CURLI 

Para a verificação da expressão de fímbria curli foi utilizado o meio de cultura 

ágar nutriente suplementado com vermelho Congo (0,04%) e azul brilhante de 

Comassie (0,02 %). Após reativação, as cepas foram semeadas em forma de spot 

(5µl) e incubadas a 25 °C, por 48 h. As colônias com coloração escuro-

avermelhadas foram consideradas presuntivamente positivas para expressão de 

fimbria curli, enquanto as brancas ou rosadas como não produtoras (CASTONGUAY 

et al., 2006). Um grupo selecionado de cepas positivas foi adicionalmente 

investigado quanto à presença do gene csg, que codifica a fímbria curli (Tabela 1). 

 

3.7 TESTE DE ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIE ABIÓTICA (VIDRO) 

As cepas foram crescidas em caldo Luria Bertani (LB) a 37 °C, por 18 h. Em 

seguida, foram transferidos 5 µL deste crescimento para tubos de vidro de 15 mL, 

contento 4 mL de caldo Luria Bertani sem sal e incubados a 26 °C por 72 h. O 

crescimento foi desprezado e, ao tubo, foi acrescido cristal violeta a 1% p/v por 1 

minuto, sendo lavado em seguida com água destilada. A formação de biofilme 

(película) na interface ar-líquido foi analisada visualmente (avaliação “cega” por duas 

pessoas que desconheciam a origem e identificação das amostras), registrada por 

câmera digital e classificada como não-formadora, fraca, moderada ou forte 

formadora (WEISS-MUSZKAT, 2010). 

 

3.8 CARACTERIZAÇÃO DE MARCADORES DE VIRULÊNCIA EXTRA-INTESTINAL 

Ensaios de PCR foram realizados inicialmente para amplificação parcial de 

cinco genes associados à virulência extra-intestinal (Grupo I): pap, kps, hly-A, cnf-1 

e irp-2. Todos os ensaios de PCR foram executados no termociclador modelo Swift® 

MaxPro  (Escohealthcare, Singapura, República de Singapura). Os reativos 

utilizados foram obtidos do fabricante Ludwig Biotec. 
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Os oligonucleotídeos e suas respectivas temperaturas de anelamento estão 

apresentados na Tabela 1. As concentrações dos reagentes utilizados nas reações 

de amplificação foram utilizadas de acordo com as referências para cada alvo 

específico. O DNA molde foi obtido através da lise por fervura de uma alíquota de 

crescimento recente em TSA em 200 µL de solução salina tamponada (PBS). Em 

todas as reações foram utilizados controles positivos e negativos. Como controle 

negativo utilizou-se a cepa E coli DH5-e como controles positivos as amostras E. 

coli J96 (pap), RS218 (kps), MR219 (cnf1), STEC EC139 (hlyA) e EPEC M32 (irp2). 

As cepas positivas para ao menos um destes genes foram testadas 

adicionalmente para a presença dos quatro genes adicionais (Grupo II): fimH, csgA, 

ecpA e iss (Tabela 1). O controle positivo utilizado foi aEPEC 2348/69 (fimH, csgA e 

ecpA). Na ausência de controle positivo para o gene iss considerou-se como positiva 

amplificação de banda no tamanho esperado em dois ensaios repetidos. 

Os produtos da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 

1% em tampão TBE (Tris-Borato-EDTA). A eletroforese foi feita no mesmo tampão e 

a voltagem utilizada foi de 80V, mantendo-se a amperagem em torno de 60mA, por 

aproximadamente 60 min. 

Concluída a eletroforese, o gel foi retirado da cuba e corado em solução de 

TBE com brometo de etídio (0,5 μg/mL) durante 10 min, descorado em água 

destilada por 10 minutos e visualizado em transiluminador UV modelo 

Transluminator LPIX Molecular Imaging (Loccusbioecnologia, Cotia, SP). A 

visualização e armazenamento das imagens foram feitas através do Programa LPIX 

IMage Ex. 

 

3.9 TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS (TSA) 

As amostras bacterianas foram avaliadas quanto à sensibilidade a 14 

antimicrobianos pelo método de difusão em disco, utilizando-se critérios 

recomendados pelo CLSI (2017). Foram empregados os seguintes antimicrobianos 

(SENSIFAR, São Paulo, Brasil): Ampicilina, Aztreonam, Amoxacilina-Ácido 

Clavulânico, Ceftriaxona, Ceftazidima, Cefotaxima, Cefazolina, Ciprofloxacina, 
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Cloranfenicol, Cotrimoxazol, Imipenem, Gentamicina, Nitroflurantoína, e 

Norfloxacina, em Agar Mueller Hinton (HIMEDIA). Foram consideradas 

multirresistentes as cepas que apresentaram não suscetibilidade (intermediária ou 

resistente) simultânea atrês ou mais classes de antimicrobianos (MAGIORAKOS, 

2012). A cepa E. coli ATCC 25922 foi utilizada como controle. 

 

3.10 DETECÇÃO FENOTÍPICA E GENOTÍPICA DE AMOSTRAS PRODUTORAS 

DE ESBL 

A produção de ESBL foi testada nas amostras que apresentaram resistência a 

pelo menos uma das cefalosporinas de terceira geração ou ao monobactâmico 

empregado, de acordo com as normas previstas pelo CLSI. O método de triagem 

utilizado foi o de disco-aproximação utilizando-se um disco de Amoxacilina/Ácido 

Clavulânico e, ao redor deste, discos de Aztreonam, Ceftazidima, Cefotaxima e 

Ceftriaxona (CLSI, 2017). 

A produção de ESBL foi detectada a partir da observação de sinergismo, 

quando houve ampliação do halo de inibição em alguma das cefalosporinas ou do 

aztreonam, ou ainda o aparecimento de uma terceira zona irregular de inibição 

(conhecido como ghostzone) entre o disco contendo ácido clavulânico e o disco de 

uma das drogas β-lactâmicas (JÚNIOR et al., 2004). 

As amostras que se mostraram produtoras de ESBL foram investigadas por 

ensaios de PCR quanto à presença dos genes blaCTX-M (subtipos: 1, 2 e 8) 

blaTEM, blaSHV, blaGES (CAMPANA, et al. 2017). 

 

3.11 DISCO-APROXIMAÇÃO PARA A BUSCA DE AMPC-INDUTÍVEL E 

CONFIRMAÇÃO MOLECULAR. 

 As cepas que se mostraram resistentes a amoxacilina/ácido clavulânico foram 

testadas para a presença de AmpC-indutível. O teste de indução de enzimas do 

grupo AmpC-indutível foi feito utilizando-se o ensaio de antagonismo com discos de 

cefoxitina e cefotaxima. Seguindo as normas da disco-aproximação, cada cepa foi 

semeada em ágar Muller Hinton, e na linha central foi acrescido um disco de 
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cefotaxima 30 µg, distanciado (centro-centro) de 25 mm de um disco de cefoxitina 30 

µg. A presença desta β-lactamase constatou-se quando houve o achatamento do 

halo no entorno da cefotaxima, na região próxima ao disco de cefoxitina (a cepa se 

mostra resistente a esta) (LIVERMORE & BROWN, 2001). Para a avaliação 

genotípica, as cepas positivas foram amplificadas para os genes AmpC dos grupos 

ACC, DHA, EBC, FOX e CIT (PÉREZ-PÉREZ, 2002). 

3.12 CLASSIFICAÇÃO FILOGENÉTICA 

As cepas de E. coli foram investigadas e classificadas quanto aos grupos 

filogenéticos A, B1, B2 e D através do esquema de discriminação desenvolvido por 

Clermont et al. (2000), o qual é baseado na detecção dos genes chuA, yjaA e do 

fragmento de DNA TspE4.C2 (que codificam o receptor de membrana externa para 

hemina, uma proteína relacionada a estresse e parte do gene de uma lípase-

esterase, respectivamente) através de ensaio demultiplex-PCR (Quadro 2).  

Quadro 2 – Classificação filogenética de E. coli segundo a combinação da 

presença ou ausência dos genes investigados (Clermontet al. (2000). 

 chuA yjaA TSPE4.C2 

Grupo A - + / - - 

Grupo B1 - + / - + 

Grupo B2 + + + / - 

Grupo D + - + / - 

 

3.13  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 A comparação das frequências de cepas de E.coli isoladas das diferentes 

origens quanto a presença e número de marcadores de virulência, resistência a 

antimicrobianos, amostras MDR, ESBL, AmpC e grupos filogenéticos, foi realizada 

quando pertinente, através do teste exato de Fisher bicaudal com significância de 

1% (GraphPad software disponível em https://www.graphpad.com/quickcalcs/, 

acesso em 29/04/2018). 

https://www.graphpad.com/quickcalcs/
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Tabela 1.Iniciadores utilizados nos ensaios de PCR. 
Gene Iniciador (5’- 3’) Produto(

pb) 
Temperatur

a de 
anelamento 

(oC) 

Referência 

Pap pap1GAC GGC TGT ACT GCA GGG TGT GGC G  
pap2GAC GGC TGT ACT GCA GGG TGT GGC G  

328 65°C Le Bouguenec, Archambaud & Labigne, 
1992  

Kps kpsIICAT CCA GAC GAT AAG CAT GAG CA  
kpsIGCG CAT TTG CTG ATA CTG TTG  

272 63°C Bekal et al., 2003  
 

HlyA hlyA-f16 CAG TCC TCA TTA CCC AGC AAC  
hlyA-b14ACA GAC CCC TTG TCC TGA AC  

355 52,6°C Paton & Paton, 1998  
 

cnf-1 cnfs TTA TAT AGT CGT CAA GAT GGA 
cnfsCAC TAA GCT TTA CAA TAT TGA  

760 60°C De Rycke, Milon & Oswald, 1999  

irp-2 Irp2 FAG GAT TCG CTG TTA CCG GAC  
irp2 R TCG TCG GGC AGC GTT TCT TCT 

323 60°C Karch et al., 1999 

FimH fimHfAAC AGC GAT GAT TTC CAG TTT GTG TG  
fimHrATT GCG TAC CAG CAT TAG CAA TGT CC  

465 60°C Usein et al., 2001  
 

EcpA ecpA F GCAACAGCCAAAAAAGACACC 
ecpA R CCAGGTCGCGTCGAACT 

476 52°C Hernandes et al.,2011 

CsgBA csgBA-F AAA TCT AGA AAC GCG CGG GTG AGT TAT TA  
csgBA-R AAA GAA TTC TCG TCT GAC TTT GCC CTG AA 

1337 56°C Cookson et al., 2002 

Iss iss F CAG CAA CCC GAA CCA CTT GAT G  
iss R AGC ATT GCC AGA GCG GCA GAA  

323 56°C Johnson et al., 2008 

blaCTX-M-1 CTX-G1-FTGT TAT TTC GTC TCT TTC AG 
CTX-G1-R CAT TCC      CTT TCC GCT ATT AC 

926 55°C Wang et al., 2012 
 
Wang et al., 2012 
 
Campana et al., 2017 
 
Campana et al., 2017 

blaCTX-M-2 CTX-G2.FGAA GGC CGA GGG ATA ATA C 
CTX-G2-R GTT GCA AGA CAA GAC TGA AG 

986 55 °C 

blaCTX-M-8 mCTX-8- FAAC RCR CAG ACG CTC TAC 
mCTX-8- R TCGAGCCGGAASGTGTYAT 

333 54°C 

blaSHV  mSHV-F CTT GAC CGC TGG GAA ACG G 
mSHV-R AGCACGGAGCGGATCAACGG 

200 54°C 

(continua) 
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(continuação) 

Tabela 1. Iniciadores utilizados nos ensaios de PCR. 
Gene Iniciador (5’- 3’) Produto(

pb) 
Temperatur

a de 
anelamento 

(oC) 

