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RESUMO 
 
 

GIOIA-DI CHIACCHIO, R. M. Caracterização fenotípica e genotípica de 
Escherichia coli diarreiogênicas isoladas de psitacídeos de pequeno porte 
criados como “pets”: análise dos riscos zoonóticos. [Phenotypic and genetic 
characterization of diarrheogenic Escherichia coli isolated from small parrot created 
as pets: analysis of zoonotic risks. ]. 2016. 135 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016.    
 
 
Dentre os psitacídeos criados como pets, destacam-se as calopsitas (Nymphicus 
hollandicus), os periquitos-australianos (Melopsittacus undulatus) e agapornis 
(Agapornis spp.). Os benefícios decorrentes da presença destas aves em ambiente 
doméstico são reconhecidos, porém pouco se conhece sobre os riscos de 
transmissão de zoonoses. E. coli pode ser isolada em diversos sítios do corpo 
humano e animal. Alguns sorotipos são considerados patogênicos e, nestes casos, a 
infecção pode estar associada à ocorrência de diversas manifestações clínicas. O 
presente estudo tem como objetivo a caracterização fenotípica e genotípica de 
Escherichia coli diarreiogênicas isoladas de  pequenos psitacídeos mantidos como 
pets. 171 amostras de fezes de aves domiciliadas na cidade de São Paulo foram 
colhidas com auxílio de suabes estéreis, sendo 67 de calopsitas, 59 de periquitos 
australianos e 45 agapornis. Das 171 amostras, foram identificadas 42 colônias de 
Escherichia coli (22 de calopsitas, 10 de periquitos e 10 de agapornis), submetidas à 
extração de DNA e pesquisa dos genes eae, bfpA, stx1,stx2, LT, ST e aggR ; aaiA ; 
aatA ; aaiG pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os resultados apontaram 
positividade em dez isolados: eae+, bfpA+, Stx2f+ de três calopsitas e cinco periquitos 
australianos (8/10); ST de uma calopsita (1/10) e eae+ de um periquito australiano 
(1/10). As oito estirpes de STEC/tEPEC foram classificadas como O137:HNM e 
nenhuma das estirpes exibiu um perfil de multirresistência. Apenas um isolado foi 
positivo para formação de biofilme (DO de 0,064), sendo classificado como 
fracamente aderente. A análise filogenética dos 4 grupos de Clermont et al. (2013) 
classificou três estirpes como B2, duas como F, e uma como Clado II. Duas estirpes 
foram classificadas como “não tipável”. Os resultados para o AFLP foram: 7/8 
estirpes (três de calopsitas e quatro de periquitos) foram agrupadas em um mesmo 
cluster, apresentando 90-100% de similaridade. Os resultados do sequenciamento 
de fragmentos internos de genes house-keeping - Multi-locus Sequence Typing 
(MLST) revelou que as oito estirpes pertenciam ao ST 3072. Neste estudo, nenhuma 
das estirpes apresentou atividade hemolítica, mas produziram toxinas in vitro. 
Aderiram in vitro em células HeLa e causaram lesões A/E em modelo de alça 
intestinal de coelho. As estirpes induziram processo inflamatório e aumento de muco 
intestinal. Os dados deste trabalho revelaram o potencial zoonótico dos híbridos 
STEC/tEPEC sorogrupo O137:HNM; ST 3072 isolados de psitacídeos de pequeno 
porte criados como “pet”. 
 
 
Palavras-chave: Escherichia coli. EPEC. STEC. Psitacídeos. Zoonoses.  



ABSTRACT 
 
 

GIOIA-DI CHIACCHIO, R. M. Phenotypic and genetic characterization of 
diarrheogenic Escherichia coli isolated from small parrot created as pets: 
analysis of zoonotic risks. [Caracterização fenotípica e genotípica de Escherichia coli 
diarreiogênicas isoladas de psitacídeos de pequeno porte criados como “pets”: 
análise dos riscos zoonóticos.]. 2016. 135 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016.    
 
 
Among the parrots (psittacidae family) kept as pets, the cockatiels (Nymphicus 
hollandicus), budgerigars (Melopsittacus undulatus) and lovebirds (Lovebirds spp.) 
stand out. Although the benefits from the presence of these birds in a household 
environment are acknowledged, little is known about the risks of transmission of 
zoonoses. E. coli can be isolated in various sites of the human and animal body. 
Some serotypes are considered as pathogenic, and in such cases, the infection may 
be associated with the occurrence of several clinical manifestations. The aim of the 
present study is to characterize, phenotypically and genotypically, diarrheagenic 
Escherichia coli, isolated from the small parrots kept as pets. One hundred and 
seventy-one fecal samples of birds living in households in the city of São Paulo were 
collected with the aid of sterile swabs, with 67 being from cockatiels, 59 from 
budgerigars, and 45 from lovebirds. From the 171 samples, 42 (22 from cockatiels, 
10 from budgerigars and 10 from lovebirds) Escherichia coli colonies were identified, 
which had their DNA extracted, and the eae, bfpA, stx1, stx2, LT, ST and aggR; aaiA; 
aatA; aaiG genes were investigated, through Polymerase Chain Reaction (PCR). The 
results indicated positivity in ten isolates: eae+, bfpA+, Stx2f+ from three cockatiels 
and five budgerigars (8/10), ST from one cockatiel (1/10), and eae+ from one 
budgerigar (1/10). The eight STEC/tEPEC lineages were classified as O137:HNM, 
and none of the lineages showed a multiresistance antibiotic profile. Only one isolate 
was positive for biofilm formation (DO, 0.064), which was classified as weakly 
adherent. The phylogenetic analysis of the 4 groups by Clermont et al. (2013) 
classified three lineages as B2, two as F, and one as Clade II. Two lineages were 
classified as “non-typeable.” The results for AFLP were: 7/8 lineages (three of 
cockatiels and four of budgerigars) were clustered together, with 90-100% of 
similarity being observed. The results of the internal fragment sequencing of house-
keeping genes – Multi-locus Sequence Typing (MLST) revealed that the eight 
lineages belonged in to ST 3072. In this study, although none of the lineages showed 
hemolytic activity, they produced toxins in vitro. They adhered, in vitro, to HeLa cells 
and caused A/E lesions in an intestinal loop model of rabbits. The lineages induced 
an inflammatory process and an increase of intestinal mucus. This study data 
revealed the zoonotic potential of STEC/tEPEC hybrids, O137:HNM; ST 3072 
serogroup, isolated from small-sized parrots kept as pets. 
 
 
Keywords: Escherichia coli. EPEC. STEC. Psittacidae. Zoonoses.  
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1 INTRODUÇÃO GERAL 
 
 
 Não há documentação que registre em que momento da história os psitací-

deos aparecem como animais de estimação (pets), mas a interação do homem com 

essas aves tornou-se cada vez mais comum, principalmente nos centros urbanos 

(GOULART, 2001; CAMPOS; ROSA, 2004). Embora os benefícios decorrentes da 

presença destas aves em ambiente doméstico seja reconhecido, pouco se conhece 

sobre os riscos de transmissão de zoonoses (GRESPAN, 2010). 

 O esclarecimento da população sobre as doenças infecciosas, principalmente 

em países em desenvolvimento, é necessário, pois a divulgação escassa e insufici-

ente de programas educacionais permanentes contribui para a elevação de número 

de casos de enfermidades. Em relação às zoonoses, os ciclos deixam de considerar 

fatores socioeconômicos, culturais e comportamentais das populações humanas en-

volvidas (MENDES; LEITE, 2005).  

 Alguns gêneros pertencentes à família Enterobacteriaceae têm merecido 

atenção especial por estarem entre os patógenos mais isolados em microbiologia 

clínica, tendo como habitat natural o trato intestinal de seres humanos e animais 

(STROHL et al., 2004; SILVA; NEUFELD, 2006). Os bacilos Gram-negativos do 

gênero Escherichia são membros da microbiota intestinal dos mamíferos e da maio-

ria das espécies de aves, sendo isolados em vários locais do meio ambiente (SILVA; 

NEUFELD, 2006; TRABULSI; ALTERTHUM, 2008), podendo ou não desencadear 

sintomatologia clínica (FAIRBROTHER; NADEAU, 2006). 

 Escherichia coli (E. coli) é uma bactéria Gram-negativa, anaeróbia facultativa 

pertencente à família Enterobacteriaceae (BARDIAU; SZALO; MAINIL, 2010). É o 

micro-organismo mais estudado em todo o mundo (SILVA; NEUFELD, 2006) e tem 

sido isolado em diversos sítios do corpo humano e animal, causando alguns tipos de 

afecções, como infecções urinárias e intestinais, pneumonias, meningites entre ou-

tras. Alguns sorotipos de E. coli são considerados patogênicos e, nestes casos, a 

infecção pode estar associada à ocorrência de diversas manifestações clínicas 

(SUSSMAN, 1997; BARDIAU; SZALO; MAINIL, 2010). 

 A colonização intestinal por E. coli em aves está associada ao processo in-

flamatório da mucosa intestinal, causando efeitos adversos sobre a digestão dos 

alimentos e absorção de nutrientes, aumentando a mortalidade dos filhotes (GO-
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DOY; MATUSHIMA, 2010), além de óbito por septicemia em aves adultas (SAIDEN-

BERG; KNÖBL, 2005).  

 E. coli é considerada um patógeno oportunista e alguns sorotipos são pato-

gênicos. Entre os componentes relacionados à patogenicidade, destacam-se o lipo-

polissacardeo (LPS) e outros fatores de virulência bacteriana, presentes em regiões 

do cromossomo denominadas “ilhas de patogenicidade” (PAIs). A sorotipagem do 

agente identifica os antígenos O (antígeno somático), H (antígeno flagelar) e K (cap-

sulares) (ARANDA et al., 2007).  

 E. coli foi dividida em dois grupos: as que causam diarreia e as relacionadas 

aos quadros de infecção extraintestinais, sendo importante a determinação dos pato-

tipos de acordo com o mecanismo de ação bacteriana (ARANDA et al., 2007). 

 E. coli que causam diarreia foram classificadas em seis patotipos: E. coli ente-

ropatogênica (EPEC), enterotoxigênica (ETEC), enteroinvasora (EIEC), enterohe-

morrágica (EHEC) e enteroagregativa (EaggEC) e E. coli de aderência difusa (DA-

EC) (SILVA; NEUFELD, 2006). 

 O patotipo EPEC é representado principalmente pelos sorogrupos O26, O39, 

O55, O86, O103, O111, O114, O119, O125, O126, O127, O128, O142, O145, O157 

e O158 e a ocorrência de diarreia se dá pela diminuição da absorção em função do 

padrão de aderência íntima da bactéria aos enterócitos, que resulta em uma lesão 

em forma de pedestal denominada “attachment/effacement” (HU; TORRES, 2015). 

 Segundo Croxen e Finlay (2010), os genes mais importantes da EPEC são 

eae (intimina) e adesina bfp (bundle forming pili), ambos relacionados com aderência 

íntima da bactéria ao enterócito, realizando alterações no citoesqueleto, formando 

lesão do tipo pedestal com perda de vilosidade. Quando os dois genes são encon-

trados na bactéria, esta é denominada EPEC típica (tEPEC), encontrada em 90% 

dos casos de infecções em humanos. A perda do plasmídeo EAE resulta no surgi-

mento de estirpes classificadas como EPEC atípicas (aEPEC), sendo eae positivas 

e bfp negativas. Neste caso, os reservatórios podem incluir varias espécies de ani-

mais utilizados na produção de alimentos, como bovinos, ovinos, caprinos, suínos e 

aves (HERNANDES et al., 2009). Além disso, também foi descrita a detecção de 

aEPEC em animais domésticos (cão e gato), cavalo, veado e sagui (CARVALHO et 

al., 2003). 

 Muitas espécies de mamíferos e aves são consideradas reservatórios de 

STEC e o consumo de produtos de origem animal é o principal fator de risco para a 
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contaminação humana (GYLES; FAIRBROTHER, 2010; MARTINS et al., 2015). En-

tre os fatores de virulência de STEC, destaca-se a produção de toxinas semelhantes 

a Shiga-like, Stx1 e Stx2, codificada pelos genes stx1 e stx2 (CHANDRAN; MA-

ZUMDER, 2014). A toxina Stx2 parece ser mais tóxica em relação à Stx1, estando 

frequentemente associada à colite hemorrágica (CH) e à síndrome hemolítica-

urêmica (SHU) (JORIS et al., 2013). 

 Nas aves, a ocorrência de STEC e EPEC tem sido detectada em gaivotas e 

pombos na Europa, Japão e Estados Unidos (CHANDRAN; MAZUMDER, 2014). 

Embora existam relatos em psitacídeos de grande porte (araras e papagaios) cativos 

(MATTES, et al., 2005) e de vida livre (SAIDENBERG et al., 2012), pouco se conhe-

ce sobre a prevalência dos agentes em psitacídeos de menor porte, criados como 

pets.  

 Calopsitas (Nymphicus hollandicus), periquitos australianos (Melopsittacus 

undulatus) e agapornis (Agapornis spp.) são as espécies exóticas mais comumente 

mantidas como pets no Brasil, possivelmente por serem aves dóceis, companheiras 

e possuírem uma plumagem colorida exuberante (GRESPAN, 2010). Em centros 

urbanos, a criação destas aves vem se tornando frequente e a proximidade com se-

res humanos e outros animais de estimação pode facilitar a contaminação ambiental 

e a infecção por contato direto (MATTES, et al., 2005 ; GRESPAN, 2010).  

  Em função do potencial zoonótico e da escassez de relatos sobre a preva-

lência de STEC e EPEC em aves cativas, o presente estudo tem como objetivo iden-

tificar a presença de E. coli diarreiogênicas em psitacídeos de pequeno porte criados 

como pet. No presente estudo, as estirpes serão caracterizadas meio de testes feno-

típicos e genotípicos de modo a estabelecer um risco sanitário o potencial zoonótico 

dos isolados.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA GERAL 
 

 

2.1 ANIMAIS  

 
 
 A ordem Psittaciforme inclui mais de 80 gêneros dentre as famílias Psittaci-

dae, Strigopidae e Cacatuidae, com mais de 360 espécies descritas (IOC World Bird 

List, 2016). A caloposita (Nymphicus hollandicus) é uma ave natural da Austrália, 

pertencente à familia Cacatuidae, de um único gênero Nymphicus. Foi descrita pela 

primeira vez em 1792, porém somente em 1970 os primeiros exemplares chegaram 

ao Brasil. A facilidade de manutenção e reprodução em criatórios comerciais tornou  

esse animal popular, de baixo custo e fácil acesso (SICK, 1997).  

 O periquito australiano, originário da Australia Central, é chamado popular-

mente de periquito comum (Melopsittacus undulatus) e pertence à família Psittaci-

dae. É um animal de características nômades, de hábitos monogâmicos e que vive 

em bandos. Os primeiros registros foram relatados por dois naturalistas ingleses, 

George Shaw e Frederick Nodder, em 1805. Porém, somente em 1840 John Gould, 

um ornitólogo e naturalista inglês, levou alguns exemplares destas aves para a Eu-

ropa (SICK, 1997).   

 Agapornis é uma palavra grega que significa “pássaros do amor” e essas 

aves têm como principal característica a monogamia, vivendo aos casais. Foram re-

latados em 1793, originários do continente africano e levados para a Europa (Espa-

nha) em 1860 pelo pesquisador Hangenbeck. Na natureza, só são encontrados na 

coloração original verde. Todas as mutações foram adquiridas em cativeiro (ABEE-

LE, 2012).  

 A partir de 1850, os psitacídeos foram intensamente procurados como ani-

mais de companhia. Por serem de fácil domesticação – alguns são capazes de imi-

tar sons humanos –, possuírem notável inteligência e adaptarem-se às gaiolas, es-

sas aves passaram a  ser comercializadas em larga escala, tornando-se alvo de um 

comércio predatório e ilegal (HARCOIURT-BROWN, 2010).  

 O interesse das pessoas por esses animais resultou num crescente número 

de criadores comerciais (FOTIN, 2005). Segundo Elizeire (2013), a mudança socioe-

conômica da população brasileira está intrinsecamente relacionada à expansão do 
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mercado pet observada nas últimas décadas. No Brasil, foi apresentado um cresci-

mento de 16,4% no ano de 2012, movimentando R$ 14,2 bilhões no país. Em res-

posta à crescente demanda por produtos e tratamentos para os animais, a indústria 

veterinária tem investido cada vez mais em tecnologia e pesquisa científica.  

 As aves podem albergar agentes transmissíveis para os seres humanos e o 

convívio próximo pode ser um grande fator de risco para a saúde pública (MATTES, 

et al., 2005 ; GRESPAN, 2010). Em seu habitat natural, as aves raramente têm con-

tato com o solo e seu fornecimento de água vem das frutas ou algum depósito de 

chuva. Como consequência desse limitado contato e eventual acesso à água con-

taminada, sua microbiota é composta por uma reduzida presença de bactérias 

Gram-negativas, como por exemplo a E. coli, (MARIETTO-GONÇALVES, et al., 

2011). A contaminação de ecossistemas aquáticos por micro-organismos fecais de 

fontes humana ou não humanas constituem  uma ameaça significativa à saúde pú-

blica (MAZUMDER, 2014). 

 Segundo Godoy (2001) as infecções por enterobactérias estão entre as prin-

cipais enfermidades bacterianas associadas à morte de aves. Quando submetidas a 

condições inadequadas de transporte, alimentação e higiene, as aves sofrem interfe-

rência em sua homeostase, tornando-se suscetíveis às infecções primárias e/ou se-

cundárias (RASO et al., 2004). Esse desequilíbrio, proveniente do estresse e maus 

tratos ao longo do trajeto de captura em seu habitat natural até sua venda, proporci-

ona condições ideais para a disseminação de bactérias Gram negativas, em especi-

al as pertencentes à família Enterobacteriacea, presentes no trato intestinal (SAI-

DENBERG; KNÖBL, 2005). 

 As zoonoses e as doenças transmissíveis comuns aos homens e aos animais 

continuam registrando altos níveis de incidência em todos os países, principalmente 

nos em desenvolvimento, causando uma significativa taxa de morbidade e mortali-

dade (ACHA; SZYFRES, 2001). É importante identificar os agentes etiológicos e o 

risco que representam para coleções de animais em cativeiro. Isso permite intervir 

sobre os fatores envolvidos, controle de enfermidades e a conservação das espécies 

e da saúde pública (GOMES, 2002).  
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2.2  FAMÍLIA ENTEROBACTERIACEA  

 
 

 A família Enterobacteriacea é composta por aproximadamente 44 gêneros e 

mais de 130 espécies, classificados com base na similaridade do DNA e  caracterís-

ticas bioquímicas (STROHL et. al.; 2004). Plantas, solo, água, homem e animais fa-

zem parte do seu habitat natural (TRABULSI; ALTERTUM, 2008). 

 Entre as enterobactérias mais envolvidas com os psitacídeos, destacam-se a 

Escherichia coli, Salmonella spp., assim como as dos gêneros Klebsiella spp., Ci-

trobacte spp, Serratia spp., Proteus spp. e Enterobacter spp. (STROHL et al., 2004; 

BERQUIERI JR, 2009).   

 

 

2.2.1.  Características morfológicas e epidemiológicas da Escherichia coli  
 

 

 O gênero Escherichia inclui as espécies E. coli, E. blattae, E. fergussonii, E. 

vulneris, E. albertii e E. hermannii, sendo a E. coli a espécie mais frequentemente 

isolada (TRABULSI; ALTERTUM, 2008).  

Escherichia coli foi descrita em 1885 pelo pediatra alemão Theodor Escherich, 

que notou sua alta prevalência na microbiota intestinal de crianças nas primeiras 24 

horas após o nascimento, sendo alimentadas exclusivamente pelo leite materno. Foi 

primeiramente denominada Bacterium coli commune (ESCHERICH, 1885; CLE-

MENT et. al., 2012; D’ARI; SEZONOV, 2014). Em 1919, Aldo Castellani e Albert J. 

Chalmers deram uma nova denominação ao bacilo, em homenagem ao seu desco-

bridor. O agente passou, então, a ser conhecido pelos microbiologistas como Esche-

richia coli, sendo selecionada como modelo para estudos de processos biológicos 

(KUHNERT et al., 2000; STROHL et. al.; 2004; D’ARI; SEZONOV, 2014). A variante 

mais utilizada em laboratório como organismo-modelo é um isolado não patogênico, 

denominado K12, isolado em 1922 a partir de fezes humanas. Essa amostra é man-

tida até os dias atuais, pela Universidade de Stanfort, Califórnia (D’ARI; SEZONOV, 

2014). 

Por mais de 50 anos Escherichia coli  foi considerada um micro-organismo 

comensal. No entanto, vários patotipos diarreiogênicos têm sido isolados em muitos 
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surtos, devido à contaminação da água (CHANDRAN; MAZUMDER, 2014). Atual-

mente, está bem estabelecida a etiologia nas infecções do trato digestório, urinário e 

nas septicemias (NATARO; KAPER, 1998; MAZUMDER, 2014).  

 E. coli comensal difere evolutivamente da E. coli patogênica e não apresenta, 

em seu genoma, os genes que codificam os fatores de virulência presentes nos dife-

rentes patotipos (FOCACCIA, 2005). Ao longo do tempo, estirpes de E. coli pato-

gênicas vêm adquirindo fatores de virulência específicos (KAPER et al., 2004; FER-

REIRA et al., 2009), conferindo um aumento na habilidade de se adaptar a novos 

nichos causando um amplo espectro de doenças em indivíduos saudáveis (KAPER 

et al., 2004). Cada individuo carrega em sua microbiota intestinal uma população de 

E coli. Portanto, a bactéria será encontrada em esgoto, permitindo, assim, sua pro-

pagação para o meio ambiente e outros hospedeiros animais (D’ARI; SEZONOV, 

2014). 

 Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), 88% dos casos de diarreia 

que ocorrem nos países em desenvolvimento são transmitidas por meio de água 

contaminada (WHO, 2004). Desde 1912, E. coli é utilizada como indicador de con-

taminação fecal na água e em alimentos, por pertencer à microbiota normal do trato 

entérico do homem (NATARO; KAPER, 1998; STROHL et. al.; 2004; RODRIGUES 

et al., 2008; CLEMENTS, 2012; CDC, 2014) e em algumas espécies de aves (TRA-

BULSI; ALTERTUM, 2008; CROXEN; FINLAY, 2010). Pode-se encontrar mais de 

106 unidades formadoras de colônias (UFC) por grama de fezes. Geralmente, per-

manece inofensiva no lúmen intestinal. Entretanto, em hospedeiros debilitados, imu-

nossuprimidos, ou quando as barreiras gastrointestinais são violadas, estirpes de E. 

coli não patogênica pode causar infecção (KAPER et al., 2004).   

 Escherichia coli tem sido apontada como uma das principais enfermidades 

bacterianas associadas ao óbito por septicemia em aves (SAIDENBERG; KNÖBL, 

2005). Segundo Guimarães (2006), a colonização intestinal por E. coli em aves é 

resultado da contaminação de alimentos e água. Estirpes enteropatogênicas são 

comumente isoladas de aves com diarreia e ausentes nas aves sadias. Porém, em 

ambiente adequado e mantendo uma alimentação saudável, as aves podem alber-

gar bactérias patogênicas sem desenvolver doença (KARIUKI et al., 2002).  

 E. coli é um bacilo com coloração Gram-negativa, não esporulado e anaeróbio 

facultativo, pois possui metabolismo respiratório e fermentativo, sendo capaz de 

fermentar, com produção de ácido e gás, glicose, lactose, maltose, manose, manitol, 
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xilose, glicerol, ramanose, sorbitol e arabinose (ANDREATTI FILHO, 2007). Também 

é caracterizado por suas propriedades bioquímicas: positiva para vermelho de metila 

(VM), produção de indol, motilidade, lisina e negativa para as provas de catalase, 

oxidase, utilização do citrato e Voger Proskauer (VP). Não é capaz de utilizar a ureia 

como única fonte de nitrogênio, descarboxila os aminoácidos arginina, lisina e orniti-

na (STROHL et. al.; 2004; QUINN et al. 2005).   