Referência 

blaTEM mTEM-F  CCCTTATTCCCTTTYTTGCGG 
mTEM-R AACCAGCCAGCCWGAAGG 

650 54°C Campana et al., 2017 
 
Campanaet al., 2017 blaGES  mGES-FAGCAGCTCAGATCGGTGT TG 

mGES-RCCGTGCTCAGGATGAGTTG 
750 54°C 

acc ACCMFAAC AGC CTC AGC AGC CGG TTA 
ACCMR TTC GCC GCA ATC ATC CCT AGC 

346 64°C Pérez-Pérez et al., 2002 

dha  DHAMF AAC TTT CAC AGG TGT GCT GGG T 
DHAMR CCG TAC GCA TAC TGG CTT TGC 

405 64°C Pérez-Pérez et al., 2002 

ebc EBCMF TCG GTA AAG CCG ATG TTG CGG 
EBCMRCTT CCA CTG CGG CTG CCA GTT 

302 64°C Pérez-Pérez et al., 2002 

fox  FOXMF 5’ - AAC ATG GGG TAT CAG GGA GAT G 
FOXMR 5’ - CAA AGC GCG TAA CCG GAT TGG 

190 64°C Pérez-Pérez et al., 2002 

cit CITMF TGG CCA GAA CTG ACA GGC AAA 
CITMR  TTT CTC CTG AAC GTG GCT GGC 

462 64°C Pérez-Pérez et al., 2002 

chuA ChuA.1 GAC GAA CCA ACG GTC AGG AT 
chuA.2TGCCGCCAGTACCAAAGACA 

279 55°C Clermont et al., 2000 
 
Clermont et al., 2000 
 
Clermont et al., 2000 

yjaA  yjA.1TGAAGTGTCAGGAGACGC TG 
yjA.2ATGGAGAATGCGTTCCTCAAC 

211 55°C 

TSPE4.C2 TspE4CE.1 GAG TAA TGT CGG GGC ATT CA 
TspE4CE.2CGCGCCAACAAAGTATTACG 

152 55°C 
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4. RESULTADOS 

4.1 ISOLAMENTO DAS CEPAS DE E. coli 

 De um total de 181 amostras fecais de aves analisadas, 171 possuíam ao 

menos uma cepa identificada como E. coli. Das 171 amostras de aves foram 

isoladas 752 cepas de E. coli e, destas, 148 (19,7%) foram selecionadas para as 

análises adicionais deste trabalho. De um total de 70 amostras de alimentos 

analisadas, 35 delas possuíam ao menos uma cepa confirmada como E. coli, das 

quais foram isoladas 132 cepas de E. coli, sendo  101 (76,5%) selecionadas para 

estudos adicionais, neste trabalho. De um total de 15 pools de amostras de solo 

analisadas, sete possuíam ao menos uma cepa confirmada como E. coli, das 

quais foram isoladas 13 cepas de E. coli, sendo todas selecionadas para as 

análises adicionais (Tabela 2). 

Tabela 2. Amostras analisadas, cepas de E. coli isoladas e cepas 

selecionadas para caracterização da virulência e resistência  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Número de pools de aproximadamente 5 amostras cada, totalizando 80 amostras. 

4.2 EXPRESSÃO E DETECÇÃO MOLECULAR DE HEMOLISINAS 

 Das 262 cepas testadas para a presença de hemolisinas, somente três 

(1,2%) se mostraram positivas no teste fenotípico. Uma cepa isolada de solo e 

outra de fezes apresentaram um fenótipo sugestivo para alfa-hemólise. A terceira 

cepa foi isolada de fezes e apresentou um fenótipo sugestivo para entero-

Origem No de 
amostras 

Amostras 
com 

isolamento 
de E. coli 

(%) 

Total de 
cepas 

isoladas 

Total de cepas 
estudadas (%) 

Aves (fezes) 181 171 (94,5%) 752 148 (19,7%) 

Alimentos 
(carne de aves) 

70 35 (50%) 132 101 (76,5%) 

Ambiente 
(solo) 

15* 7 (46,7%) 13  13 (100%) 

Total 265 213 (80,4%) 897 262(29,3%) 
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hemólise. No entanto, nenhuma das trêscepas foi positiva para os genes 

testados: hlyA (hemolisina A) e ehxA (enterohemolisina A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Foto ilustrativa da avaliação da presença de hemolisinas. Indicadas 

pelas setas estão as cepas F24 e S5 com perfil de alfa-hemólise e cepa F44 com 

perfil de entero-hemólise.  

 

4.3 EXPRESSÃO FENOTÍPICA E ANÁLISE MOLECULAR DE FÍMBRIA CURLI 

Das 148 cepas das aves testadas fenotipicamente para a presença de 

fímbria curli, 123 foram positivas; e das 101 cepas de alimentos, 76 foram 

positivas. Das 13 cepas de solo (ambiente) testadas, sete se mostraram positivas 

e seis negativas (Figura 3, Gráfico 1).  

Além disso, todas as cepas com ao menos um fator de virulência (n=57) 

foram positivas neste ensaio fenotípico e 96,5% destas foram positivas para a 

presença do gene csg (Tabela 19). 

 

 

 

 

F24 

S5 

F44 
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Figura 3. Imagem representativa do teste fenotípico de expressão de fímbria curli. 

Estão indicadas pelas setas, as cepas A4 e A5 (negativas) e cepas S4, S5 

(positivas). 

 

 

Gráfico 1. Expressão de fímbria curli em cepas de E. coli isoladas de fezes de 

aves, carne de aves e solo. 

 

4.4 TESTE DE ADERÊNCIA A SUPERFÍCIES ABIÓTICAS 

Das 148 cepas de fezes de aves testadas, 80 se mostraram forte-

formadoras de películas, 36 moderadas, 18 fracas, e 14 não-formadoras (figura 

4). Das cepas 101 cepas de alimentos testadas, 37 se mostraram forte 

formadoras de película, 27 moderadas, 28 fracas e 9 não-formadoras. Das 13 
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cepas de solo testadas, 5 se mostram forte formadoras, 5 moderadas e 3 fracas 

(gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagens ilustrativas do teste de aderência de E.coli a superfície abiótica 

(vidro). Cepas A74, A75, A86 e A87 classificadas como não-formadora, fraca 

formadora, moderada formadora e forte formadora, respectivamente. 

 

 

Gráfico 2. Aderência em superfície abiótica (vidro) de cepas de E. coli isoladas de 

fezes de aves, carne de aves e solo. 
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4.5 MARCADORES GENÉTICOS DE VIRULÊNCIA EXTRAINTESTINAL 

Com relação aos fatores de virulência do grupo I, das 148 cepas das aves 

testadas, 12 (12,1%) positivas para o gene irp-2 e 11 (7,4%) para o gene kps. 

Nenhuma se mostrou positiva para os genes pap, cnf-1 e hlyA. Nenhuma das 

cepas se mostrou com a presença a mais de um fator simultaneamente. Das 101 

cepas de alimentos analisadas, 26 (25,7%) para irp-2, 9 (8,9%) foram positivas 

para o gene pap e 9 (8,9%) para o gene kps. Nenhuma cepa foi positiva para os 

genes cnf-1 e hlyA. Destas, 9 foram positivas para mais de um dos fatores 

testados. As 13 cepas isoladas de solo se apresentaram negativas para todos os 

fatores de virulência supracitados (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Ocorrência de fatores de virulência associados a ExPEC (Grupo 

I) investigados nas cepas de E. coli isoladas de aves, alimentos e solo(n=262). 

 Gene 

Origem pap kps cnf-1 hly-A irp-2 

Aves 

(fezes) 

0 11 0 0 12  

Alimentos 

(carne de 
aves) 

9 9 0 0 26 

Solo 
(ambiente) 

0 0 0 0 0 

Total 9 20 0 0 38 

 

As cepas que apresentaramao menos 1 gene de virulência (n=57) no 

Grupo I foram testadas para fatores adicionais (Grupo II), sendo 23 cepas 

provenientes de aves e 34 de alimentos. Neste segundo conjunto de genes 

testados, as cepas de fezes de aves foram positivas em sua maioria para os 

genes fimH, ecpA e csg e em menor frequência para o gene iss o que ocorreu 

também nas cepas de alimentos, porem com uma frequência do gene iss 
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relativamente maior (Tabela 4). Foram observados 19 perfis de virulência 

distintos, sendo quatro deles compartilhados entre cepas das duas origens 

(Tabela 5).  

A frequência de genes marcadores de virulência entre cepas isoladas de 

alimentos mostrou-se significativamente maior (p<0,0001) seja comparando-se o 

número de cepas apresentado um ou mais marcadores (34/101 vs. 23/148) ou o 

número de cepas com cinco ou mais dos marcadores testados (27/34vs. 6/23).  

Tabela 4. Ocorrência de fatores de virulência associados aExPEC (Grupo 

II) investigados nas cepas de E. coli isoladas de aves, alimentos e solo(n= 57). 

Gene 

Origem* fimH ecpA csg Iss 

Aves 20  21  22  6  

Alimentos 31  30 33 28 

Total 51 51 55 34 

*Cepas isoladas de solo negativas para o GRUPO I, logo não testadas no GRUPO II. 
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Tabela 5. Perfis de virulência detectados em E. coli isoladas de fezes e 

alimentos (n= 57) 

Perfil Fezes Alimentos Total  

irp-2,csg 1 0 1 

irp-2, fimH, ecpA 1 0 1 

irp-2, fimH, csg 0 1 1 

irp-2,ecpA, csg 0 1 1 

kps, fimH, csg 1 1 1 

kps, ecpA, csg 2 0 2 

pap, irp-2, csg 0 1 1 

irp-2, fimH, ecpA, csg 5 2 8 

kps, fimH, ecpA, csg 7 0 7 

kps, fimH, ecpA, iss 0 1 1 

pap, fimH, ecpA, csg 0 1 1 

irp-2, fimH, ecpA, csg, iss 
5 13 18 

kps, irp-2, fimH, csg, iss 
0 1 1 

kps, fimH, ecpA, csg, iss 1 5 6 

pap, irp-2, fimH, csg, iss 0 1 1 

pap, irp-2, ecpA, csg, iss 0 1 1 

pap, fimH, ecpA, csg, iss 0 1 1 

pap, irp-2, fimH, ecpA, csg, iss 0 4 4 

kps, irp-2, fimH, ecpA, csg, iss 
0 1 1 

Total 
23 34 57 

       

4.6 TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS (TSA) 

Consideradas de modo individual 233 (88,9%) das 262 foram resistentes 

ou não–sensíveis (intermediárias) a pelo menos um dos antimicrobianos testados. 

Levando em conta a origem das amostras, temos: 123 (83,1 %) das 148 cepas 
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isoladas de fezes, 97 (96%) das 101 cepas isoladas de alimentos e 13 (100%) 

das cepas isoladas de solo. As percentagens variaram de 2,3% para a 

ceftazidima a 40,8% para o cotrimoxazol (Tabela 6). 

Tabela 6. Perfil geral de resistência de cepas de E. coli isoladas de fezes, 

alimentos e ambiente (solo) (n=262). 

Classe Antimicrobiano Resistentes Total 
Geral 

(%) 

Beta- Lactâmicos Ampicilina 82 262 31,3 

 Amoxicilina/Clavulânico 18 262 6,9 

 Cefazolina 42 262 16,0 

 Ceftazidima 6 262 2,3 

 Cefotaxima 15 262 5,7 

 Ceftriaxona 14 262 5,3 

 Aztreonam 10 262 3,8 

 Imipenem 18 262 6,9 

Quinolonas Ciprofloxacina 47 262 17,9 

 Norfloxacina 36 262 13,7 

Aminoglicosídeo Gentamicina 53 262 20,2 

Fenicol Cloranfenicol 22 262 8,4 

Sulfonamidas Cotrimoxazol 107 262 40,8 

Furano Nitrofurantoína 56 262 21,4 
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 Considerando-se as cepas isoladas de fezes, 120 (81,1%) apresentaram 

não suscetibilidade a pelo menos um dos antimicrobianos testados. As 

percentagens variaram de 2,0% (ceftazidima) a 31,0% (cotrimoxazol) (Tabela 7). 