Normalmente, produzem colônias de coloração rósea em ágar MacConkey e 

podem apresentar atividade hemolítica em ágar sangue (QUINN et al. 2005). Em 

meios sólidos em placas, apresentam tamanho que varia de 1.1 a 1.5 µm por 2-6 

µm, com motilidade positiva ou negativa, devido a presença de flagelos peritríqueos 

(STROHL et. al.; 2004; FERREIRA; KNÖBL, 2009). Podem, ainda, apresentar-se na 

forma lisa, convexa e brilhante, com bordos regulares e colônias rugosas com as-

pecto e aparência grosseira, contornos irregulares e em outras colônias, algumas 

características mucóides. A temperatura ideal para a sua multiplicação é de 37oC, 

porém, conseguem multiplicar-se em temperaturas de 18 a 44oC (QUINN et al. 

2005).    

 

 

2.2.2 Estrutura antigênica e fatores de virulência  
 

 

 Uma das principais contribuições para a caracterização da E. coli foi o estabe-

lecimento dos métodos sorológicos descritos por KAUFFMAN (1947), em que pro-

pôs que as estirpes fossem identificadas de acordo com seus principais antígenos 

de superfície: antígeno O (somático) lipopolissacarídeo (LPS) termoestável – 121ºC 

por 2 horas presente na membrana externa das bactérias Gram negativas; antígeno 

K (capsular), relacionado com polissacarídeos capsulares que envolvem a parede 

celular; antígeno H (flagelar), que possui estrutura de natureza proteica, termolábil 

(100ºC por 30 min); e antígeno F (fimbrial), também chamado de pili, adesinas ou 

ainda fímbrias, capaz de reconhecer receptores específicos na superfície de células 

eucarióticas (BARNES et al., 2004).  

Algumas estirpes de E. coli apresentam, ainda, a capacidade de sintetizar co-

licinas, substâncias que inibem o crescimento de outras espécies bacterianas no ni-

cho em que estão presentes. A capacidade da bactéria em sintetizar compostos ca-
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pazes de obter o ferro (sideróforos e hemolisinas) permite a sua multiplicação em 

fluidos. A aerobactina é um sideróforo que promove crescimento bacteriano em mei-

os de concentração limitada de ferro em linhagens de E. coli extraintestinais que 

causam pielonefrite e cistite. Estirpes patogênicas também produzem invasinas, cito-

toxinas e enterotoxinas, responsáveis pela invasão e lesão celular. Muitos genes de 

virulência contribuem, ainda, para a evasão do Sistema Imune (SI) do hospedeiro 

(SUSSMAN, 1997; VIEIRA, 2009).  

Todos esses antígenos representam a base para a identificação sorológica, 

além de contribuir para o conhecimento da epidemiologia, grau de patogenicidade e  

severidade das infecções que dependem da virulência do agente (KNÖBL et al., 

2008). Segundo Trabulsi; Alterthum (2008) são descritos 117 antígenos somáticos, 

100 capsulares e 52 flagelares. Segundo Barnes et al. (2003) existem estirpes rugo-

sas, que são autoaglutinantes e não podem ser sorotipadas, devido à perda parcial 

ou total da cadeia de polissacarídeo, não fornecendo uma identificação definitiva.  

Uma combinação específica dos antígenos O e H define o “sorotipo” da estir-

pe isolada, enquanto apenas a determinação do antígeno O define o “sorogrupo”. 

Portanto, estirpes de E. coli podem ser classificadas tanto pelo seu sorogrupo (por 

exemplo: E. coli O:157 em que O refere-se ao O-antígeno de LPS), quanto pelo seu 

sorotipo (por exemplo: E. coli O157:H7, em que H se refere ao antígeno flagelar). 

Desta maneira, cada patotipo contém muitos sorotipos e alguns sorotipos podem, 

ainda, pertencer a mais de um patotipo (NATARO; KAPER, 1998; CLEMENT et al., 

2012. 

 

 

2.2.3 Patogênese  
 

 

 Escherichia coli patogênica é classificada de acordo com as suas proprieda-

des de virulência, sintomas de doenças, espécies e aspectos epidemiológicos (KA-

PER; NATARO; MOBLEY, 2004). A patogenicidade se manifesta por mecanismos 

multifatoriais envolvendo fatores de virulência presentes em determinados sorotipos. 

Durante o processo evolutivo de E. coli, o potencial patogênico de algumas estirpes 

se deve a ganhos genéticos, devido à aquisição de genes de virulência por estirpes 
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comensais de E. coli, por meio de mutações ou transferência horizontal de material 

genético (KUHNERT et al., 2000). 

 Assim como ocorre na maioria dos patógenos de mucosas, E. coli segue uma 

sequência de eventos para que cause infecção. Primeiramente a colonização da 

mucosa intestinal, seguindo de evasão das defesas do hospedeiro, multiplicação e, 

por último, dano ao hospedeiro. A colonização das células intestinais ocorre por 

meio de adesinas, que podem ser fimbriais ou não. Algumas estirpes de E. coli inte-

ragem com o citoesqueleto das células intestinais, modificando a estrutura das mi-

crovilosidades dos enteócitos, enquanto outras produzem diversas toxinas. Esses 

fatores de virulência são codificados por genes presentes em ilhas de patogenicida-

de ou em plasmídeos, podendo também ser transferidos entre estirpes de E. coli por 

bacteriófagos (GYLES; FAIRBROTHER, 2010; COURA et. al., 2014). 

 Em 1990, Hacker; Carniel (2001) introduziram os primeiros conceitos sobre 

ilha de patogenicidade, quando observaram uma ligação entre os genes que codica-

vam fatores de colonização e hemolisina de UPEC. Esses genes estavam presentes 

em grandes regiões cromossômicas, que apresentavam características próprias e 

grande instabilidade. A partir daí, segundo Viera (2009), a presença de PAIs foi des-

crita em vários micro-organismos causadores de doenças, tanto em humanos, como 

em patógenos de animais e plantas. As PAIs são segmentos de DNA, com 10.000 a 

200.000 pares de bases, que codificam fatores de virulência (VIEIRA, 2009). No 

cromossomo, estes determinantes estão organizados em grandes fragmentos de 

DNA, denominados ilhas de patogenicidade (PAIs – Pathogenicity Islands) ou em 

plasmídeos contendo material genético extra-cromossômico. Ambos codificam prote-

ínas que  possibilitam a colonização, penetração e invasão no hospedeira (VIEIRA, 

2009). A presença destes fatores de virulência permite que a bactéria resista aos 

mecanismos de defesa do hospedeiro, tanto específicos como inespecíficos), de-

sencadeando o processo de doença (FERREIRA; KNÖBL, 2009).   

 Técnicas de biologia molecular permitiram a classificação em diferentes pato-

tipos pela detecção de fatores de virulência codificados por plasmídeos, bacteriófa-

gos, ou ilhas de patogenicidade (GYLES; FAIRBROTHER, 2010) e de genes de re-

sistência a antimicrobianos (FERREIRA; KNÖBL, 2009; VIEIRA, 2009). De acordo 

com o patotipo, o sorogrupo e a presença de genes de virulência, as linhagens de E. 

coli podem causar desde quadro leves de diarreia, até a doença septicêmica grave.  
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 O estudo da diversidade de E. coli era caracterizado, principalmente, pela so-

rotipagem, antes mesmo da era molecular. Como o conhecimento genético progre-

diu, houve o surgimento do MLST (Multi-locus sequence typing) e a acumulação de 

dados de sequências nucleotídicas, que acabou definindo os sete grandes grupos 

filogenéticos, designados A, B1, B2, C, D, E e F proposto por Clermont et al. (2013). 

A identificação dos filogrupos é necessária para a compreensão das infecções cau-

sadas pela E. coli. Existem três MLST databases para E. coli baseadas em três 

combinações de genes diferentes com apenas um gene em comum, icd. A razão pa-

ra a escolha dos genes utilizados nas diferentes técnicas de MLST não é clara, mas 

os genes usados são todos constitutivos (housekeeping) (CLERMONT; GORDON; 

DENAMUR, 2015), 

  

 

2.2.4 Escherichia coli diarreiogênica  
 
 
 As categorias que causam infecção intestinal são conhecidas como E. coli di-

arreiogênica (DEC- Diarreiogenic Escherichia coli). As estirpes patogênicas de E. 

coli são divididas em: EPEC (E.coli enteropatogênica), APEC (E. coli patogênica 

aviária), EHEC (E. coli enterohemorrágica), STEC (E.coli produtora de toxina tipo 

Shiga), EaggEC (E. coli enteroagregativa), ETEC (E. coli enterotoxigênica), EIEC (E. 

coli enteroinvasora) e E. coli de aderência difusa (DAEC) (NATARO; KAPER, 1998; 

CLEMENTS et al., 2012). Geralmente estes patotipos causam dores abdominais, 

diarreia, diarreia hemorrágica e, em alguns casos, febre, além de vômitos (CDC, 

2014).   

 Os patotipos que causam infecção extraintestinais, são conhecidas como: 

ExPEC (extraintestinal pathogenic E. coli): UPEC (E. coli uropatogênica), NMEC (E. 

coli causadora de meningite neonatal (CROXEN; FINLAY, 2010; CLEMENTS et al., 

2012; CDC, 2014).  
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2.2.4.1 E. coli enteropatogênica (EPEC) 

 

 

 E. coli enteropatogênica (EPEC) é a maior causa de diarreia em crianças com 

idade inferior a um ano nos países em desenvolvimento. Geralmente, são mais se-

veras do que as ocasionadas por outros patógenos, com prevalência de óbito em 

torno de 30% (WALKER et al., 2013), e acomete diversas espécies animais, como 

coelhos, porcos, cães e gatos (NAKAZATO et al., 2004; GYLES; FAIRBROTHER, 

2010). Normalmente, coloniza o intestino delgado, causando diarreia e alterações na 

superfície das células epiteliais intestinais (NATARRO; KAPER, 1998). Os humanos 

são considerados reservatórios de EPEC típica (TRABULSI; KELLER; GOMES, 

2002). A EPEC atípica pode ser isolada tanto em humanos, quanto em animais, 

sendo as aves consideradas importantes reservatórios do agente (KNÖBL et al., 

2011; SAIDENBERG et al., 2012a). 

 Atualmente, a EPEC é dividida em EPEC típica e atípica, ambas desprovidas 

de genes que codificam a toxina Shiga (Stx) (GYLES; FAIRBROTHER, 2010; CLE-

MENTS et al., 2012). Outra diferença é a combinação de antígenos O e H (soroti-

pos) e a presença de Plasmídeos EAF (EPEC Adhereme Factor), que contém genes 

envolvidos na biogênese de uma adesina fimbrial denominada bundle‐forming pilus 

(BFP), expressa na superfície bacteriana, importante fator de virulência, ocorrendo 

somente na EPEC típica e ausente na EPEC atípica (TRABULSI; ALTERTUM, 2008; 

NARA et al., 2010). A adesina BFP contribui para a ligação da bactéria às células 

eucarióticas, resultando na aderência localizada em cultura de células intestinais 

(GYLES; FAIRBROTHER, 2010).  

 Entre os vários sorotipos de EPEC, os que predominam no Brasil são, respec-

tivamente:  

 - EPEC típica: O55:H6, O86:H34, O111:H2, O114:H2, O119:H6, O127:H6, 

    O142:H6, O142:H34 

 - EPEC atípica: O26:H11, O55:H7, O55:H34, O86:H8, O111ac:H8,  

    O111:H9, O111:H25, O119:H2, O125ac:H6, O128:H2 (TRABULSI; KEL-

LER; GOMES, 2002; FOCACCIA, 2005). 

Com a melhoria das condições de saneamento básico no Brasil, houve uma 

redução na ocorrência de EPEC típica, em relação às amostras atípicas (RÉGUA-
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MANGIA et al., 2004; FRANZOLINI et al., 2005). Isso despertou o crescente interes-

se da comunidade científica pelo grupo de EPEC atípicas (AFSET et al., 2004; GO-

MES et al., 2004).  