Tabela 7. Perfil geral de resistência de cepas de E. coli isoladas de fezes (n=148). 

 

Classe Antimicrobiano Resistentes %  

Beta-Lactâmicos Ampicilina 27 18,2 

 Amoxicilina/Clavulânico 5 3,4 

 Cefazolina 15 10,1 

 Ceftazidima 3 2,0 

 Cefotaxima 8 5,4 

 Ceftriaxona 8 5,4 

 Aztreonam 5 3,4 

 Imipenem 7 4,7 

Quinolonas Ciprofloxacina 15 10,1 

 Norfloxacina 12 8,1 

Aminoglicosídeo Gentamicina 8 5,4 

Fenicol Cloranfenicol 9 6,1 

Sulfonamidas Cotrimoxazol 46 31,0 

Furano Nitrofurantoína 27 18,2 

 

Valores maiores de não suscetibilidade foram encontrados em cepas 

isoladas de alimentos, uma vez que 97 (96,0%) destas apresentaram um perfil de 

não suscetibilidade a ao menos um antimicrobiano. As percentagens variaram de 

3,0% para a ceftazidima a 50,5%% para o cotrimoxazol (Tabela 8). 
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Tabela 8. Perfil de resistência de cepas de E. coli isoladas de alimentos 

(n=101). 

Classe Antimicrobiano Resistentes (%) 

Beta-lactâmicos Ampicilina 47 46,5* 

 Amoxicilina/Clavulânico 8 7,9 

 Cefazolina 22 21,8 

 Ceftazidima 3 3,0 

 Cefotaxima 7 6,9 

 Ceftriaxona 6 5,9 

 Aztreonam 5 4,9 

 Imipenem 9 8,9 

Quinolonas Ciprofloxacina 31 30,7 

 Norfloxacina 23 22,8 

Aminoglicosídeo Gentamicina 43 42,6 

Fenicol Cloranfenicol 11 10,9 

Sulfonamidas Cotrimoxazol 51 50,5 

Furano Nitrofurantoína 24 23,8 

 

O perfil de não suscetibilidade das 13 cepas isoladas de solo também foi 

elevado, todas elas apresentando não suscetibilidade a um antimicrobiano e o 

maior valor observado também para o cotrimoxazol (76,9%). Os dados estão 

apresentados na Tabela 9.  

Tabela 9. Perfil de resistência de cepas de E. coli isoladas de ambiente 

(solo) (n=13). 

Classe Antimicrobiano Resistentes (%) 

Beta- Lactâmicos Ampicilina 8 61,5 

 Amoxicilina/Clavulânico 5 38,5 

 Cefazolina 5 38,5 

 Ceftazidima 0 0 

 Cefotaxima 0 0 

 Ceftriaxona 0 0 

 Aztreonam 0 0 

 Imipenem 2 15,4 

Quinolonas Ciprofloxacina 1 7,7 

 Norfloxacina 1 7,7 

Aminoglicosídeo Gentamicina 2 15,4 

Fenicol Cloranfenicol 2 15,4 

Sulfonamidas Cotrimoxazol 10 76,9 

Furano Nitrofurantoína 5 38,5 
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Comparando-se os resultados encontrados (Tabela 10), observou-se que a 

resistência a quatro ou mais antimicrobianos, bem como o número de cepas 

multirresistentes, foi significativamente maior (p<0,0001) naquelas isoladas de 

alimentos em relação às isoladas de fezes. 

 Aproximadamente metade do total de cepas apresentou multirresistência, 

sendo maior a frequência em cepas isoladas de alimentos em comparação às 

isoladas de fezes (67,3% vs. 32,4%), e ainda maior em cepas isoladas de solo 

(84,6%), embora estas estejam em menor número.  

Tabela 10. Cepas de E. coli multirresistentes segundo a origem do 

isolamento 

 

Origem 
Número de cepas 

Cepas 
Multirresistentes 

% 

Fezes 148 48 32,4% 

Alimentos 101 68 67,3% 

Solo  13 11 84,6% 

Total 262 127 48,5% 

 

Uma ampla variedade de perfis de resistência foi observada nas cepas, 

independente da origem das mesmas, variando de um a treze antimicrobianos 

(Tabela 11 e Anexo 2). 
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Tabela 11. Perfil de resistência de cepas de E.coli isoladas de fezes, alimentos e solo 

Perfil de resistência Cepas (n)* Perfil de resistência Cepas (n) Perfil de resistência Cepas (n) Perfil de resistência Cepas (n) 

1 antimicrobiano  AMP, CIP, SUT 1 SUT, IPM, NIT 2 5 antimicrobianos  

AMP 4 AMP, CLO, NOR 1 4 antimicrobianos  AMC, AMP, CFZ, GEN, NIT 1 

CFZ 1 AMP, GEN, NIT 1 AMC, AMP, CFZ, IPM 1 AMC, AMP, CFZ, IPM, NIT 1 

CTX 12 AMP, GEN, NOR 1 AMC, AMP, CFZ,SUT 1 AMC, AMP, SUT, IPM, NIT 1 

GEN 3 AMP, IPM, NIT 1 AMC, AMP, SUT, NIT 1 AMC, CAZ, CTX, IPM, NIT 1 

IPM 1 AMP, SUT, GEN 4 AMC, AMP,CFZ, SUT 1 AMC, CIP, SUT, GEN, NOR 1 

NIT 27 AMP, SUT, NIT 5 AMP, CFZ, CLO, NIT 1 AMC, CTX, AMP, GEN, NIT 1 

SUT 9 ATM, CTX, GEN 1 AMP, CIP, GEN, NIT 1 AMP, CFZ, AMP, GEN, NIT 1 

2 antimicrobianos  CAZ, AMP, NIT 1 AMP, CIP, IPM, NIT 1 AMP, CFZ, SUT, GEN, NIT 1 

AMC, NIT 1 CAZ, SUT, NIT 1 AMP, CLO, SUT, GEN 2 AMP, CIP, CLO, SUT, NOR 1 

AMP, NIT 4 CAZ, CTX, AMP 1 AMP, SUT, GEN, IPM 1 AMP, CIP, GEN, NIT, NOR 1 

AMP, SUT 3 CAZ, CTX, NIT 1 AMP, SUT, GEN, NIT 2 AMP, CIP, SUT, GEN, NIT 1 

CIP, GEN 2 CIP, GEN, NOR 1 CAZ, AMP, IPM, NIT 1 AMP, CIP, SUT, GEN, NOR 1 

CLO, SUT 1 CLO, SUT, NIT 1 CAZ, CIP, NIT, NOR 1 AMP, CLO, SUT, IPM, NIT 1 

CTX, IPM 1 CTX, AMP, NIT 1 CAZ, GEN, IPM, NIT 1 AMP, SUT, GEN, NIT, NOR 1 

CTX, NIT 9 CTX, AMP, SUT 1 CIP, CLO, NIT, NOR 1 ATM, CIP, SUT, GEN, NIT 1 

CTX, SUT 2 CTX, CFZ, NIT 1 CIP, CLO, SUT, IPM 1 CIP, CLO, SUT, IPM, NIT 1 

GEN, NIT 4 CTX, GEN, IPM 1 CIP, SUT, GEN, NOR 1 CIP, CLO, SUT, IPM, NOR 1 

IPM, NIT 3 CTX, GEN, NIT 4 CIP, SUT NIT, NOR 1 CRO, AMP, CFZ, CIP,NOR 1 

SUT, NIT 13 CTX, IPM, NIT 1 CIP, SUT, GEN, NIT 1 CTX, AMP, CIP, NIT, NOR 1 

3 antimicrobianos  CTX, SUT, GEN 1 CTX, AMP, SUT, NIT 1 CTX, AMP, SUT, GEN 1 

AMC, AMP, CFZ 1 CTX, SUT, IPM 1 CTX, GEN, IPM, NIT 1 CTX, CIP, SUT, GEN, NIT 1 

AMC, AMP, NIT 1 CTX, SUT, NIT 3 CTX, SUT, GEN, NIT 2 CTX, CIP, SUT, GEN, NOR 2 

AMP, CFZ, SUT 1 GEN, IPM, NIT 3   CTX, CIP, SUT, NIT, NOR 1 

* 31 cepas sensíveis a todos os antimicrobianos testados (continua) 
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(cont.) 
Tabela 11. Perfil de resistência de cepas de E.coli isoladas de fezes, alimentos e solo 

Perfil de resistência Cepas 
(n)* 

Perfil de resistência Cepas (n) Perfil de resistência Cepas (n) 

 

6 antimicrobianos  CTX, CIP, CLO, SUT, GEN, NIT, NOR 1 11 antimicrobianos  

AMC, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN 1 CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, NOR 1 ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP SUT, 
GEN, NIT, NOR 

1 

AMC, AMP, CIP, SUT, GEN, NOR 1   

AMC, CAZ, CTX, AMP, CFZ, SUT 1 8 antimicrobianos  ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, 
SUT, NIT, NOR 

1 

AMP, CFZ, CIP, CLO, GEN, NOR 1 AMC, CFX, AMP, CFZ, SUT, GEN,IPM, NIT 1 

AMC, CTX, AMP, CFZ, GEN, IPM 1 AMC, CTX, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NOR 1   

AMP, CFZ, CLO, SUT, GEN, NIT 1 AMC, CTX, AMP, CIP, SUT, GEN, NIT, NOR 1 12 antimicrobianos  

AMP, CIP, SUT, GEN, NIT, NOR 3 ATM, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO NOR 3 AMC, ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, 
SUT, GEN, NIT, NOR 

1 

ATM, AMP, CIP, SUT, GEN, NOR 1 CAZ, CTX, AMP, SUT, GEN, IPM, NIT, NOR 1 

ATM, CTX, AMP, CFZ, GEN, NIT 1 CAZ, CTX, ATM, AMP, CFZ, SUT, IPM, NIT 1 ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, 
SUT, GEN, NIT, NOR 

1 

CIP, CLO, SUT, GEN, NIT, NOR 1   

CTX, AMP, SUT, GEN, NIT, NOR 1 9 antimicrobianos    

CTX, SUT, GEN, IPM, NIT, NOR 1 ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, SUT, NOR 1 13 antimocrobianos  

  ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CLO, SUT, NIT 1 AMC, ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CLO, 
SUT, GEN, IPM, NIT, NOR 

1 

7 antimicrobianos  AMC, AMP, CFZ, CIP, CLO, SUT, GEN, NIT, NOR 1 

AMC, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NOR 1     

AMC, CAZ, CTX, AMP, CFZ, SUT, NIT 1 10 antimicrobianos   

AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NIT, NOR 2 ATM, CTZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, NIT, NOR 1 

CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, NIT 1 CAZ, CTX,CRO, AMP, CFZ, CIP, SUT, IPM, NIT, NOR 1 

CTX, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NOR 1      

* 31 cepas sensíveis a todos os antimicrobianos testados 
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4.7 DETECÇÃO FENOTÍPICA E GENOTÍPICA DE AMOSTRAS 

PRODUTORAS DE ESBL E AmpC 

 De todas as cepas testadas para a expressão fenotípica de ESBL, 

somente aquelas isoladas de aves e alimentos apresentaram resultados 

presuntivos positivos para a presença de ESBL, enquanto todas as cepas 

isoladas de solo se mostraram negativas. Dentre as 148 cepas isoladas da 

fezes de aves, sete foram positivas. Em relação às 101 cepas isoladas de 

alimentos, seis foram positivas (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Cepas de E. coli produtoras de ESBL segundo a origem da amostra. 

As cepas positivas no teste fenotípico para a detecção da presença de 

ESBL foram investigadas também quanto à presença de um conjunto de genes 

codificadores: blaTEM, blaSHV, blaGES, blaCTX-M-1, blaCTX-M-2  e blaCTX-

M-8. Três cepas isoladas de alimentos foram positivas para o gene blaTEM e 

outras três de mesma origem para o gene blaCTX-m2. Seis cepas isoladas de 

fezes apresentaram o mesmo gene, sendo este o mais frequentemente 

detectado. Apenas umacepa apresentou o gene BLACTX-M-8 e três, o gene 

blaCTX-M-1. Apenas uma dentre as 13 cepas foi negativa para todos os genes 

testados (Tabela 12). 
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Tabela 12. Genes codificadores de ESBL, em cepas de E. coli positivas 

no testes fenotípico. 

 Gene 

Origem blatem blashv blages blactx-m-1 blactx-m-2 blactx-m-8 
       
Fezes       
F89 - - - + - - 
F92 - - - - - - 
F118 - - - - + - 
F120 - - - - + - 
F133 - - - - + - 
F138 - - - - + - 
F142 - - - - + - 
       
Alimentos       
A19 - - - + - - 
A20 + - - - - + 
A22 + - - + - - 
A24 + - - - + - 
A78 - - - - + - 
A89 - - - - + - 

 

Todas as 13 cepas resistentes a amoxicilina/ácido clavulânico também o 

foram para a cefoxitina, sendo apresentado também resultado de sinergismo 

positivoe, portando, fenotipicamente confirmadas como produtoras de AmpC 

(Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Percentual de cepas positivas para AmpC nos três conjuntos 

testados, e ainda baseado no conjunto total. 

 As cepas positivas para o teste fenotípico de presença de AmpC foram 

testadas investigadas ainda para marcadores genéticos dos grupos ACC, DHA, 

EBC, FOX e CIT. No entanto, só houve positividade para o grupo EBC em três 

cepas (F61, A75 e S13). 
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4.8 CLASSIFICAÇÃO FILOGENÉTICA 

A classificação filogenética foi realizada com um subgrupo das cepas 

com perfil de virulência (n=46), que apresentaram ao menos 4 dos 9 fatores de 

virulência testados, composto apenas por cepas de aves e alimentos, já 

quenenhuma cepa isolada de solo foi positiva para os fatores testados (Tabelas 

13 e 14). 

Adicionalmente, foi realizada a classificação filogenética de todas as 

cepas positivas para ESBL (n=13) incluindo cepas isoladas de aves e 

alimentos ou AmpC (n=13) incluindo cepas isoladas de aves, alimentos e solo 

(Tabelas 13 e 15). 

Do conjunto das cepas selecionadas pelo perfil de virulência, o grupo 

filogenético mais freqüente foi o B1, enquanto o de menor frequência foi o D. A 

mesma distribuição foiencontradanas cepas selecionadas de acordo como 

perfil de resistência. No entanto, duas cepas, F89 e A16, apresentando 

multirresistência e cinco ou mais fatores de virulência, foram identificadas como 

pertencentes ao grupo B2 (Tabela 13). 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagem ilustrativa de gel de agarose mostrando a cepa F46 

com amplificação para os genes chuA (279pb), yjaA (211pb) e TspE4.C2 

(152pb), os quais determinam a classificação filogenética de E. coli. 
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Tabela 13. Frequência de grupos filogenéticos em cepas de E. coli 

isoladas de fezes e alimentos. 

*As duas cepas não classificadas em grupos filogenéticos pertencem aos dois 

conjuntos.

 A B1 B2 D nT 

Conjunto/Origem      

Virulência/Fezes 

(n=17) 

5 (29,4%) 7 (41,2%) 3 (17,6%) 1 (5,9%) 1 

Virulência/Alimentos 

(n=29) 

11 (37,9%) 11 (37,9%) 6 (20,7%) 0 1 

Total Parcial 16 18 9 1 2 

Resistência 

(ESBL, n=13) 

4 (30,8%) 6 (46,3%) 2 (15,4%) 0 1 

Resistência 

(AmpC, n=13) 

1 (7,7%) 9 (69, 2%) 2 (15,4%) 0 1 

Total Parcial 5 15 4 1 2 

TOTAL GERAL 21 33 13 2 2* 
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Tabela 14. Características do grupo de cepas de E.coli isoladas de fezes e alimentos, selecionadas pelo perfil de virulência 

Cepa* 
Fímbria 

Curli 
Adesão 

vidro Perfil de Virulência** Perfil de Resistência ESBL  AmpC 
Gene 
ESBL 

Gene 
AmpC 

Filogrup
o 

F10  + Forte kps, fimH, ecpA, csg NIT - - 
  

A 

F11 - Negativo irp-2, fimH, ecpA, csg, iss CAZ, AMP, NIT - - 
  

A 

F14  + Forte irp-2, fimH, ecpA, csg AMP, CLO, NOR - - 
  

B1 

F15  + Forte irp-2, fimH, ecpA, csg CTX, SUT, GEN, NIT - - 
  

A 

F30  + Forte kps, fimH, ecpA, csg GEN, NIT - - 
  

B2 

F45  + Fraco kps, fimH, ecpA, csg, iss CTX, CFZ, NIT - - 
  

B1 

F46  + Moderado irp-2, fimH, ecpA, csg, iss CTX, NIT - - 
  

B2 

F47  + Forte irp-2, fimH, ecpA, csg CTX, NIT - - 
  

B1 

F51  + Moderado kps, fimH, ecpA, csg CTX, NIT - - 
  

B1 

F52  + Forte kps, fimH, ecpA, csg NIT - - 
  

B1 

F55  + Forte kps, fimH, csg  - - 
   F63 + Forte kps, fimH, ecpA, csg CTX - - 
  

B1 
F64 + Forte kps, ecpA, csg SUT - - 

   F65 + Moderado kps, ecpA, csg CTX, AMP, SUT - - 
   F83 + Forte irp-2, fimH, ecpA, csg, iss NIT - - 
   F88 - Fraco irp-2, fimH, ecpA, csg, iss AMC, AMP, CFZ,SUT - + 
 

- Nt* 

F89 + Moderado irp-2, fimH, ecpA, csg, iss 
ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, 

CIP, SUT, NOR + - ctx-m-1 
 

B2 

F111 + Forte irp-2, csg  - - 
   F112 + Moderado irp-2, fimH, ecpA, csg CIP, SUT NIT, NOR - - 
  

D 

*Todas as cepas foram negativas para expressão de hemolisinas; F= Fezes; A=Alimentos, S=Solo;** todas as cepas foram negativas para hlyA e cnf-1                                                                   
(cont.) 

 



48 
 

 
 

(continuação) 
Tabela 14. Características do grupo de cepas de E.coli isoladas de fezes e alimentos, selecionadas pelo perfil de virulência 

Cepa* 
Fímbria 

Curli 
Adesão 

vidro Perfil de Virulência Perfil de Resistência ESBL  AmpC 
Gene 
ESBL 

Gene 
AmpC 

Filogrup
o 

F113 - Moderado irp-2, fimH, ecpA, csg CAZ, CTX, NIT - - 
  

A 

F129 + Moderado kps, fimH, ecpA, csg NIT - - 
  

A 

F130 + Forte kps, fimH, ecpA, csg AMP, SUT, NIT - - 
  

B1 

F136 + Forte irp-2, fimH, ecpA SUT, NIT - - 
   A007  + Fraco irp-2, fimH, ecpA, csg, iss CTX, IPM - - 
  

A 

A008  + Fraco irp-2, fimH, ecpA, csg, iss AMP, GEN, NIT - - 
  

A 

A012 - Negativo irp-2, fimH, ecpA, csg, iss CTX, CIP, CLO, SUT, GEN, NIT, NOR - - - - A 

A016 - Negativo pap, irp-2, fimH, ecpA, csg, iss CTX, CIP, SUT, GEN, NIT - - 
  

B2 

A031  + Forte pap, fimH, ecpA, csg, iss AMP, CIP, SUT, GEN, NIT - - 
  

A 

A039  + Moderado irp-2, fimH, ecpA, csg, iss 
AMC, CTX, AMP, CFZ, CIP, SUT, 

GEN, NOR - -     A 

A040  + Fraco irp-2, fimH, ecpA, csg, iss CTX, AMP, NIT - - 
  

B1 

A045  + Forte irp-2, fimH, ecpA, csg, iss AMP, CIT, SUT, GEN, NIT, NOR - - 
  

B1 

A046  + Fraco irp-2, fimH, csg AMP, SUT, NIT - - 
   A047  + Fraco irp-2, fimH, iss GEN - - 
   A049  + Moderado kps, irp-2, fimH, ecpA, csg, iss AMC, AMP, CFZ, GEN, NIT - + 
 

- A 

A050 - Forte kps, irp-2, fimH, csg, iss GEN, IPM, NIT - - 
  

A 

A051  + Moderado irp-2, fimH, ecpA, csg, iss CTX, CIP, SUT, GEN, NOR - - 
  

A 

A052  + Forte irp-2, fimH, ecpA, csg, iss AMP - - 
  

A 

A053 - Forte pap, irp-2, fimH, ecpA, csg, iss CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, NIT - - 
  

B2 

A054  + Moderado pap, irp-2, fimH, ecpA, csg, iss CTX - - 
  

B1 

A055 - Moderado pap, irp-2, csg CAZ, CTX, AMP - - 
   *Todas as cepas foram negativas para expressão de hemolisinas; F= Fezes; A=Alimentos, S=Solo ** todas as cepas foram negativas para hlyA e cnf-1                                                                   

(cont.) 
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(continuação) 
Tabela 14. Características do grupo de cepas de E.coli isoladas de fezes e alimentos, selecionadas pelo perfil de virulência 

Cepa* 
Fímbria 

Curli 
Adesão 

vidro Perfil de Virulência Perfil de Resistência ESBL  AmpC 
Gene 
ESBL 

Gene 
AmpC Filogrupo 

A056  + Moderado pap, irp-2, ecpA, csg, iss CTX - - 
  

B1 

A057  + Fraco pap, irp-2, fimH, csg, iss CTX, GEN, NIT - - 
  

B2 

A069  + Forte irp-2, fimH, ecpA, csg, iss CTX - - 
  

B1 

A076 - Moderado irp-2, fimH, ecpA, csg, iss AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NIT, NOR - - 
  

B2 

A077  + Moderado irp-2, fimH, ecpA, csg AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NIT, NOR - - 
  

B1 

A078  + Moderado irp-2, fimH, ecpA, csg, iss 
ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP 

SUT, GEN, NIT, NOR + - ctx m-2 
 

NÃO-
TESTADO 

A080 - Fraco irp-2, fimH, ecpA, csg 
AMC, ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, 

CIP, SUT, GEN, NIT, NOR + - ctx m-2 
 

B2 

A082 - Fraco irp-2, ecpA, csg NIT - - 
   A083  + Forte irp-2, fimH, ecpA, csg, iss ATM, CTX, AMP, CFZ, GEN, NIT - - 
  

B1 

A084  + Negativo pap, fimH, ecpa, csg CIP, SUT, GEN, NOR - - 
  

B2 

A086 - Moderado pap, irp-2, fimH, ecpA, csg, iss AMP, CFZ, AMP, GEN, NIT - - 
  

B1 

A088  + Forte kps, fimH, ecpA, csg, iss AMP, CFZ, SUT - - 
  

B1 

A089  + Forte kps, fimH, ecpA, csg, iss 
AMC, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, 