Os fatores de virulência envolvidos na patogenia da lesão que EPEC produz 

na célula hospedeira, distinguem-se em três estágios: contato inicial, adesão frouxa 

e adesão firme (SILVA; SILVA, 2005).  

O primeiro estágio, denominado adesão localizada (localized adhesion – LA), 

é caracterizado pelo contato inicial entre a bactéria e a célula hospedeira, mediado 

por fimbrias do tipo IV, expressas na superfície bacteriana denominadas BFP e fila-

mentos translocadores, chamados de EspA (EPEC secreted proteins A). EPEC co-

loniza principalmente as microvilosidades do intestino delgado, desencadeado pela 

expressão de genes localizados na região LEE (CROXEN; FINLAY, 2010; MAINIL 

2013).  

 O segundo estágio, também conhecido como adesão frouxa, possui a particu-

laridade de causar um tipo de lesão histológica patognomônica, denominada atta-

ching and effacing (A/E), em células epiteliais intestinais. Segundo Silva; Silva 

(2005), BFP sofre modificações estruturais, formando pilus bundles de 40nm de di-

âmetro. Estes, por sua vez, espessam-se e alongam-se, podendo chegar a 100nm, 

formando uma rede frouxa tridimensional (CROXEN; FINLAY, 2010). 

 A lesão A/E é caracterizada pela adesão íntima da bactéria ao epitélio intesti-

nal, com destruição das microvilosidades intestinais, alterações no citoesqueleto, 

formação de estruturas semelhantes a pedestais e acúmulo de moléculas de α-

actina polimerizada logo abaixo da ligação da bactéria à célula (HU; TORRRES, 

2015; FRANZIN; SIRCILI, 2015). Esses aspectos podem ser visualizados em mi-

croscopia eletrônica (VIEIRA, 2009). A habilidade de produzir A/E não se restringe a 

EPEC; mas também em E. coli, produtora de Shiga toxina, e em outras espécies de 

bactérias (SILVA; SILVA, 2005). 

 O terceiro estágio (adesão firme) ocorre quando há adesão da bactéria às cé-

lulas epiteliais intestinais, mediada pela fimbria BFP e filamentos translocadores 

chamados de EspA, ocorrendo a destruição das microvilosidades. Logo após, molé-

culas efetoras são translocadas para dentro da célula hospedeira por meio do siste-

ma de secreção Tipo III (Type Three Secretion System - TTSS) – (SST3). Em segui-

da a bactéria perde os filamentos de EspA, levando a uma adesão intima da bactéria 

ao enterócito, mediada pela interação intimina (codificada pelo gene eae) e seu re-
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ceptor Tir. Essa interação provoca o acúmulo de actina polimerizada e de outros 

componentes no local da adesão (GOOSNEY et al., 2000).  

 A interação intimina-Tir permite a fixação de EPEC na superfície da célula 

hospedeira, o início dos processos de sinalização celular e a reorganização de com-

ponentes do citoesqueleto para formar o pedestal (GOOSNEY et al., 2000), causan-

do desbalanço hidroeletrolítico e diarreia (CROXEN; FINLAY, 2010). Tir funciona 

como um receptor para intimina, enquanto EspB e EspD formam poros para transfe-

rência de outras moléculas efetoras para o interior da célula hospedeira (SILVA; 

SILVA, 2005). Desta interação, os processos de sinalização são emitidos para a cé-

lula hospedeira. São eles: ativação de fosfolipase C, efluxo de inositol trifosfato e li-

beração de Ca++ para o citosol. A porção de Tir exposta no citosol sofre uma fosfori-

lação no resíduo de tirosina, permitindo sua ligação à proteína adaptadora Nck, que, 

por sua vez, recruta proteínas regulatórias de actina N-WASP (Wiskott-Aldrich syn-

drome) e Arp2/3 (actin-related protein), levando à formação de um complexo protei-

co capaz de realizar a polimerização dos filamentos de actina. O citoesqueleto se 

reorganiza, formando o pedestal sobre o qual a bactéria se apoia (MAINIL, 2013). 

 As aves silvestres são consideradas importantes reservatórios naturais de E. 

coli. Estudos têm indicado que a bactéria pode ser facilmente isolada de várias es-

pécies como de passeriformes, aves aquáticas de vida livre e anatídeos (FALLACA-

RA et al., 2001). Ainda segundo Sacristán et al. (2014), as espécies de aves selva-

gens desempenham um papel importante na contaminação fecal de água potável e 

de culturas agrícolas. Eles também podem entrar em contato próximo com aves do-

mésticas, facilitando, assim, a transferência direta de agentes infecciosos e genes 

de resistência a antibióticos, especialmente para as aves de quintal e domiciliadas. 

De acordo com os resultados pesquisados pelos autores, pombos selvagens, estor-

ninhos e pardais poderiam ser considerados portadores de cepas aEPEC, indicando 

a importância das aves sinantrópicas como reservatórios de genes de virulência e 

potenciais agentes zoonóticos. 

Knöbl et al. (2008) analisaram diversos fatores de virulência em papagaios com 

colibacilose, demonstrando que E. coli isoladas de animais doentes apresentam al-

guns fatores de virulência do patotipo de E. coli patogênica para aves, EPEC atípica 

(APEC). Porém, no trabalho realizado por Reple et al. (2015) foram isoladas EPEC 

típicas, que são consideradas raras em animais, sendo este patotipo encontrado 
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principalmente em humanos. A presença de EPEC típicas em psitacídeos sugere a 

transmissão de caráter antropozoonótico como mais provável (REPLE et al., 2015).  

 

 

2.2.4.2 E. coli produtora de toxina Shiga (STEC) e subtipo entero-hemorrágica 

(EHEC)  

 

 

 Entre os patotipos de E. coli diarreiogênicas, a STEC merece ênfase por per-

tencer ao grupo de bactérias patogênicas emergentes envolvidas em surtos de do-

enças transmitidas por alimentos de origem animal contaminados, representando um 

grande desafio à saúde pública (CARVALHO et al., 2012). Estão ligadas a um amplo 

espectro de doenças humanas, que causam desde uma diarreia leve, até severas 

diarreias sanguinolentas (colites hemorrágicas – CH), podendo evoluir para compli-

cações extraintestinais graves, como a Síndrome Hemolítica Urêmica (SHU), fa-

lência renal e a púrpura trombocitopênica, que acomete principalmente idosos 

(CALDORIN et al., 2013). 

 Este patotipo possui duas designações, STEC e EHEC. A primeira refere-se a 

estirpes de E. coli produtoras da toxina de Shiga 1 e/ou 2 (Stx1 e/ou Stx2), denomi-

nadas pela semelhança à toxina produzida pela Shigella dysenteriae. A segunda 

corresponde ao subgrupo de sorotipos de STEC que, além de produzir essa toxina, 

é capaz de causar a lesão histológica attaching and effacing (A/E) (RODRIGUES et 

al., 2008; MELTON-CELSA, 2014). Ensaios imunológicos de neutralização demons-

traram que Stx1 é neutralizado pelo antissoro da citotoxina de S. dysenteriae 1, pois 

são consideradas idênticas e o grupo 2, Stx2, é neutralizável apenas por anti-Stx2 

(BERTÃO; SARIDAKIS, 2007). Após os subtipos de cada toxina terem sido identifi-

cados, a toxina protótipo de cada grupo, foi designada como Stx1a com duas varian-

tes: Stx1c (descritas em humanos e ovinos) e Stx1d (descritas em bovinos), apre-

sentando poucas diferenças nas suas sequencias genéticas, sem maiores conse-

quências nas suas propriedades antigênicas e citotóxicas associadas. A doença re-

sultante é de curso leve (BERTÃO; SARIDAKIS, 2007).  

 Stx2a, por sua vez, apresenta cinco variantes biológicas, diferindo umas das 

outras por sua antigenicidade, toxicidade e sequência genética: Stx2c – exibe uma 

reduzida citotoxicidade em células Vero; Stx2d – aumenta a citotoxicidade das célu-
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las Vero e é associado às manifestações graves como SUH; Stx2f (anteriormente 

denominada Stx2ev), isoladas de humanos e aves; Stx2e, isolada de suínos e 

Stx2g, associada com STEC animal (MELTON-CELSA, 2014).  

 O gene stx, que codifica a toxina, está localizado no genoma de bacteriófagos 

integrando-se ao cromossomo da célula hospedeira (CALDORIN et al., 2013). A 

presença desses genes em bacteriófagos propicia não somente a capacidade de 

disseminação entre diferentes cepas, mas também possibilita a presença das duas 

toxinas em uma mesma bactéria. Porém, segundo Bertão e Saridakis (2007), os ge-

nes para Stx2 já foram encontrados em cromossomo.  

 Nos países em desenvolvimento, a frequência de STEC é baixa. Ainda assim, 

a preocupação com essas doenças ocasionadas por estirpes de EHEC tem aumen-

tado, pois surtos de diarreia hemorrágica estão sendo relatados com maior frequên-

cia (CROXEN; FINLAY, 2010).  

 A maioria dos surtos de infecções por EHEC é causada por amostras do soro-

tipo O:157:H7; no entanto, mais de 100 sorotipos de E. coli produtoras de Stx já fo-

ram associados à colite hemorrágica e/ou síndrome hemolítica urêmica (SHU) (NA-

TARO; KAPER, 1998). Os sorotipos não O:157:H7 mais frequentemente associados 

a humanos são O:103:H2, O:111:NM, O:111:H8, O:113:H21 e O:26:H11 (FOCAC-

CIA, 2005).  

 Segundo Bertão e Saridakis (2007) a principal característica de virulência 

(produção de toxinas Shiga), não é suficiente para causar doenças e outros fatores 

são considerados relevantes, como a presença do plasmídeo pO157, que codifica a 

enterro-hemolisina (ehx) e a produção de adesinas fimbriais e afimbriais. Acredita-se 

que a contribuição da entero-hemolisina na patogênese das doenças causadas por 

STEC seja semelhante à de outras hemolisinas: o acesso ao elemento químico fer-

ro, originário da lise dos eritrócitos, necessário ao metabolismo bacteriano e ao es-

tímulo do crescimento de STEC (TRABULSI, 2008). 

 A suscetibilidade celular à toxina Shiga é determinada pela presença de re-

ceptores Gb3 ou Gb4 (Stx2e) para a toxina na superfície da célula. Nos seres hu-

manos esses receptores estão presentes principalmente nas células epiteliais do in-

testino, nas células do endotélio vascular e nas células do epitélio renal. Sugere-se 

que os bovinos são insensíveis à ação da toxina Shiga ou que estas toxinas têm ati-

vidade diferenciada entre estes dois hospedeiros (MELTON-CELSA, 2014). Pruim-
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boom-Brees et al. (2002) sugerem que a falta de receptores vasculares para a toxina 

Shiga explicaria o fato dos bovinos serem portadores sadios de STEC. 

 O caráter zoonótico está bem estabelecido. Os bovinos são descritos como 

uma das principais fontes de infecção de estirpes de EHEC, sendo considerados re-

servatórios para a infecção de humanos e favorecendo surtos associados ao con-

sumo de carnes mal cozidas, leite não pasteurizado, além de verduras, frutas e água 

contaminadas com fezes de animais contendo EHEC, que servem como via de 

transmissão (NATARO; KAPER, 1998). Vários surtos ocorridos nos Estados Unidos, 

Canadá e Japão foram associados ao consumo de hambúrgueres (CALDORIN et 

al., 2012). 

 STEC geralmente colonizam o terço final do intestino e são excretadas pelas 

fezes, sem causar prejuízos ao animal. Porém, já foram encontrados em outros ani-

mais como: suínos, gatos, cães, galinhas, caprinos, gaivotas, animais selvagens e 

outras aves (JORIS et al., 2013). 