NOR - + 
 

- B1 

A090  + Forte kps, fimH, ecpA, csg, iss AMP, SUT, GEN, NIT - - 
  

B1 

A091  + Forte kps, fimH, ecpA, csg, iss AMP, SUT, GEN, NIT - - 
  

A 

A092  + Negativo kps, fimH, ecpA, csg, iss AMP, SUT, GEN - - 
  

A 

A099 - Fraco kps, fimH, ecpA, iss AMP, SUT, GEN, NIT, NOR - -       

*Todas as cepas foram negativas para expressão de hemolisinas, F= Fezes; A=Alimentos, S=Solo ;** todas as cepas foram negativas para hlyA e cnf-1 
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Tabela 15. Características do grupo de cepas de E.coli isoladas de fezes e alimentos, selecionadas pelo perfil de resistência 

Cepa*
** 

Fímbria 
Curli 

Adesão 
vidro 

Perfil de Resistência Perfil de 
Virulência 

ESBL  AmpC Gene 
ESBL 

Gene 
AmpC 

Filogrupo 

F89 + Moderado ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, SUT, NOR irp-2, fimH, 
ecpA, csg, iss 

+ - ctx-m-1 - B2 

F92 + Moderado CRO, AMP, CFZ, CIP,NOR  + - - - A 

F118 + Forte ATM, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, NOR  + - ctx-m-2 - B1 

F120 - Negativo ATM, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, NOR  + -  ctx-m-2 - B1 

F133 + Moderado ATM, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO NOR  + - ctx-m-2 - B1 

F138 + Fraco ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, SUT, NIT, NOR  + - ctx-m-2 - B1 

F142 - Negativo ATM, CTZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, NIT, NOR  + - - - B1 

A019  + Fraco ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CLO, SUT, NIT  + - ctx m-1 - A 

A020  + Forte CAZ, CTX,CRO, AMP, CFZ, CIP, SUT, IPM, NIT, NOR  + - tem ,ctx 
m-8 

- B1 

A022  + Fraco ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, SUT, GEN, NIT, NOR  + - tem - A 

A024 - Moderado AMC, ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CLO, SUT, GEN, IPM, NIT, 
NOR 

 + - tem,   ctx 
m-2 

- A 

A078  + Moderado ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP SUT, GEN, NIT, NOR irp-2, fimH, 
ecpA, csg, iss 

+ - ctx m-2 - nt** 

A080 - Fraco AMC, ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NIT, NOR irp-2, fimH, 
ecpA, csg 

+ - ctx m-2 - B2 

 *Positiva para expressão de alfa-hemolisina; ** não testado; *** F= Fezes; A=Alimentos, S=Solo                                                                                                                                                    

(continua) 

 

(continuação) 
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Tabela 15. Características do grupo de cepas de E.coli isoladas de fezes e alimentos, selecionadas pelo perfil de resistência 

Cepa*
** 

Fímbria 
Curli 

Adesão 
vidro 

Perfil de Resistência Perfil de 
Virulência 

ESBL  AmpC Gene 
ESBL 

Gene 
AmpC 

Filogrupo 

F1 - Moderado AMC, AMP, CFZ, IPM  -  + - - B1 

F61 - Nada AMC, AMP, CFZ  - + - ebc B1 

F81 + Forte AMC, AMP,CFZ, SUT  - + - - B1 

F88 - Fraco AMC, AMP, CFZ,SUT irp-2, fimH, 
ecpA, csg, iss 

- + - - nt 

A023 - Fraco AMC, AMP, CFZ, IPM, NIT  -  + - - B1 

A034  + Moderado AMC, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN  - + - - B1 

A037 - Fraco AMC, AMP, CFZ, CIP, CLO, SUT, GEN, NIT, NOR  - + - - B2 

A049  + Moderado AMC, AMP, CFZ, GEN, NIT kps, irp-2, 
fimH, ecpA, 

csg, iss 

- + - - A 

A068  + Fraco AMC, CIP, SUT, GEN, NOR  - + - - B1 

A075 - Fraco AMC, AMP, CIP, SUT, GEN, NOR  - + - ebc B1 

A089  + Forte AMC, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NOR kps, fimH, 
ecpA, csg, iss 

- + - - B1 

          

S5*  + Fraco AMP, CFZ, CLO, SUT, GEN, NIT - - + -  B2 

S13 - Moderado AMC, AMP, NIT - - + - ebc B1 

*Positiva para expressão de alfa-hemolisina; ** não testado; *** F= Fezes; A=Alimentos, S=Solo
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5. DISCUSSÃO 

 A diversidade apresentada por E.coli nas suas variadas formas de interação 

em distintos hospedeiros, bem como na circulação entre eles, se manifesta em 

relação às ExPEC. No entanto, tal diversidade representa um desafio para a 

determinação/identificação da(s) cepa(s) de maior importância pela sua maior 

virulência, resistência, habilidade na transmissão e disseminação, dentre outros 

fatores.  

 A carência de dados sobre a presença/circulação de ExPEC em aves criadas 

em nosso estado, com ênfase na criação alternativa e semi-extensivados animais, 

suscitou o presente trabalho. Buscamos a presença de ExPEC em amostras fecais 

de aves criadas nesse modo alternativo, no solo dos piquetes para pastejo destes 

animais, em seus locais de criação, e em carne de aves criadas e/ou abatidas no 

Estado do Rio de Janeiro. 

 Um total de 262 cepas foi avaliado. As cepas isoladas de mesma amostra 

foram consideradas distintas quando apresentaram perfil de virulência e/ou 

resistência distintos. A identificação de cepas ExPEC deu-se a partir de testes 

fenotípicos e genotípicos associados à virulência extra-intestinal, tendo como 

segundo foco o perfil de resistência a antimicrobianos 

 Todas as 262 cepas foram investigadas quanto à produção de hemolisina, 

fímbria curli, adesão ao vidro, resistência antimicrobiana e os marcadores genéticos 

do Grupo I (pap, kpsMTII, hlyA, cnf-1 e irp-2).  

 A expressão de hemolisinas foi detectada apenas em 3 (1,2%) cepas, sendo 

duas com fenótipo compatível com alfa-hemolisina e uma com entero-hemolisina. O 

gene hlyA, um dos marcadores investigados no Grupo I não foi detectado em 

nenhuma cepa. Dados sobre a atividade hemolítica e a ocorrência de seus 

marcadores genéticos são variáveis na literatura. Apesar de poder ocorrer em 

amostras comensais e patotipos intestinais, em geral a frequência é maior em 

ExPEC (WILES et al., 2008).  

 Marrs, Zhang & Foxman (2005) detectaram diferença significativa na 

presença do gene hlyA entre cepas UPEC (31-48%) e fecais (15%), fato este 



53 
 

 
 

também relatado por Navidinia e colaboradores (2014) com frequências de 26% e 

2%, respectivamente. Abe et al. (2008) e Mittal, Sharma & Chaudry (2015) relataram 

freqüências superiores a 40% em amostras de UPEC estudadas. Entretanto, 

frequências menores e similares aos nossos dados já foram relatadas anteriormente, 

por Oliveira e colaboradores (2011), com apenas 5% de amostras UPEC positivas. 

Em amostras de alimentos, Johnson e colaboradores (2017) também não 

detectaram hlyA em 50 não ExPEC e 25 ExPEC isoladas de carne aviária; no 

entanto, Cunha e colaboradores (2017) detectaram 52% de positividade em cepas 

do clone pandêmico O6-B2-ST73 isoladas de aves com colibacilose. 

Quanto à discordância entre a expressão fenotípica e presença de marcadores 

genéticos detectados em nossas amostras, situações similares já foram descritas. 

Zdziarskie e colaboradores (2008) relataram que muitas das cepas portadoras do 

gene não expressaram atividade hemolítica e, em 2014, Navidinia e colaboradores 

observaram atividade hemolítica em frequência superior em cepas UPEC e fecais, 

de 42% e 6%, respectivamente. 

O papel de curli na formação de biofilme e também na aderência ao epitélio 

urinário é conhecido e o biofilme, por sua vez, pode interferir na ação de 

antimicrobianos “in vivo”. Entre nossas cepas a expressão fenotípica de curli foi 

destacada, sendo observada em 83,1%, 75,2% e 53,8% das cepas estudadas de 

origem fecal, alimentos e solo, respectivamente; apresentando um valor médio de 

78,6%. Além disso, 96,5% das 57 cepas estudadas para virulência foram positivas 

no teste fenotípico e também para o gene csg, que codifica esta estrutura. 

Em relação ao teste de aderência em superfície abiótica (vidro), mais de 90% 

das cepas, independente da sua origem, foi positiva. Considerando apenas as de 

aderência forte, os índices variaram de 36,6% a 54%. Estudos anteriores afirmam 

que a positividade neste teste em cepas de ExPEC podem estar associadas ainda à 

presença de diferentes adesinas, como a fímbria curli (Uhlichet al., 2006). Se 

acrescentarmos a fímbria tipo 1, que também foi pesquisada neste estudo (com 

prevalências de acima de 90%, dentre as 57 cepas estudadas), estaremos mais uma 

vez de acordo com este trabalho comparativo. 
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Cergole-Novela, Pignatari & Guth (2015) também estudaram este fenótipo, 

detectando 6 (60%) amostras positivas, três delas apenas em meio LB com sal, 

incubados a 37 oC por 48 h. Os dados distintos, e relativamente mais baixos deste 

trabalho, podem ser consequência de diferenças nas condições de incubação, já 

que nossos testes foram todos realizados em LB sem sal e incubados a 26 oC por 

72h. A metodologia utilizada é relevante, conforme resultados encontrados por 

Weiss-Muszkate colaboradores (2010) que, estudando uma cepa EPEC atípica do 

sorogrupo O55, só obteve aderência (formação de biofilme) na interface ar-líquido 

utilizando as mesmas condições empregadas em nosso estudo. 

O conjunto de resultados de estruturas e fenótipos associados à formação de 

biofilme permite considerar nossas cepas habilitadas a essa formação. Outras 

estruturas, no entanto, participam desta formação tal como o antígeno de superfície 

Ag43, importante na agregação bacteriana (ULETT et al., 2007), porém não 

investigado em nosso estudo.  

 Em 2007, Hancock, Ferrières & Klemm demonstraram que cepas de E. coli 

isoladas de pacientes com bacteriúria assintomática (BA) são melhores formadoras 

de biofilme que cepas UPEC isoladas de pacientes com sinais clínicos de infecção. 

Isso, no entanto não descarta a participação do biofilme na patogênese das ITU, 

mas acentua a sua importância na interação e persistência das BA, um papel que 

pode ser sugerido em relação às cepas do presente estudo em função dos 

resultados encontrados. Certamente, técnicas mais precisas de avaliação da 

formação de biofilme nesta e em outras superfícies abióticas ou bióticas poderiam 

definir melhor o potencial das cepas neste fenótipo (Azeredo et al., 2017). 

 Baseando-se na presença de ao menos um doscinco marcadores de 

virulência investigados, foi possível selecionar 57 cepas, sendo 23 provenientes de 

fezes e 34 de alimentos. Nenhuma das cepas isoladas do solo apresentou esses 

fatores investigados. Ainda se considerando o resultado do Grupo I, fica claro que as 

cepas isoladas de alimento apresentaram significativamente mais fatores de 

virulência. Considerando as cepas possuidoras de dois ou mais marcadores do 

Grupo I, nove cepas isoladas de alimentos apresentaram este perfil, porém 

nenhuma cepa isolada de aves. Após a seleção do grupo de cepas de virulência e 

investigação dos 4 marcadores adicionais do grupo II, e considerando-se ainda a 
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positividade para cinco ou mais fatores, a diferença continua significativa (6 vs. 27 

para cepas isoladas de fezes e alimentos, respectivamente). 

 No grupo I, estudamos fatores que, ainda que em frequências diferentes, 

ocorrem tanto em ExPEC de origem humana, quanto animal: genes de uma adesina 

(pap), duas toxinas (hlyA e cnf-1), uma cápsula/inibidora da fagocitose (kpsMTII) e 

um sideróforo (irp2). Com os testes do Grupo II, acrescentamos duas adesinas (fimH 

e ecpA), um marcador de biofilme (csgA) e uma evasina (iss), todos igualmente já 

descritos em ExPEC de origem humana e animal. Além disso, permitiram a distinção 

do perfil das cepas estudadas, conforme relatado acima. 

 A alteração da composição destes grupos poderia provavelmente modificar o 

número de cepas selecionadas para a análise do perfil de virulência; porém, como o 

critério foi o mesmo para todas elas, a comparação da ocorrência segundo a origem 

da amostraprovavelmente não foi afetada. 

 A comparação do nosso critério de seleção e a combinação de marcadores 

de virulência com outros estudos se torna difícil pela quantidade e diversidade 

destes fatores. Além disso, em grande parte dos estudos o perfil dos fatores difere, 

pois são voltados exclusivamente para cepas de origem humana ou animal, 

privilegiando-se os marcadores de maior ocorrência em cada grupo. A eventual 

adoção de um dos critérios de triagem para identificação de APEC ou ExPEC de 

origem humana, descritos na literatura e citados anteriormente na introdução do 

presente estudo, traria provavelmente um viés na seleção das amostras. Sem 

recorrer a uma extensa investigação de marcadores já descritos, considera-se que o 

conjunto de marcadores investigados neste estudo se mostra equilibrado, sem 

predominância segundo a origem. 

 Além disso, conforme já afirmado anteriormente, o ponto central do nosso 

estudo foi comparar o perfil das cepas isoladas quanto à virulência e/ou resistência 

segundo a origem do seu isolamento, revelando similaridades e/ou diferenças. 

 Outro fator que dificulta a comparação de resultados encontrados em outros 

estudos, seja de cepas de origem humana ou aviária, relaciona-se ao isolamento ter 

sido realizado em hospedeiros sadios (portadores) ou doentes. No presente estudo, 
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as coletas fecais e a avaliação das cepas isoladas refletiram mais a primeira 

situação. 

Para uma comparação genérica dos resultados encontrados no presente 

estudo quanto à ocorrência de genes associados à virulência com alguns dados 

disponíveis na literatura, foi levada em consideração a presença relativa de cada 

gene no conjunto de 23 cepas isoladas de fezes e 34 cepas isoladas de alimentos, 

conforme apresentado na Tabela 20. Não utilizamos todas as cepas (n=262) 

testadas para o Grupo I porque os quatro genes adicionais foram investigados 

apenas nas 57 cepas selecionadas. 

Dessa forma, o gene pap foi detectado em 26,5% das cepas de origem 

alimentar, enquanto outros estudos descrevem frequências desde 1% em AFEC 

(JOHNSON et al. 2008) a 70,0% em UPEC (DORMANESH et al., 2014), com 

freqüências nitidamente maiores nesta segunda. Por sua vez, Mitchell e 

colaboradores (2015) relataram uma frequência de 15% em cepas isoladas de carne 

crua de aves. 

A frequência de kpsMTII (47,5% em cepas de fezes e 26,5% em cepas de 

alimentos, no presente estudo) variam na literatura de 1% em cepas isoladas de 

carne de aves (MITCHELL et al., 2015) a 77,5% (cepas APEC – RODRIGUES-SIEK 

et al., 2005). 

A ausência de hlyA e cnf-1 nas cepas deste estudo tem correspondência com 

estudos que encontraram frequências muito baixas, variando de 0,8% a 2,0 % 

(RODRIGUES-SIEK et al., 2005, JOHNSON et al. 2008, MITCHELL et al., 2015). As 

frequências mais elevadas correspondem a amostras UPEC. 

Em nosso estudo, o gene com a frequência mais elevada foi o irp2, 

concordando com os dados existentes na literatura para APEC e UPEC. Valores 

inferiores foram encontrados com cepas AFEC (SILVEIRA et al., 2016, PAIXÃO et 

al., 2016). 

Como era esperado, o gene fimH foi detectado em quase todas as cepas 

deste estudo e nos demais citados (Tabela 20). É importante ressaltar, no entanto, 

que em cepas ExPEC a fímbria tipo 1 é comprovadamente importante na 

patogênese das infecções (ANTÃO, WIELLER& EWERS, 2009). 
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De modo similar, o gene ecpA foi detectado em quase todas as cepas, como 

também foi relatado por Cyoiae colaboradores (2015). Frequências elevadas 

também ocorreram em APEC (STACY et al., 2014) e adubo a base de fezes aviárias 

(GAZAL et al., 2015). Apesar de presente tanto em cepas patogênicas como 

comensais, já se relatou a participação da fímbria comum de E.coli na patogênese 

de ExPEC (SALDANA et al., 2014; STACY et al., 2014;CHAHALES & THANASI, 

2015;GUABIRABA & SCHOULER, 2015). 

A frequência do gene csgA nas cepas deste estudo foi apresentada junto aos 

resultados de expressão da fímbria curli. Cergole-Novela, Pignatari & Guth (2015), 

estudando 10 cepas ExPEC, encontraram o gene csgA em todas elas, porém 

expressão em apenas duas (20%), ao contrário de nosso estudo. 

A expressão de curli em E.coli é frequente. Bauchart e colaboradores (2010) não 

encontraram diferença na frequência de expressão de ExPEC de origem humana e 

APEC. Cunha e colaboradores (2017), investigando a presença do gene crl, 

regulador da expressão de curli, detectaram 96% de positividade em cepas do clone 

pandêmico O6-B2-ST73 isoladas de aves com colibacilose. De modo similar, em 

2011, Totsika e colaboradores encontraram 100% de positividade, analisando a 

virulência de cepas do clone ST131.  

 Além disso, Cordeiro e colaboradores (2016) estudaram 31 cepas UPEC 

isoladas de pacientes com ITU recorrentes, encontrando todas elas positivas para o 

gene csgA e demonstraram o papel de curli na adesão associada à cistite, em 

concordância com dados de Emódy, Kerényi & Nagy (2003) que apontaram o papel 

de curli na colonização da área perineal necessária ao desenvolvimento de uma ITU. 

Dados recentes (HUSSAIN et al., 2017) descreveram presença simultânea e 

superexpressão de fímbria tipo 1 e curli em uma amostra MDR virulenta isolada de 

aves, reforçando o papel destas estruturas no processo infeccioso.  

 Com relação ao gene iss, houve uma diferença nítida na frequência de cepas 

isoladas de alimentos (82,4%), em comparaçãoàs cepas isoladas de fezes (26,1%). 

Mitchell e colaboradores (2015) também relataram frequência elevada em cepas 

isoladas de alimentos, e a ocorrência em cepas APEC foi normalmente mais elevada 

que em cepas UPEC (Tabela 20). 
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 Analisados em conjunto, os perfis de virulência encontrados nas cepas 

estudadas sugerem a capacidade de interação (aderência, sobrevivência e 

multiplicação) em sítios extra-intestinais dos hospedeiros e, portanto, potencial em 

patogenicidade.  

Outro aspecto importante a ser destacado foi a clara diferença observada 

entre cepas isoladas de fezes e de alimentos, consequência provável da origem e 

modo de criação distintos dos animais. Enquanto as cepas de fezes foram colhidas 

de aves caipiras criadas de modo alternativo, semi-extensivo, que implica em menor 

utilização de antimicrobianos terapêuticos e não utiliza antimicrobianos com 

finalidades profiláticas, as cepas de alimentos são provenientes de animais abatidos 

no Estado do Rio de Janeiro e criados do modo convencional, intensivo e associado 

ao uso mais frequente de antimicrobianos. Apesar de vários antimicrobianos terem 

seu uso proibido em aves para finalidades terapêuticas, ainda não foi banido 

totalmente o seu uso nas criações convencionais, no Brasil.  

 Não foram observadas diferenças significativas nos perfis de virulência e 

resistência das cepas isoladas de animais, quando comparadas segundo a 

propriedade (dados não mostrados). Diversos fatores podem contribuir para essa 

homogeneidade, como a origem comum da maior parte dos animais, bem como da 

similaridade do seu manejo.  

 Além disso, a diferença entre os dois grupos de cepas (animais x alimentos) 

também foi observada a partir dos perfis de resistência, que serão discutidos de 

modo conjunto a seguir. 

 Ao se analisar o perfil de resistência das cepas isoladas de fezes, alimentos e 

solo fica evidente que a resistência antimicrobiana foi frequentemente observada, 

visto que 88,9% expressaram resistência ao menos a um antimicrobiano, 48,5% 

foram multirresistentes, 15,3% apresentaram resistência a seis ou mais 

antimicrobianos e resistência a até 13 dos 14 antimicrobianos testados foi detectada. 

 Os mesmos dados comparados conforme a origem das cepas demonstraram 

uma diferença significativa no perfil de resistência das cepas isoladas de alimentos: 

96% resistentes ao menos a um antimicrobiano, 67,3% MDR, 27,7% com resistência 

a seis ou mais antimicrobianos. Além disso, as cepas resistentes a 12 e 13 dos 
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antimicrobianos testados foram isoladas de alimentos. Como dito acima em relação 

aos perfis de virulência, a maior resistência detectada entre as cepas isoladas de 

alimento pode ser consequência de diferenças no sistema de criação destes 

animais. No entanto, a influência do processo de abate, preparo e acondicionamento 

da carne para a venda nos estabelecimentos como causas de contaminação do 

produto de outras fontes, não foi avaliada e pode ter contribuído para esta diferença. 

 Três estudos na literatura abordaram direta ou indiretamente essa questão. 

Um estudo realizado em 2015 comparou 121 cepas isoladas de animais de criação 

convencional e 35 cepas de criação alternativa na região de Londrina, Paraná (Koga 

et al.,2015), e constatou diferenças significativas na frequência dos fatores de 

virulência, bem como no perfil de resistência a antimicrobianos entre elas. Johnson e 

colaboradores (2005 e 2015) compararam cepas ExPEC isoladas de alimentos 

provenientes de animais de criação convencional e criação “orgânica”, constatando 

a mesma diferença observada no presente estudo quanto ao perfil de resistência. No 

entanto, no estudo de 2015 que também comparou o perfil de virulência, a diferença 

ocorreu, mas de forma não significativa. 

 Em relação às cepas isoladas de solo, as taxas de resistência foram altas, 

porém não realizamos a comparação com amostras de outra origem pela 

discrepância quanto ao pequeno número de cepas testadas. 

 A ceftazidima e o cotrimoxazol foram os antimicrobianos com menor e maior 

taxas de resistência, respectivamente, tanto em cepas de origem fecal quanto de 

alimentos. Isto é compatível com o uso frequente do cotrimoxazol em aves, ao 

contrário da ceftazidima (MELLATA, 2013; PASQUALI et al., 2015). 

 Comparando as cepas isoladas segundo a sua origem, a partir do critério 

apresentado por Warren et al. (1999) e Gupta et al. (2011) que consideram que o 

uso de um antimicrobiano não é mais eficaz quando a sua taxa de resistência se 

mostra superior a 20% na população estudada quatro antimicrobianos (ampicilina, 

gentamicina, cotrimoxazol e nitrofurantoína) no conjunto total de cepas atenderiam 

este critério.  

 No entanto, separando-se as cepas por origem apenas um antimicrobiano 

(cotrimoxazol) nas cepas de origem fecal e sete (ampicilina, cefazolina, 
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ciprofloxacina, norfloxacina, gentamicina, cotrimoxazol e nitrofurantoína) nas cepas 

de origem alimentares não poderiam ser utilizados. Isso reforça a diferença 

significativa no perfil de resistência de cepas de origem fecal e alimentar (também 

relatada anteriormente no perfil de virulência), além de refletiruma provável maior 

pressão seletiva devido ao uso mais intenso de antimicrobianos relacionado ao 

modo convencional de criação dos animais. 