 

 

2.2.4.3 E. coli  enterotoxigênica (ETECs)  

 

 

 E. coli  enterotoxigênica (ETECs) é associada à diarreia infantil com óbito de 

mais de 300.000 crianças com menos de cinco anos, em regiões endêmicas de paí-

ses em desenvolvimento. É considerada, ainda, a principal causa da diarreia dos 

viajantes, afetando turistas e militares que circulam em regiões endêmicas (ROCHA 

et al., 2013).  

 Constituída por estirpes que infectam homens e animais, este patotipo é ca-

racterizado pela produção das enterotoxinas termo-lábil (LT) e/ou enterotoxina ter-

moestável (ST), ambas codificadas em plasmídeos (ROCHA et al., 2013). Estão as-

sociadas a vários sorotipos, sendo os mais frequentes: O:6:H:16 e O:78:H:12 (LAI et 

al., 2013). A toxina LT apresenta estrutura e função semelhantes à toxina colérica e 

pode ser classificada em LT-I, expressa em cepas patogênicas, tanto para humanos, 

como para animais, e LT–II, encontrada principalmente em isolados animais e rara-

mente em humanos (FOCACCIA, 2005). 

 As toxinas termoestáveis (ST) são pequenas, monoméricas, e contêm vários 

resíduos de cisteína, formando pontes de dissulfeto, que lhes conferem a termoes-
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tabilidade. São classificadas em STa (ou ST-I), presente em amostras isoladas de 

humanos e de suínos, e STb (ou ST-II), associada principalmente com estirpes iso-

ladas de suínos (FOCACCIA, 2005). 

 A transmissão por ETEC é pela via oral e a fixação no epitélio do intestino 

delgado ocorre pela ação de adesinas fimbriais. A adesão da bactéria aos ente-

rócitos por meio de fatores de colonização (FC), adesinas tia e tib (CLEMENTS et 

al., 2012,) e a produção das toxinas LT e/ou ST determinam uma diarreia secretória, 

em que ocorre a estimulação de secreção de água e eletrólitos no lúmen intestinal, 

ocasionando um quadro de diarreia líquida, desidratação grave em crianças nos 

primeiros anos de vida, podendo evoluir para a morte (HIRSH, 2003). É, também, 

uma das principais causas de diarreia em viajantes – neste caso, o quadro clínico se 

manifesta por diarreia líquida, dor abdominal, febre baixa, náusea e mal-estar. A in-

fecção é autolimitada, durando não mais que cinco dias, exigindo, especialmente em 

crianças, idosos debilitados e imunocomprometidos, a reposição hidroeletrolítica 

(RODRIGUES et al., 2008; GYLES; FAIRBROTHER, 2010). 

 

 

2.2.4.4 E. coli  enteroagregativa (EaggEC) 

 

 

 EaggEC foi um dos últimos patotipos descrito (1985) e está associada à diar-

reia persistente com duração de mais de 14 dias em crianças e adultos, tanto em 

países desenvolvidos, como nos em desenvolvimento (KAPER et al., 2004). Outros 

estudos, porém, relataram um número considerável de portadores assintomáticos, 

não se encontrando tal associação. Em vários países, a EaggEC tem sido associada 

à diarreia persistente, com duração igual ou superior a 14 dias (FOCACCIA, 2005). 

EaggEC produz uma toxina termoestável enteroagregativa (EAST1), codificadas por 

plasmídeo, bem como as fímbrias de aderência agregativa (AAF). O gene aggR é o 

ativador transcripcional que regula a transcrição de fatores de virulência plasmidiais 

e cromossômicos, importantes para a patogênese da EaggEC (MORIN et al., 2010).  

 A característica que define o patótipo E. coli EaggEC é seu padrão de adesão 

a células epiteliais, que consiste em um agregado celular lembrando tijolos empilha-

dos (LAI et al., 2013).   
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 A patogênese de EAEC envolve três estágios: aderência na mucosa intestinal 

por meio das fímbrias de aderência agregativa (AAF) e/ou outras adesinas. Em um 

outro estágio, ocorre a multiplicação da bactéria formando um biofilme. Finalmente, 

ocorre a produção de toxinas, o processo inflamatório e o aumento da produção de 

muco, desencadeando a diarreia (NATARO; KAPER, 1998).   

 

 

2.2.4.5 E. coli  enteroinvasora (EIEC)  

 

 

 As infecções intestinais provocadas por E. coli enteroinvasora (EIEC) são ra-

ras, sendo mais frequentes em crianças maiores de dois anos de idade e em adultos 

(FOCACCIA, 2005). É o único patotipo dentre as DECs que envolve patógenos in-

tracelulares e a maioria das estirpes apresentam características bioquímicas e gené-

ticas que as tornam semelhantes à Shigella spp., podendo ser indistinguíveis (SA-

SAKAWA, 2010). 

 EIEC infectam as células do cólon, invadindo o epitélio, multiplicando-se e 

movendo-se por meio de filamentos de actina do citosol até os polos da célula, colo-

nizando células epiteliais adjacentes. Causa morte celular por apoptose, levando à 

inflamação, destruição da mucosa do cólon. Os sintomas característicos da infecção 

são diarreia aquosa, cólica abdominal, febre e mal-estar geral, além da presença de 

sangue, muco nas fezes (RODRIGUES et al., 2008). 

 Entre essas características especiais, estão a incapacidade de descarboxilar 

a lisina, ausência ou fermentação tardia da lactose e a imobilidade (RODRIGUES et 

al., 2008; ANVISA, 2014), além de abrigar plasmídeo de 220 kb que codifica o ope-

ron ipa e medeia a invasão das células epiteliais do intestino. As EIEC compreen-

dem um número restrito de sorotipos: O:28ac:H-, O:124:H-, O:124:H34, O:136:H-, 

O:152:H- e O:167:H- (LAI et al., 2013). 
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2.2.4.6 E. coli aderente difusamente (DAEC)  

 

 

 A DAEC é um patotipo caracterizado por seu padrão de adesão, que envolve 

toda a célula (adesão difusa – AD), demonstradas em células Hep-2 e HeLa e au-

sência de fatores de virulência típicos como presentes em outros patotipos da DEC 

(NATARO; KAPER, 1998). Alguns estudos sugerem que pode ou não causar diar-

reia em crianças maiores e menores de 12 anos, respectivamente (FOCACCIA, 

2005). Seu real papel na síndrome diarreica, porém, ainda não está definido (RO-

DRIGUES et al., 2008). A maioria das estirpes de DAEC apresenta uma adesina 

chamada F1845, que seria responsável pela aderência difusa da bactéria ao epitélio 

intestinal. O gene que codifica esta fímbria pode estar no cromossomo ou em plas-

mídeos (NATARO; KAPER, 1998). Uma proteína pertencente à família de adesinas 

Dr, cujo receptor chamado DAF (decay- accelerating factor) é encontrada, em gran-

de porcentagem, em estirpes de DAEC (KAPER et al., 2004). 
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3 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE E. coli DIARREIOGÊNICAS 
 ISOLADAS DE PSITACÍDEOS DE PEQUENO PORTE CRIADOS COMO 
 PETS. 

 
 
3.1  INTRODUÇÃO 

 

 

 Escherichia coli faz parte da microbiota normal do trato gastrointestinal de 

mamíferos e de algumas espécies de aves. Porém, a presença do agente no trato 

gastrointestinal de psitacídeos é considerada um risco sanitário (SAIDENBERG et 

al., 2012).  

As calopsitas (Nymphicus hollandicus), periquitos australianos (Melopsittacus 

undulatus) e agapornis (Agapornis sp) são as espécies de psitacídeos de pequeno 

porte mais frequentemente escolhidas como pets no Brasil (SICK, 1997; GRESPAN, 

2010). A criação dessas aves aumentou e a proximidade com seres humanos e ou-

tros animais de estimação pode facilitar a contaminação ambiental e a infecção por 

contato indireto (MATTES et al., 2005 ; GRESPAN, 2010). A microbiota desses ani-

mais é composta predominantemente por bactérias Gram-positivas, e a presença de  

bactérias Gram-negativas, incluindo E. coli é uma ameaça à saúde animal e a saúde 

pública (XENOULIS et al., 2010).  

A distinção de estirpes comensais e patogênicas de E. coli é mandatória. Para 

isso, são necessários estudos que caracterizam fatores de virulência de diferentes 

patotipos diarreiogênicos. 

Este trabalho avaliou a presença de E. coli diarreiogênica em psitacídeos de 

pequeno porte criados como pet. As estirpes isoladas foram identificadas por meio 

da PCR para os genes de virulência e determinação do sorogrupo, caracterizadas 

fenotipicamente com base no perfil de resistência antimicrobiana e formação de bio-

filme e, genotipicamente, pelo filogrupo e perfil de AFLP.  
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS   

 
 
3.2.1 Local 
 

 

 O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Medicina Aviária do Depar-

tamento de Patologia Experimental e Comparada da Faculdade de Medicina Veteri-

nária e Zootecnia  da Universidade de São Paulo (FMVZ – USP) e no Laboratório de 

Bacteriologia do Instituto Butantan – SP. 

 

 

3.2.2 Animais e coleta de amostras  
  

 

 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de São Paulo 

e autorizado para fins científicos (CEUA7423290414 / 2014). O estudo foi realizado 

com amostras fecais de 171 psitacídeos, sendo 67 calopsitas (Nymphicus hollandi-

cus), 59 periquitos australianos (Melopsittacus undulatus) e 45 agapornis (Agapornis 

spp.) domiciliados na cidade de São Paulo. Todas as aves foram consideradas clini-

camente saudáveis ao exame físico no momento da coleta. A idade e sexo dos pás-

saros eram variados. Após a cobertura do fundo da gaiola com papel autoclavado, 

as fezes recém-excretadas foram coletadas com auxílio de suabes estéreis (meio de 

Stuart, DIFCO©), numeradas, identificadas (Quadro 1), transportadas sob refrigera-

ção ao Laboratório de Medicina Aviária e mantidas a 4ºC até o processamento.   

 

 
Quadro 1 – Identificação das aves analisadas por espécies 

Espécie Nº total de amostras 
por espécie 

Calopsitas (Nymphicus hollandicus) 67 (39,18%) 
Periquito australiano (Melopsittacis undulatus) 59 (34,50%) 
Agapornis (Agapornis spp) 45 (26,32%) 
Total de amostras  171 (100%) 
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3.2.3 Amostras bacterianas 
 

  

 Métodos bacteriológicos padrão foram utilizados para o isolamento e identifi-

cação de Enterobacteriaceas. As amostras de excretas foram incubadas em Água 

Peptonada Tamponada (DIFCO™) 0,1% (ANEXO A) a 37ºC por 24 horas em estufa 

bacteriológica. De cada amostra dos tubos de água peptonada, foram transferidos e 

inoculados 100 microlitros (µL) para caldo BHI (Infusão Cérebro e Coração) – (Difco-

BBL, Detroit, MI, EUA) (ANEXO B) e incubados a 35°C (+ ou – 2°C) por 24 horas. 

Após o enriquecimento, uma alçada do caldo BHI foi coletada e as amostras plaque-

adas em ágar de MacConkey (DIFCO™)  incubadas novamente a 37°C por 24 - 48 

horas, para o isolamento das bactérias, seguindo especificações do fabricante 

(ANEXO C).  

 As colônias foram identificadas pela morfologia e por meio de série bioquími-

ca, de acordo com as informações contidas no Manual Bergey de Identificação Bac-

teriológica (HOLT et al., 1994). De cada meio seletivo, foram transferidas três unida-

des formadoras de colônias para tubos contendo ágar tríplice açúcar-ferro (TSI) –

(KASVI™) (ANEXO D) e incubados a 37ºC por 24 horas.  

 Testes bioquímicos convencionais (EPM, Mili e Citrato de Simmons-Probac®) 

foram utilizados para identificar os gêneros bacterianos. O meio EPM (Escola Paulis-

ta de Medicina) contém testes bioquímicos, onde são evidenciadas: fermentação de 

glicose (amarelo), produção de ácido sulfídrico - H2S (preto), produção de urease 

(azulado), L triptofano desaminase - LTD (verde oliva) e produção de gás (presença 

de bolhas de ar ou deslocamento do meio). O meio MILi, evidencia o  teste de moti-

lidade (crescimento além da linha de picada), a produção de indol (presença de anel 

de coloração vermelha após pingar o reativo Kovacs) e a descarboxilação de lisina 

(mantém cor púrpura) e o meio Citrato de Simmons que permite avaliar a habilidade 

da bactéria em utilizar citrato de sódio como única fonte de carbono (azul).  

As colônias identificadas como Escherichia coli foram estocadas em meio LB 

(Lúria Bertani) (ANEXO E) a temperatura ambiente; congeladas em glicerol 15% e 

mantidos em freezer -80ºC para posterior extração do DNA bacteriano e realização 

da Reação de Cadeia pela Polimerase (PCR) para detecção dos genes de virulên-

cia. 
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3.2.4  Determinação dos fatores de virulência através da Reação de Cadeia pela 
Polimerase (PCR) 
 
 
 Dez pares de primers (sequência de oligonucleotídeos) foram utilizados para 

a pesquisa de fatores de virulência dos patotipos diarreiogênicos de relevância epi-

demiológica na medicina veterinária: EPEC, STEC, ETEC e EAEC. Após as estirpes 

serem cultivadas em caldo LB a 37ºC por 18 horas e semeadas em placa de Petri 

com meio Ágar triptona soja (TSA) (ANEXO F) a 37ºC por mais 18 horas, duas alça-

das de inóculo foram transferidas para microtubos contendo 1mL de água ultrapura 

estéril, agitadas em Vortex® por 15 segundos e centrifugadas a 12.000 rotações por 

minuto (rpm) durante cinco minutos para cada amostra. Esse procedimento foi reali-

zado por duas vezes consecutivas e a seguir diluído cada pellet em 200 µL de água 

ultrapura estéril e submetidos à fervura por 10 minutos, sendo imediatamente colo-

cadas em freezer por cinco minutos, centrifugados a 5.000 rpm por cinco minutos, 

coletados os sobrenadantes, identificados e estocados a -20ºC.   

Após a extração, foram realizadas as pesquisas para os genes eae, bfpA, 

stx1 e stx2, LT e ST, aggR, aaiA, aatA e aaiG pela Reação em Cadeia da Polimera-

se (PCR), segundo metodologias descritas por Mora et al. (2012); Elias et al. (2002); 

Tsen e Jian (1998); Yavzori et al. (1998) e Andrade et al. (2014) respectivamente. 

A amplificação foi realizada em termociclador (Mastercycler Gradient, Epp-

dendorf). A mistura para a amplificação foi constituída por PCR buffer 1X, 1.5mM de 

MgCl2, 0.2mM de trifosfatos de desoxinucleotídeos, 10 picomols de cada primer, Taq 

DNA polimerase 0.5 U, água autoclavada ultrapura e 3 µL do DNA molde, em um 

volume final de 25 µL, tal como descrito por Yu e Kaper (1992) e Pal et al. (1999). 

Os genes de virulência, os iniciadores utilizados na amplificação, o tamanho do fra-

gmento amplificado e as referências de cada reação são descritas na Tabela 1. Os 

produtos da amplificação foram separados na eletroforese, em gel de agarose 1,5% 

e corados com Gel Red (Biotium, Hayward, CA,EUA). O marcador de peso molecu-

lar utilizado foi o 100-bp DNA ladder (LGC Biotecnologia, São Paulo, Brasil).  

Foram utilizadas amostras de DNA genômico de referência para E.coli, os 

controles positivos: E2348/69; e controle negativo DH5∝. 
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Tabela 1 – Fatores de virulência pesquisados pela reação em cadeia pela polimerase para identifica-
ção de E. coli diarreiogênicas de relevância epidemiológica: EPEC, STEC, ETEC e EAEC. 
 
Genes Sequência dos iniciadores (5’-3’)        PCR ciclo        Fragmento Referência 

Intimina (eae) eae V3F- CATTGATCAGGATTTTTCTGGT 
eae MBR- TCCAGAATAATATTGTTATTACG 

30x:1’94ºC; 40’’ 
55ºC; 2’72ºC; 
3’72ºC 

510 pb Mora et al., 
2012 

Fímbria BFP 
(bfpA) 

F- GGTCTGTCTTTGATTGAATC 
R- TTTACATGCAGTTGCCGCTT 

30x:1’94ºC;1’55º
C; 1’72ºC 485 pb Elias et al., 

2002 
Toxina Shiga 
1 (stx1) 

F- AGCTGAAGCTTTACGTTTTCGGG 
R- TTTGCGCACTGAGAAGAAGAGA 

30x:1’94ºC;1’62º  
C; 1’72ºC 590 pb Tsen & 

Jian, 1998 
Toxina Shiga 
2 (stx2) 

F- TTTCCATGACAACGGACAGCAGTT 
R- ATCCTCATTATACTTGGAAAACTCA 

30x:1’94ºC;1’62º
C; 1’72ºC 694 pb Tsen & 

Jian, 1998 

LT F- GGCGACAGATTATACCGTGC 
R- CCGAATTCTGTTATATATGTC 

30x:1’95ºC;1.10’
45ºC;1.30’72ºC; 
5’72ºC 

696 pb Yavzori et 
al., 1998 

ST F- TCTGTATTGTCTTTTTCACC 
R- TTAATAGCACCCGGTACAAGC 

30x:1’95ºC;1.10’
45ºC;1.30’72ºC; 
5’72ºC 

186 pb Yavzori et 
al., 1998 

Multiplex PCR 
aggR 
 

F- CGATACATTAAGACGCCTAAAG 
R- TCTGATACATTAAATTCATCTGC  

94ºC/5 min; 30x 
(94ºC/1min, 
56ºC/1 min, 
72ºC/1min); 
72ºC/7min 

346 pb  
 
Andrade et 
al., 2014 
 
 
 

aaiA F- CCCACGACCAGATAACG 
R- GTTTTCAGGATTGCCATTAG 476 pb 

aatA F- CTGGCGAAAGACTGTATCAT 
R- CAATGTATAGAAATCCGCTGTT 630 pb 

aaiG F- GGGAGTGTTTCAGTCTGGAC 
R-ATTTGTCACAAGCTCAGCAT 782 pb 

 

 

 

3.2.5 Determinação do Sorogrupo 
 

 

 A determinação dos antígenos O e H foi realizada pelo método descrito por 

Guinée et al. (1981), por meio de reação de soroaglutinação rápida com antissoros 

produzidos em Laboratório de Referência. Uma amostra STEC positiva foi encami-

nhada para sorotipagem ao Laboratório de referência – STATENS SERUM INSTI-

TUT (Department of Microbiology & Infection Control - Copenhagen) e todas as dez 

foram encaminhadas ao Laboratório de referência, Instituto Adolfo Lutz.   
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3.2.6 Perfil de resistência 
 
	

O perfil de resistência bacteriana foi determinado utilizando a técnica de difu-

são em ágar com discos impregnados com antibióticos, seguindo o protocolo da 

“Clinical and Laboratory Standard Institute” (CLSI, 2008; CLSI, 2013). Todas as es-

tirpes de Escherichia coli isoladas foram semeadas em tubos contendo 2 mL de cal-

do BHI e incubadas a 37oC por 24 horas. Após esse período, com o auxílio de uma 

pipeta “Pasteur” esterilizada, transferiu-se o inóculo para tubos contendo 2 mL de 

solução salina 0,85% esterilizada, em quantidade suficiente para que se obtivesse 

uma turbidez compatível com o grau 0,5 da escala de MacFarland. Com o auxílio de 

um suabe estéril, o inóculo foi estriado uniformemente sobre a superfície seca de 

uma placa contendo ágar Mueller-Hinton (ANEXO G).  

Com o auxílio de uma pinça flambada, foram colocados sobre a superfície do 

meio os discos dos seguintes antimicrobianos: Ampicilina - AMP (10µg), cloranfeni-

col – CLO (30µg), amicacina - AMI (30µg), ceftriaxona – CRO (30µg), gentamicina – 

GEN (10µg), nitrofurantoína – NIT (300µg), cefepime – CPM (30µg), ceftiofur – CTF 

(10µg), cefoxitina – CFO (30µg), cefotaxima – CTX (30µg), polimixina B – POL 

(300UI), tetraciclina - TET (30µg), florfenicol – FLOR (30µg), sulfametazina – SUL 

(300µg), sulfametoxazol-trimetoprim – SXT (25µg), fosfomicina – FOS (200 µg), en-

rofloxacina – ENO  (5µg), ciprofloxacino – CIP (5µg), ácido nalidíxico – NAL (30 µg), 

estreptomicina – STR (10µg), neomicina – NEO (30µg),  e tobramicina - TOB (10µg). 

Após esse procedimento, as placas foram incubadas em anaerobiose a 37oC duran-

te 24 horas.  

A leitura foi realizada com o auxílio de uma régua milimétrica, medindo-se o 

diâmetro dos halos inibitórios de cada disco e comparando-os com uma tabela pa-

drão interpretativa da zona de inibição em milímetros, determinando, então, as estir-

pes em análise como sensíveis, resistentes ou intermediárias ao antimicrobiano tes-

tado. A cepa foi considerada resistente a múltiplas drogas (MDR) ao demonstrar re-

sistência a três ou mais classes de antibióticos (SCHWARZ et al., 2010) e a cepa 

utilizada como controle foi Escherichia coli ATCC 25922. 
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3.2.7 Ensaio de Formação de Biofilme 
 
 
 A análise quantitativa da formação de biofilme em placas de poliestireno foi 
realizada seguindo a metodologia descrita por Sheikh et al. (2001), com modifica-

ções. As amostras bacterianas foram cultivadas em caldo Luria-Bertani numa dilui-

ção de 1:100 (2µL em 200 µL) em microplaca de poliestireno de 96 poços (TPP, Su-

íça), em triplicatas. Uma coluna da placa foi preenchida apenas com meio de cultura. 

A placa foi incubada a 37°C sem agitação durante 24 horas e a biomassa de biofilme 

(células vivas, mortas e matriz) dos isolados foi quantificada após coloração com 

cristal violeta, seguindo a metodologia descrita abaixo. 

     Após o período de incubação, o meio de cultura foi aspirado e os poços foram 

lavados por três vezes com tampão fosfato (PBS), pH 7,4 para remoção das bacté-

rias planctônicas. O biofilme foi pré-fixado com 200 µL de etanol a 75% por 10 minu-

tos a temperatura ambiente. O fixador foi retirado e as bactérias foram coradas com 

200 µL de solução de cristal violeta a 0,5% por 5 minutos. O corante foi removido e 

após quatro lavagens com PBS, as placas foram secas. Posteriormente, foram adi-

cionados 200 µL de etanol 95% em cada poço, para solubilização do corante duran-

te 2 minutos à temperatura ambiente.  

  Foram transferidos 150 µL de cada poço para outros poços vazios da mesma 

placa, para leitura da absorbância a 595nm no leitor de ELISA Multiskan®EX (Ther-

mo Isher Scientific, EUA). Os dados para a formação de biofilme de todas as estir-

pes foram comparados com os dados da amostra controle de baixa formação de bio-

filme, a E. coli DH5α (SAMBROCK et al., 1989). Também foi empregada a amostra 

EAEC 042 (NATARO et al., 1985), alta formadora de biofilme, como controle positi-

vo. 