 A resistência aos beta-lactâmicos (ampicilina e cefazolina), quinolonas 

(ciprofloxacina e norfloxacina), aminoglicosídeo (gentamicina), sulfonamidas 

(cotrimoxazol) e furano (nitrofurantoína), mais intensa em cepas de origem alimentar, 

também deve refletir seu uso frequente em criação do tipo convencional destes 

animais.  

 A resistência e multirresistência de amostras ExPEC é bem documentada na 

literatura, destacando-se em geral um perfil mais significativo em cepas de origem 

humana em relação às de origem animal e de APEC em relação às cepas AFEC. As 

taxas de resistência são variáveis e influenciadas pelo período de coleta e região 

geográfica.  

 Em relação às APEC ou E. coli isoladas de alimentos, podemos citar alguns 

dados. Zhaoe colaboradores (2005) descreveram resistência à gentamicina e 

cotrimoxazol em 69% e 93% das 95 cepas APEC, respectivamente. Bonnet e 

colaboradores (2009) encontraram 88% das 256 cepas APEC analisadas como 

resistentes ao menos a um antimicrobiano sendo 42% MDR. Koga e colaboradores 

2015a, comparando o perfil de resistência de E.coli isoladas de carcaças de frango 

em 2013 e 2017, observaram um aumento na resistência, relatando nas cepas de 

2013 a ocorrência frequente de ESBL blaCTX-M-2 e as seguintes taxas de 

resistência: ampicilina 66,9%; cefazolina>50%; gentamicina 20%; ciprofloxacina 

40%; cotrimoxazol 45% e nitrofurantoína 10%. Subedi e colaboradores (2018), 

analisando 148 cepas APEC, encontraram 81,1% não-suscetíveis a pelo menos um 

antimicrobiano testado, e 32,4% MDR. 

 Rijavec e colaboradores (2006) avaliaram 100 cepas UPEC detectando 41,8% 

MDR e taxas de resistência de: ampicilina 48%; gentamicina 8%; ciprofloxacina e 

norfloxacina 10%; cotrimoxazol 20%. Dias e colaboradores (2009) descreveram mais 
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de 50% das 185 cepas de UPEC como resistentes a ampicilina e cotrimoxazol. 

Molona-Lopez e colaboradores (2011) relataram 30,2% de MDR entre as 119 cepas 

UPEC testadas e as seguintes taxas de resistência: ampicilina 83,7%; 

ciprofloxacina>55% e cotrimoxazol 56,4%. Marialouis & Santhanam (2016), num 

conjunto de 58 cepas UPEC detectou 27 cepas ESBL-positivas, sete cepas AmpC-

positivase as seguintes taxas de resistência: ampicilina 79,3%; amoxicilina+ ácido 

clavulânico 100%; gentamicina 44,8%; ciprofloxacina 75,9%; cotrimozaxol 63,5% e 

nitrofurantoína 22,4%. 

 A comparação do perfil de resistência entre cepas de E.coli criadas do modo 

convencional e alternativo foi realizada por Koga e colaboradores (2015b)que 

relataram, de modo geral, taxas maiores entre as cepas isoladas do modo 

convencional. Assim, cita-se: ampicilina (65% vs 20%); amoxicilina+ácidoclavulânico 

(> 20% vs 0); ceftazidima (<5% vs. 0); gentamicina (>20% vs. < 5%); ciprofloxacina 

(40% vs< 5%) ;norfloxacina (> 20% vs. < 5%); cotrimozazol (50% vs. 30%); e 

nitrorurantoína (10% vs< 5%). 

 Confrontando-se os dados de resistência obtidos no presente estudo com os 

dados da literatura relatados acima, percebemos em geral uma concordância, 

principalmente quando comparados ao perfil das cepas isoladas de alimentos. Os 

valores encontrados em cepas isoladas de fezes são similares aos descritos por 

Koga e colaboradores (2015b). Um destaque deve ser dado à resistência às 

quinolonas, que se mostra especialmente associada a amostras ESBL e AmpC 

positivas e a resistência à nitrofuranoína, que apesar de ser raramente adquirida, foi 

expressa por mais de 20% das cepas de origem alimentar. 

Além do perfil de resistência já discutido acima, a detecção de cepas produtoras 

de ESBL e AmpC, isoladas de solo com este fenótipo e confirmadas quanto ao seu 

genótipo, principalmente no caso das ESBL positivas, merece destaque.  

Os genes de resistência identificados entre as cepas isoladas de aves positivas 

no teste fenotípico para ESBL (n=7), em nosso trabalho, foram blaCTX-M-2 (n=5) e 

blaCTX-M-1 (n=1). Quanto às cepas de origem fecal positivas no teste fenotípico 

para AmpC (n=6), apenas uma teve o gene (ebc) detectado. 
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No trabalho de Van Hoeke colaboradores (2016), o conjunto de cepas de 

isoladas de alimentos apresentou 42% de positividade para o gene ctx-m-1, 

enquanto para o blashv-12, de 11%. Em 2015, Koga e colaboradores detectaram11 

(9,1%),dentre as 121 cepas de aves, positivas para o gene cit (AmpC), enquanto em 

nosso trabalho houve positividade para o gene ebc (AmpC) em 3 (1,1%) das 262 

cepas analisadas. Hussein e colaboradores (2017) detectaram genes de resistência 

em todas as cepas (n=5), sendo o ctx-m-1 em todas as cinco e o blaTEM em três 

delas. 

Já em relação às cepas isoladas de alimentos no presente estudo, dentre as 

positivas no teste fenotípico para ESBL (n=6), o gene blaTEM foi identificado em três 

cepas, o gene ctx-m-2 em três cepas, o gene blaCTX-M-1em duas cepas, e o gene 

blaCTX-M-8em uma cepa. Além disso, três destas cepas exibiram mais de um gene 

simultaneamente: blaTEM/blaCTX-M-1, blaTEM/blaCTX-M-2  e blaTEM/blaCTX-M-8 

(uma cepa cada). 

Uma das quatro cepas AmpC isoladas de alimentos e uma das duas cepas 

isoladas de solo, tal qual ocorrido com cepas isoladas de fezes, detectando-se 

genes do grupo EBC, que amplifica os genes mir-1t e act1, descrito originalmente 

em Enterobactercloacaee eventualmente detectado em E. coli (Cherifet al., 2016). 

Em nosso trabalho, a positividade para AmpC no teste fenotípico entre as cepas 

isoladas de alimentos foi de 2,7% entre o total de cepas estudadas (n=262). Dados 

bem superiores foram apresentados por Borjessone colaboradores (2013), que 

encontraram 40% e 50,8% de positividade para o teste fenotípico de AmpC nas 

cepas isoladas de carne aviária, abatidasem 2010 e 2013, respectivamente.  

 Botelho e colaboradores, (2015) estudou amostras de frangos 

comercializados no Rio de Janeiro e provenientes de abatedouros habilitados à 

exportação, ou com animais provenientes de criação “orgânica”. Eles analisaram 

136 cepas de E.coli, isoladas através demeios com e sem antimicrobianos, e 

recuperaramuma grande quantidade de cepas ESBL-positivas, tendo sido 

identificados os genesblaCTX-M-15, blaCTX-M-2 eblaCTX-M-8. Além disso, 

isolaramcepas AmpC-positivas expressando o gene blaCMY-2, o qual também foi 

identificado em cepas simultaneamente ESBL-positivas carreando os genes blaCTX-
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M-2 eblaCTX-M-8. Destaca-se que cepas ESBL-positivas e AmpC-positivas foram 

recuperadas de amostras provenientes de animais de criação “orgânica”. 

Com relação à filotipagem, a maioria das cepas, seja do grupo de virulência 

oude resistência, foi classificada como B1 (n=33) ou A (n=21), que são mais 

frequentes entre amostras comensais. Por outro lado, 15 cepas foram classificadas 

como B2 (n=14) ou D (n=1), composto principalmente porcepas com características 

patogênicas extra-intestinais (RODRIGUEZ-SHIEK et al., 2005). Além disso, a 

maioria das cepas com perfis simultâneos de virulência e resistênciae isoladas de 

alimentos, foiclassificada no grupo B2. 

 Rodriguez-Shieke colaboradores (2005), estudando cepas APEC e UPEC, 

encontraram predominância para os grupos A e B2, respectivamente. Marialouis & 

Santhanam (2016), relataram que 41% das cepas produtoras de ESBL detectadas 

entre as cepas UPEC isoladas seu estudo foram classificadas nogrupo B2, enquanto 

em nosso estudo a frequência foi de 15,4%, tanto nas cepas isoladas de fezes, 

quanto de alimentos. 

 O presente estudo mostrou predominância nos grupos B1 e A, 

respectivamente. Landgrafe colaboradores (2017), em acordo com os nossos 

resultados, demonstrou que todas as cepas ESBL isoladas de alimentos também 

foram classificadas no grupo A. 

 A respeito das cepas de solo analisadas pelo teste de filotipagem, embora o 

nosso tenha sido limitado, duas cepas foram classificadas, uma como B1 e outra 

como B2. Porém, em estudo com cepas isoladas de adubos a base de esterco 

aviário, a maioria foi classificada como no grupo A (GAZAL et al.,2015). 

 Sobre as cepas com teste fenotípico positivo para AmpC, a maioria foi 

classificadano grupo B1 (69,2%). Solá-Gines e colaboradores (2015), estudando 22 

cepas APEC e 10 cepas AFEC, detectaram nove cepas ESBL-positivas (genes  

blaCTX-M-14 [6] , blaSHV-12 [2] e blaSHV-2 [1]) e duas cepas AmpC (gene blaCMY-

2). Adicionalmente, o clone emergente O25b:H4-B2-ST131 AmpC-positivo(blaCMY-

2). 

O conjunto dos resultados obtidos neste estudo demonstrou perfis de 

virulência e resistência mais relevantes nas cepas provenientes de alimentos e 
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oriundas de animais criados de forma convencional. O melhor esclarecimento desta 

diferença poderia ser alcançado com a inclusão de cepas isoladas de animais 

criados de forma convencional, bem como de alimentos derivados de animais 

criados na forma alternativa (produtos tipo “caipira”). 

Mesmo assim, os perfis de virulência e resistência, bem como a quantidade 

elevada de cepas MDR e a detecção de cepas produtoras de ESBL e AmpC, 

representam um risco concreto da transmissão destas cepas e/ou genes ao ser 

humano. Uma caracterização mais precisa do perfil e consequente risco associado 

das cepas isoladas será possível com a identificação de seus sorotipos e tipos ST, 

permitindo inclusive a detecção da eventual presença de clones epidêmicos de 

relevância mundial. 
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6. CONCLUSÃO 

A ocorrência frequente e por vezes intensa de aderência à superfície abiótica 

(vidro), associada à expressão de fímbria curli, confirmada geneticamente, 

demonstram um potencial formador de biofilme nas cepas estudadas, no entanto, as 

cepas estudadas não possuem, em sua maioria, presença de hemolisinas. 

A maioria (7/9) dos marcadores genéticos de virulência extra-intestinal foi 

detectada, sendo a sua ocorrência significativamente maior entre cepas isoladas de 

carne crua de origem aviária produzida no regime intensivo do que de cepas de 

fezes isoladas de aves criadas no regime extensivo. 

A grande maioria das cepas testadas mostrou-se não suscetível a ao menos 

um antimicrobiano, sendo as taxas significativamente maiores em cepas isoladas de 

carne crua e origem aviária do que em cepas isoladas de fezes de aves criadas de 

modo alternativo, bem como em relação àpresença de cepas MDR. A maioria das 

cepas de E. coli isoladas do solo também foram MDR 

Cepas de E. coli produtoras de ESBL circulam em amostras de fezes de aves 

criadas de modo alternativo e carne crua de origem aviária, predominando o 

genótipo blaCTX-M-2/B1.  