  Para a interpretação do teste, os isolados bacterianos foram classificados de 

acordo com Stepanović et al. (2000) em quatro categorias distintas em relação à 

amostra DH5α, em que o ponto de corte (DOc) foi definido como três desvios pa-

drões acima da DO média do controle negativo (DH5α). Os isolados foram classifi-

cados em: não-aderente (DO ≤ DOc), fracamente aderente (DOc < DO ≤ 2 x DOc), 

moderadamente aderente (2 x DOc < DO ≤ 4 x DOc) e fortemente aderente (4 x DOc 

< DO).   
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3.2.8  Determinação dos grupos filogenéticos 
 
 

Pelo método descrito por Clermont et al. (2013), foi realizada a classificação 

das amostras entre os sete principais grupos filogenéticos (A, B1, B2, C, D, E e F) 

com base na presença de três genes (arpA, chuA e yjaA) e uma sequência de DNA 

específica (TSPE4.C2). Os tamanhos amplicon e referências estão descritos na Ta-

bela 2. Os três genes arpa chuA e yjaA e o fragmento TSPE 4C2 foram testados in-

dividualmente para cada isolado. As reações continham 5 µL de DNA molde, extraí-

dos pelo método de Boom et al. (1990); 1,5 mM de MgCl2; 0,2 mM de cada um dos 4 

dNTPs; 0,4 µM de cada primer; 1,5 u de Taq DNA polimerase em 10X de PCR Buf-

fer e água mili-Q qsp. Após o ciclo de amplificação, que consiste de 94°C por 5 mi-

nutos e 30 ciclos de desnaturação (30 segundos a 94°C), anelamento (55oC à 30 

segundos), extensão (72°C à 30 segundos) e 7 minutos a 72°C, as amostras foram 

submetidas à eletroforese em gel agarose (1,5%), corados com SyBR Safe (Invitro-

gen®), visualizadas em transiluminador UV e fotografadas.  

 

 
Tabela 2 Descrição dos genes utilizados para a classificação de grupos filogenéticos de E. coli, se-
quência dos iniciadores e tamanho do fragmento amplificado 

 
 
3.2.9 Polimorfismo do Comprimento de Fragmentos Amplificados (AFLP) 
 

 A técnica utilizada para a realização do AFLP seguiu o protocolo descrito por 

McLauchiln et al. (2000), utilizando-se a endonuclease de restrição HindIII como úni-

Fragmento Gene Sequência 5’ – 3’ Fragmt 
(bp) Referência 

arpA 
arpA.1 5′-AACGCTATTCGCCAGCTTGC-3′ 

400 
Clermont, 2013 

arpA. 2 5′-TCTCCCCATACCGTACGCTA-3′ Clermont et al. 
(2000) 

 
chuA 

chuA.1 5′-ATGGTACCGGACGAACCAAC-3′ 288 
 Clermont, 2013 

chuA.2 5′-TGCCGCCAGTACCAAAGACA-3′ 

 
yjaA 

yjaA.1 5′-CAAACGTGAAGTGTCAGGAG-3′ 211 
 Clermont, 2013 

yjaA.2 5′-AATGCGTTCCTCAACCTGTG-3′ 

TspE4.C2 
TspE4C2.1 5′-CACTATTCGTAAGGTCATCC-3′ 

152 Clermont, 2013 
TspE4C2.2 5′-AGTTTATCGCTGCGGGTCGC-3′ 
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ca enzima. A técnica consiste em três etapas: digestão ou restrição do DNA bacteri-

ano, ligação de adaptadores de oligonucleotídeos (primers ADH1 e ADH 2) ao DNA 

digerido e amplificação seletiva com primer HI-G do DNA digerido ligado. 

 Para a clivagem ou restrição do DNA bacteriano, 10 µL de DNA extraído fo-

ram adicionados a um microtubo contendo 24U de HindIII (Invitrogen, São Paulo), 

tampão de enzima (1X) e 5,6 µL de H20 MilliQ®, perfazendo um volume final de 20 

µL. O tubo foi incubado a 37ºC por 12 a 18 horas. 

 Uma alíquota de 5 µL do DNA clivado ou digerido foi adicionado a um micro-

tubo contendo 0,2 µg de cada adaptador (ADH1 e ADH2), 1 U de T4 DNA ligase (In-

vitrogen, Inc.), 4 µL tampão de T4 DNA-ligase e água ultrapura (H20 MilliQ®) até o 

volume final de 15 µL. Incubou-se essa reação à temperatura ambiente por três ho-

ras. O DNA ligado aos adaptadores foi aquecido a 80ºC por 10 minutos. A sequência 

de bases dos primers (sequência dos adaptadores) utilizados para a ligação e ampli-

ficação e sua posição relativa ao sítio de restrição da enzima HindIII estão apresen-

tadas na Quadro 2. 

 A PCR foi realizada utilizando-se 5 µL do DNA ligado diluído, MgCl2 5µL, pri-

mer (HI-G) 1,5 µL, Taq DNA polimerase 0,3 µL, tampão de PCR 1X e água até o vo-

lume final de 45 µL. A reação foi submetida à denaturação a 94ºC por quatro minu-

tos, seguido por 35 ciclos de 1 minuto a 94ºC, 1 minuto a 60ºC e 2,5 minutos a 72ºC. 

 
 
Quadro 2 – Sítio de restrição da enzima HindIII, adaptadores e sequência de primers para tipagem de 
Escherichia coli através da AFLP 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Sítios de restrição da endonuclease HindIII, (2) Sequência dos dois oligonucletídeos complemen-
tares que formam os adaptadores que se ligam às extremidades dos fragmentos de restrição, (3) Se-
quência do primer utilizado na amplificação dos fragmentos. O G indica o local em que é inserida a 
base seletiva (A,T,G ou C). 

1. Fragmento HindIII   5´ AGCTT----//----A 3´ 

    3´ A----//----TTCGA 5´ 

   ADH1   5´ ACGGTATGCGACAG 3´ 

2- Adaptador  

   ADH2   3´ GAG T GCC ATA CGC TGT CT CGA 5´ 

 

3- Primer específico HI-G          5´ GGTATGCGACAGAGCTTX 3´ 
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 A eletroforese foi realizada sobre um gel de agarose 2% (300 mL) a 24-35 V 

durante 26 horas. Os produtos amplificados foram coradas com 2 µL GelRedTM 

(Uniscience). O gel foi fotografado pelo sistema “Image Master” (Amershan -

Pharmacia Biotech). Os fragmentos foram identificados com base na utilização do 

marcador de peso molecular 100 bp DNA Ladder (Invitrogen). 

 Os níveis de parentesco dos isolados foram determinadas por meio da com-

paração de pares abrangentes de tamanhos de fragmentos de restrição, utilizando o 

coeficiente de Dice. Os valores médios obtidos a partir dos coeficientes dos dados 

foram empregados em UPGMA ("Unweighthed Pair-Group Method Using Arithmetic 

Average") usando BioNumerics 7,5 software (Applied Maths NV, Saint-Martens-

Latem, Bélgica) para posteriormente serem gerado e representado sob a forma de 

dendograma. Os diferentes perfis foram formados por estirpes com mais de 90% de 

similaridade genética (VAN BELKUM et al., 2007).   

 

 

3.2.10 Amplificação e sequenciamento dos genes eae, bfpA e stx 

 
 
 Os genes eae, bfpA e stx da estirpe CA14, foram amplificados por PCR. A re-

ação de amplificação foi realizada em um termociclador GeneAmp PCR System 

9700 (Applied Biosystems, Estados Unidos), empregando-se 2 µL do DNA da estirpe 

CA14, 20 pmoles de cada iniciador (eae, bfpA e stx –Tabela 1), e os seguintes rea-

gentes da Invitrogen, Estados Unidos: 2 mM de MgCl2 , 200 nM de dNTPs, 1 U de 

Platinum Taq DNA Polymerase, tampão Tris-HCL (pH8,3) 1X e água ultrapura estéril 

em um volume final de 50 µL. O produto de PCR foi analisado por eletroforese em 

gel de agarose (1%), visualizado em transiluminador de luz ultravioleta e purificado 

com o kit illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification (GE Healthcare, Reino 

Unido), de acordo com as recomendações do fabricante.  

O fragmento purificado foi sequenciado empregando-se os oligonucleotídeos 

iniciadores eae, bfpA e stx.  A amostra CA14 foi preparada conforme descrito em:     

http://www.genoma.ib.usp.br/servicos/sequenciamento/produto-de-pcr-qualidade-e-

quantificacao. A reação de sequenciamento foi realizada no Centro de Estudos do 

Genoma Humano do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (CEGH-

IB/USP). As sequências obtidas foram analisadas empregando-se as ferramentas de 
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bioinformática BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) e MUSCLE 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/ ). 
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3.3 RESULTADOS 

 
 

3.3.1 Amostras bacterianas 
 
 

Das 171 amostras de fezes de psitacídeos de pequeno porte criados como 

pets de diferentes locais de manutenção, localizados na cidade de São Paulo/Brasil, 

foram identificadas 74/171 (45%) enterobactérias: 42 (57,54% - E. coli); 21 (28,77% - 

Hafnia sp); nove (12,33% - Serratia sp); e uma (1,36% - Enterobacter sp) (Quadro 

3). Apenas um isolado não foi identificado pela metodologia empregada.   

 

 
Quadro 3 – Percentual de detecção de positividade das Enterobactérias das espécies avaliadas e 
resultados positivos para E.coli obtidos a partir de cultura de excretas cloacais de Calopsitas (Nym-
phicus hollandicus), periquito australiano (Melopsittacis undulatus) e agapornis (Agapornis spp) de 
diferentes locais de manutenção. 

 Calopsitas Periquitos Agapornis Isolados % 

E. coli 22 10 10 42 57,54 
Hafnia sp. 05 04 12 21 28,77 
Serratia sp. 02 02 05 09 12,33 
Enterobacter sp. 00 01 00 01 1,36 

Não identificada    01  

Total     74 100 

      

Espécies  Locais de manutenção E. coli 
 Pet shop Clínica Proprietário + 

     
Calopsita (Nymphicus hollandicus)     17 (53%) 05 (31%) 00 (0%) + 
Periquito (Melopsittacis undulatus) 06 (22%) 01 (33%)   03 (10%) + 
Agapornis(Agapornis spp) 09 (21%) 01 (50%) 00 (0%) + 
     

Total     42 

 

 

Das 74 amostras de enterobactérias, 42 foram positivas para E. coli (57,54%), 

proveniente de 22 calopsitas (52,38%), 10 periquitos australianos (23,81%) e 10 

agapornis (23,81%).  
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3.3.2 Determinação dos fatores de virulência através da Reação de Cadeia pela 
Polimerase (PCR) 

 

 

Para a detecção dos fatores de virulência, utilizou-se a técnica de PCR, pes-

quisando dez genes: STEC (stx1 e stx2); EPEC (eae e bfp); ETEC (LT, ST); e Ea-

ggEC (MTPX – aggR ; aaiA ; aatA ; aaiG). Os resultados apontaram positividade em 

dez isolados: eae+, bfpA+, Stx2+ de três calopsitas e cinco periquitos australianos 

(8/10 – 80%); ST de uma calopsitas (1/10 – 10%) e eae+ de um periquito australiano 

(1/10 – 10%): conforme ilustra o Quadro 4 

 

 
Quadro 4 – Fatores de virulência pesquisados pela reação em cadeia pela polimerase para identifica-
ção de E. coli diarreiogênicas de relevância epidemiológica: EPEC, STEC, ETEC e EAEC 

 Cadeia pela polimerase (PCR) 
Isolado Bactéria eae bfpA Stx1 Stx2 LT ST aggR +, aaiA+, aatA+, aaiG 
CA 12 E. coli + + - + - - - 
CA 14 E. coli + + - + - - - 
CA 35 E. coli + + - + - - - 
CA 38 E. coli - - - - - + - 
PA 08 E. coli + + - + - - - 
PA 24 E. coli + + - + - - - 
PA 37 E. coli + - - - - - - 
PA 56L+ E. coli + + - + - - - 
PA 56L- E. coli + + - + - - - 
PA 58 E. coli + + - + - - - 
         

    

  

 
3.3.3 Amplificação e sequenciamento dos genes eae, bfpA e stx 

 

 

Como não existe relato na literatura de estirpes com genótipo eae+, bfpA+ e 

stx2, optou-se pela confirmação por meio de sequenciamento. Uma amostra (CA14) 

foi encaminhada para o Centro de Estudos do Genoma Humano do Instituto de Bio-

ciências da Universidade de São Paulo (CEGH-IB/USP), confirmando, então, o re-

sultado da amostra CA14: eae+, bfpA+ e stx2+ (ANEXO I). 
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3.3.4 Determinação do Sorogrupo 
 

 

Para a determinação dos antígenos O e H, uma amostra (CA14) foi encami-

nhada para sorotipagem em Laboratório de referência (STATENS SERUM INSTI-

TUT - Department of Microbiology & Infection Control - Copenhagen) com resultado 

inconclusivo, conforme (ANEXO J). Optou-se, então, pelo encaminhamento dos dez 

isolados para o Instituto Adolfo Lutz. Oito estirpes foram classificadas como 

O137:HNM (CA12, CA14, CA35, PA8g, PA24, PA56L+, PA56L- e PA58) uma 

O137:H6 (PA37), e uma outra como O166:H49 (CA38). Nenhum dos isolados de 

STEC pertenciam ao sorogrupo O157. 