Cepas de E. coli produtoras de AmpC circulam em amostras de fezes de aves 

criadas de modo alternativo e em solo de áreas de criação das mesmas, bem como 

em carne crua de origem aviária, detectando-se o gene ebc. 

Os grupos filogenéticos A e B1 predominam entre as cepas de E. coli, 

apresentando marcadores de virulência e resistência independenteda sua origem 

(fezes, alimento, ambiente). Cepas de E. coli apresentando simultaneamente um 

perfil significativo de virulência e resistência e isoladas de carne crua e origem 

aviária foram predominantemente do grupo B2. 

Assim, sugerimos que o sistema de criação das aves (modo de criação 

alternativa ou convencional) tem impacto no perfil de virulência e resistência 

apresentado por cepas de E. coli circulantes nos animais e alimentos derivados, e 

apresentam consequente risco de transmissão ao ser humano. 
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ANEXO 2 (MATERIAL SUPLEMENTAR) 
 
Tabela 16. Perfil de resistência de cepas de E.coli isoladas de fezes de aves.  

Perfil de resistência Cepas 
(n)* 

Perfil de resistência Cepas (n) Perfil de resistência Cepas (n) 

1 antimicrobiano CAZ, AMP, NIT 1 CTX, SUT, GEN, NIT 1 

AMP 2 CAZ, CTX, NIT 1 CTX, AMP, SUT, GEN 1 

CFZ 1 CLO, SUT, NIT 1 CTX, AMP, SUT, NIT 1 

CTX 6 CTX, AMP, SUT 1 5 antimicrobianos  

GEN 2 CTX, GEN, IPM 1 AMC, CAZ, CTX, IPM, NIT 1 

IPM 1 CTX, GEN, NIT 2 AMP, CIP, SUT, GEN, NOR 1 

NIT 21 CTX, IPM, NIT 1 CRO, AMP, CFZ, CIP,NOR 1 

SUT 9 CTX, CFZ, NIT 1 CTX, AMP, CIP, NIT, NOR 1 

2 antimicrobianos CTX, SUT, IPM 1 CTX, CIP, SUT, NIT, NOR 1 

AMC, NIT 1 CTX, SUT, NIT 2 6 antimicrobianos  

AMP, NIT 3 GEN, IPM, NIT 2 CIP, CLO, SUT, GEN, NIT, NOR 1 

AMP, SUT 3 4 antimicrobianos  7 antimicrobianos  

CTX, NIT 7 AMC, AMP,CFZ, SUT 1  CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, NOR 1 

CTX, SUT 1 AMP, CFZ, CLO, NIT 1 8 antimicrobianos  

GEN, NIT 2 AMC, AMP, CFZ, IPM 1 ATM, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO NOR 3 

IPM, NIT 3 AMC, AMP, CFZ,SUT 1 9 antimicrobianos  

SUT, NIT 10 AMC, AMP, SUT, NIT 1 ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, SUT, NOR 1 

3 antimicrobianos AMP, CIP, GEN, NIT 1 10 antimicrobianos  

AMC, AMP, CFZ 1 CAZ, AMP, IPM, NIT 1 ATM, CTZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, NIT, NOR 1 

AMP, CIP, SUT 1 CAZ, GEN, IPM, NIT 1 11antimicrobianos  

AMP, CLO, NOR 1 CIP, SUT NIT, NOR 1 ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, SUT, NIT, NOR 1 

AMP, SUT, GEN 2 CIP, SUT, GEN, NIT 1  

AMP, SUT, NIT 3 CTX, GEN, IPM, NIT 1   

* 27 cepas sensíveis a todos os antimicrobianos testados 
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Tabela 17. Perfil de resistência de cepas de E.coli isoladas de alimentos 

Perifil de Resistência Cepas 
(n) 

Perifil de Resistência Cepas 
(n) 

Perifil de Resistência Cepas 
(n) 

Perfil de Resistencia Cepas 
(n) 

1 antimicrobiano  CIP, GEN, NOR 1 AMC, CIP, SUT, GEN, NOR 1 CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, NIT 1 

AMP  2 CTX, AMP, NIT 1 AMP, CIP, CLO, SUT, NOR 1 CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, NIT 1 

1 6 CTX, GEN, NIT 2 AMP, CIP, GEN, NIT, NOR 1 CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, SUT 1 

GEN 1 CTX, SUT, GEN 1 AMP, CIP, SUT, GEN, NIT 1 CTX, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NOR 1 

NIT 6 GEN, IPM, NIT 1 AMP, CLO, SUT, IPM, NIT 1 CTX, CIP, CLO, SUT, GEN, NIT, NOR 1 

2 antimicrobianos  IPM, NIT, NOR 1 AMP, SUT, GEN, NIT, NOR 1 8 antimicrobianos  

AMP, NIT 1 SUT, IPM, NIT 2 ATM, CIP, SUT, GEN, NIT 1 AMC, CTX, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NOR 1 

CIP, GEN 2 4 antimicrobianos  CIP, CLO, SUT, IPM, NIT 1 AMC, CTX, AMP, CIP, SUT, GEN, NIT, NOR 1 

CLO, SUT 1 AMP, CIP, IPM, NIT 1 CTX, CIP, SUT, GEN, NIT 1 CAZ, CTX, AMP, SUT,GEN, IPM, NIT, NOR 1 

CTX, IPM 1 AMP, CLO, SUT, GEN 2 CTX, CIP, SUT, GEN, NOR 2 CAZ, CTX, ATM, AMP, CFZ, SUT, IPM, NIT 1 

CTX, NIT 2 AMP, SUT, GEN, IPM 1 6 antimicrobianos  9 antimicrobianos  

CTX, SUT 1 AMP, SUT, GEN, NIT 2 AMC, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN 1 AMC, AMP, CFZ, CIP, CLO, SUT, GEN, NIT, NOR 1 

GEN, NIT 2 CAZ, CIP, NIT, NOR 1 AMC, AMP, CIP, SUT, GEN, NOR 1 ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CLO, SUT, NIT 1 

SUT, NIT 2 CIP, CLO, NIT, NOR  AMC, CTX, AMP, CFZ, GEN, IPM 1 11 antimicrobianos  

3 antimicrobianos  CIP, CLO, SUT, IPM 1 AMP, CIP, SUT, GEN, NIT, NOR 3 ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP SUT, GEN, NIT, 
NOR 

1 

AMP, CFZ, SUT 1 CIP, SUT, GEN, NOR 1 ATM, AMP, CIP, SUT, GEN, NOR 1 12 antimicrobianos 

AMP, GEN, NIT 1 CTX, SUT, GEN, NIT 1 ATM, CTX, AMP, CFZ, GEN, NIT 1 AMC, ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, SUT, 
GEN, NIT, NOR 

1 

AMP, IPM, NIT 1 5 antimicrobianos  CTX, AMP, SUT, GEN, NIT, NOR 1 ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CIP, CLO, SUT, 
GENN, NIT, NOR 

1 

AMP, SUT, GEN 1 AMC, AMP, CFZ, GEN, NIT 1 CTX, SUT, GEN, IPM, NIT, NOR 1   

AMP, SUT, NIT 2 AMC, AMP, CFZ, IPM, NIT 1 7 antimicrobianos  13 antimicrobianos  

ATM, CTX, GEN 1 AMC, CTX, AMP, GEN, NIT 1 AMC, AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NOR 1 AMC, ATM, CAZ, CTX, CRO, AMP, CFZ, CLO, SUT, 
GEN, IPM, NIT, NOR 

1 

CAZ, CTX, AMP 1 AMP, CFZ, AMP, GEN, NIT 1 AMP, CFZ, CIP, SUT, GEN, NIT, NOR 2   

* 04 cepas sensíveis a todos os antimicrobianos testados
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Tabela 18. Perfil de resistência de cepas de E.coli isoladas de solo 

Perfil de resistência Cepas (n) 

2 antimicrobianos 1 

SUT, NIT   

3 antimicrobianos  

AMC, AMP, NIT 1 

AMP, GEN, NOR  

AMP, SUT, GEN 1 

CAZ,  SUT, NIT 1 

CTX, SUT, NIT 1 

5 antimicrobianos  

AMC, AMP, SUT, IPM, NIT 1 

AMP, CFZ, SUT, GEN, NIT 1 

CIP, CLO, SUT, IPM, NOR 1 

6 antimicrobianos  

AMC, CAZ, CTX, AMP, CFZ, SUT 1 

AMP, CFZ, CLO, SUT, GEN, NIT 1 

7 antimicrobianos  

AMC, CAZ, CTX, AMP, CFZ, SUT, NIT 1 

8 antimicrobianos  

AMC, CFX, AMP, CFZ, SUT, GEN, IPM, NIT 1 
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Tabela 19. Perfil de virulência comparativo entre cepas de E.coli isoladas de fezes e de carne crua de aves e dados da literatura. 

   Gene (%) 

Referência Tipo de cepa Cepas (n) papA* kpsMTII hlyA* cnf-1 irp2 fimH* ecpA csgA Iss 

Este estudo  E.coliisoladade fezes de aves sadias, 
tipo “caipira” 

23 0,0 47,8 0,0 0,0 52,2 86,9 91,3 95,6 26,1 

Este estudo  E.coli de carne crua de aves, tipo 
convencional 

34 26,5 26,5 0,0 0,0 76,5 91,2 88,2 97 82,4 

Useinet al.,2001 UPEC 78 36,0 - 23,0 13,0 - 86,0 - - - 
Rodrigues-Sieket al., 2005 APEC 524 7,4 24,8 0,8 1,1 57,4 98,0 - - - 

UPEC 200 49,5 77,5 31,0 27,5 83,5 99,0 - - - 
Abe et al., 2007 UPEC 225 45,8 51,5 44,0 23,6 68,9 93,8 - - - 

Ewers et al., 2007 APEC 455 24,6 - - 0,9 68,8 94,9 - - 84,0 

UPEC 66 50 - - 31,8 81,8 100 - - 25,8 

NMEC 26 26,9 - - 23,1 96,2 100 - - 57,7 
Tiba et al., 2008 UPEC 162 32,7 53,1 25,3 18,5 - 97,5 - - - 
Johnson et al.,2008 APEC 794 9,9 22,5 - 1,4 - - - - - 

AFEC 200 1 17,5 - 4,0 - - - - - 
Oliveira et al., 2011 UPEC 204 25,0 - 5,0 18,0 - - - - - 
Dormaneshet al., 2014 UPEC 60 70,0 - 43,3 56,7 - - - - - 
Stacy et al., 2014 APEC - - - - - - - 76,0 - - 
Mitchell et al., 2015 E.coliisoladade carne crua de aves 124 15,0 1,0 2,0 1,0 53,0*** 99,0 - - 61,0 
Cyoiaet al., 2015 ExPEC isolada de urina e sangue 96 22,9 - 18,0 - - - 94,8 - 20,8 

E.coliisolada de fezes 50 12,0 - 8,0 - - - 96,0 - 8,0 
Gazal et al., 2015 E.coliisolada de adubo a base de fezes 

aviárias 
63 - - - - - 89,0 81,2 - 3,2 

Silveira et al., 2016 APEC 91 20,9 14,3 - - 33,0 83,5 - 57,1 49,5 
 AFEC 29 3,4 6,9 - - 13,8 75,9 - 31,0 37,9 
Paixão et al., 2016 APEC 66 22,8 - - - 28,8 97,0 - - 40,9 
 AFEC 61 6,6 - - - 14,8 88,5 - - 24,6 
Kasheiiet al., 2016 UPEC 170 - - - - 68,2** - - - - 
Bonjaret al., 2017 APEC 40 - - - - 59,3 - - - 86,9 

AFEC 43 - - - - 27,9 - - - 37,2 

*Considerados também outros genes do operon ; ** iucA17,1% ; iroN 30,6%; *** testado o gene fyuAtambém marcador da yersiniabactina 
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