 

 

3.3.5 Perfil de resistência 
 

 

A maior parte das estirpes foram classificados como sensíveis aos 18 antibió-

ticos testados. Apenas uma estirpe de uma calopsita, foi resistente sulfametoxazol-

trimetoprim. As estirpes dos periquitos foram resistentes a sulfametazina (1/5) e es-

treptomicina (1/5). Nenhuma das estirpes exibiram um perfil de multirresistência 

(ANEXO L). 

 

 

3.3.6 Ensaio de Formação de Biofilme 
 

 

 A capacidade de formação de biofilme dos isolados de E. coli do presente es-

tudo foi estratificada de acordo com Stepanović et al. (2000). Apenas o isolado 

PAR56L+ foi positivo para formação de biofilme (DO de 0,064), sendo classificado 

como fracamente aderente. Os outros isolados foram considerados não formadores 

de biofilme, apresentando DO entre 0,030 a 0,060. 
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    Gráfico 1 – Resultado dos ensaios de formação de biofilme de E. coli isoladas de psitacideos pet 

 
 

 

 

3.3.7  Determinação dos grupos filogenéticos 
 
 

As amostras foram classificadas em um dos grupos filogenéticos A, B1, B2, C, 

D, E e F de acordo com a interpretação dos resultados das PCRs, segundo dendo-

grama, apresentado no Quadro 5. 

A análise filogenética, de acordo com o novo método phylotyping descrito por 

Clermont em 2013, classificou três estirpes como B2, duas como F, e uma como 

Clado II. Duas estirpes foram classificadas como “não tipável”.  

Os resultados de AFLP são mostrados na Quadro 5. Sete estirpes (três de ca-

lopsitas e quatro de periquitos) foram agrupadas em um mesmo cluster, apresentan-

do 90-100% de similaridade. Apenas uma estirpe isolada de um periquito mostrou 

um padrão de banda diferente e foi classificada em um único cluster, com similarida-

de abaixo de 70%.  
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Quadro 5. Dendograma generado a partir da analise de AFLP  de isolados de E. coli isoladas de 
psitacídeos   
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3.4 DISCUSSÃO 

 

 

Das 42 estirpes avaliadas, 19,04% (8/42) foram classificadas como STEC.  Sob 

o ponto de vista do risco zoonótico, nosso trabalho se destaca pelo fato da elevada 

frequência de STEC nestas aves.  

Em todas as estirpes, encontramos os fatores de virulência positivos para os 

genes eae, stx2 e, surpreendentemente, bfpA. Isto não seria compatível com STEC, 

pois este patotipo não expressa bfpA, característico de EPEC típica, sugerindo que 

estes isolados sejam híbridos de patotipos distintos. Muniesa et al. (2012) estudaram 

um surto de diarreia em humanos, causado por E. coli (STEC) presentes em pepi-

nos. O sequenciamento genético da estirpe isolada detectou o gene que codifica fa-

tores de virulência de EaggECs. Apesar desses fatores serem carreados por plas-

mídeo pAA, este surto epidêmico adquiriu fagos lambdoides carreando genes para a 

toxina Shiga, evidenciando a hibridização entre os dois patotipos.   

 Existem pelo menos 100 sorotipos de E. coli que são capazes de produzir to-

xinas Shiga (NATARRO; KAPER, 1998). A maioria dos casos de doença humana 

são causadas por estirpes enterohemorrágicas (EHEC) do sorotipo O157:H7, reco-

nhecida pelos microbiologistas desde 1982 (Law, 2000). Porém, outros sorogrupos, 

como o O26, O111, O103 e O145, também têm sido relatados como causa da doen-

ça. Estas estirpes são agora mencionadas como não-O157 EHEC (NATARRO; KA-

PER, 1998). Em nosso estudo não foi possível a identificação do sorogrupo pelo La-

boratório de referência – STATENS SERUM INSTITUT (Department of Microbiology 

& Infection Control - Copenhagen). Porém, quando encaminhado ao Instituto Adolfo 

Lutz, obtivemos os resultados das dez estirpes. Oito (CA12; CA14; CA35; PA24; 

PA56 L-; PA88; PAR56 L+; PAR58;) foram classificadas O137:HNM; uma (CA38) 

O166:H49 e outra (PA37) como O137:H6. Nenhuma das amostras estudadas per-

tencia ao sorotipo O157:H7. Estes dados são compatíveis com os descritos por Law 

(2000) que afirma que a frequência de isolamento de não-O157 STEC de alimentos 

e fezes de animais é mais elevada que as de E. coli O157:H7. É importante ressaltar 

que os seres humanos estão cada vez mais expostos aos sorogrupos não-O157 

STEC de fontes de alimentos como carnes, leite e queijo, bem como, a estreita rela-

ção com animais domésticos, pets e ambiente contaminado por fezes. Pelo fato 
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desses animais permanecerem muitas vezes assintomáticos, é importante a detec-

ção do agente em função de potencial zoonótico.  

 A STEC tem origem zoonótica definida. O gado é o seu principal reservatório, 

sendo esta estirpe altamente virulenta para os seres humanos, em particular a 

EHEC O157. E. coli enterohemorrágica (EHEC) constitui um subconjunto de soroti-

pos de STEC que têm sido associados com colite hemorrágica e síndrome hemolíti-

ca urêmica (SHU), em países industrializados (CAPRIOLI et al., 2005). A STEC po-

de ser transmitida a partir de reservatórios animais para os seres humanos, não só 

por meio da ingestão de alimentos contaminados ou água potável, como por contato 

com animais STEC-positivo ou com o seu ambiente (CAPRIOLI et al., 2005). As in-

fecções causadas por STEC foram descritas em várias espécies de animais domés-

ticos e selvagens, mas o seu papel patogênico tem sido mais evidenciado em vitelos 

jovens (diarreia ou disenteria), leitões desmamados (doença do edema) e cães 

(KRAUSE et al., 2005).  

Apesar da vasta quantidade de dados disponíveis em relação à presença de E. 

coli patogênica em diferentes mamíferos, em aves hospedeiras as pesquisas são 

bem mais limitadas. Segundo  Chandran e Mazumder (2014), a ocorrência de STEC 

O157 (Wallace et al., 1997) e não-O157 (Kobayashi et al., 2009), tem sido detectada 

em algumas aves selvagens na Europa, Japão e Estados Unidos. Porém, estes es-

tudos foram realizados apenas em gaivotas e pombos. Eles sugerem que bactérias 

fecais de fontes aviária e a consequente deterioração da qualidade da água possu-

em uma correlação significativa entre o número de aves e a concentração E. coli. 

Relata, ainda, que outros estudos foram realizados no Canadá, com material fecal 

aviário, com 30 a 60% de E. coli presente nas areias de praia e águas de superfície.  

 Algumas aves selvagens e sinantrópicas convivem com humanos e outras 

migram entre jardins, mercados, pastagens, fazendas de gado e suínos ou em am-

biente doméstico. Essa interação entre seres humanos e aves selvagens facilita a 

propagação de infecções zoonóticas e pode contribuir para a dispersão de estirpes 

resistente a antibióticos (KOBAYASHI et al., 2009; SAYAH et al., 2005; SACRISTAN 

et al., 2014). De acordo com Gibbs et al. (2007) estudar populações aviárias que não 

são tipicamente expostas a antimicrobianos, pode ser uma das maneiras de enten-

der a resistência bacteriana, uma vez que estas aves podem entrar em contato com 

aves domésticas, facilitando, assim, a transferência direta de agentes infecciosos e 

genes de resistência a antibióticos, especialmente para as aves de quintal (SA-
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CRISTAN et al., 2014). Isolados de E. coli de animais e humanos possuem muitos 

genes em comum. Alguns autores sugerem que, quando estirpes diferentes entram 

em contato, existe a possibilidade de trocas genéticas entre as mesmas, e conse-

quentemente, a probabilidade de surgimento de um patógeno emergente (KU-

HNERT et al., 2000). Alterações na resistência ou a aquisição de fatores de viru-

lência associados na E. coli comensal podem servir como um alerta para apareci-

mento de resistência em bactérias com potencial patogênicos (IKUNO et al., 2008). 

 Amostras de E. coli isoladas de animais já são resistentes à maioria dos anti-

microbianos comumente usados, como as tetraciclinas, sulfametoxazol, ampicilina, 

estreptomicina e carbenicilina (KANG et al., 2005). A resistência por E. coli a pelo 

menos duas classes de agentes antimicrobianos é um achado comum na atualidade, 

fato que restringe as opções terapêuticas (SAMUEL et. al., 2014). O fenótipo de re-

sistência a antibióticos desse estudo foi detectado em 3/8 (37,5%) dos isolados de 

STEC, com um isolado resistente a sulfatrimetorpim, um isolado resistente sulfame-

tazina e um isolado resistente a estreptomicina e ceftiofur. Não foi detectada a ocor-

rência do fenótipo de multirresistência (resistência a mais de três classes distintas). 

O resultado para o ensaio de biofilme revelou que apenas um isolado de E. coli 

proveniente de periquito australiano (PA56L+) apresentou formação de biofilme, mas 

de baixa intensidade. Deve-se levar em consideração que a associação de bactérias 

patogênicas em biofilmes é considerada um fator importante para a sua capacidade 

de causar doença no hospedeiro (DANESE et al., 2000), além de poder conferir re-

sistência à ação de alguns antimicrobianos e desinfetantes, tendo sido descritas em 

isolados de EAEC (SHEIKH et al., 2001), EPEC atípica (CULLER et al., 2014), 

STEC (BISCOLA; ABE; GUTH, 2009), EHEC (RYU; BEUCHAT, 2004), ETEC 

(SHERLOCK; VEJBORG; KLEMM, 2005) e DAEC (SHERLOCK et al., 2004). 

 Por vários anos, as pesquisas para determinação de grupos filogenéticos, fo-

ram utilizadas por pesquisadores para diferenciar linhagens extraintestinais e viru-

lentas de E. coli (grupos B2 e D) e linhagens comensais (grupos A e B1) utilizando a 

PCR multiplex para a detecção dos genes chuA (gene de transporte heme), yja (ge-

ne de função desconhecida de E. coli K12) e Tsp. E4C2 (fragmento de DNA de 

STEC). Estes grupos parecem diferir em importantes aspectos relacionados à biolo-

gia de suas populações microbianas (CLERMONT et al., 2000). Com o crescente 

estudo dos dados de sequências multi-lócus e do genoma para E. coli refinou-se a 

compreensão da estrutura filogrupo de E. coli e oito filogrupos são agora reconheci-
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dos (Clermont, 2013): sete (A, B1, B2, C, D, E, F) pertencem a E. coli stricto sensu, 

ao passo que a oitava é a Escherichia enigmática clade I. Segundo Clermont (2013) 

o método de atribuição estendida filogrupo quádruplo PCR parece oferecer várias 

vantagens significativas sobre o método de PCR triplex anterior. Foram mantidos os 

mesmos genes alvos originais de chua, yjaA e TspE4.C2, e adicionado um gene al-

vo, arpa, fazendo assim, um novo método de PCR quádruplo. A inclusão de arpa 

permite estirpes pertencentes ao filogrupo F, anteriormente identificado erroneamen-

te como cepas D (+ chua, yjaA -, TspE4.C2 -), a ser distinguido, pois arpa está pre-

sente em todas E. coli com as exceções de estirpes pertencente aos filogrupos B2 e 

F assim como, está ausente em clados críticos II, III, IV, V, e também na Escherichia 

albertii e Escherichia fergusonii.  

 Os oito isolados de STEC incluídos neste estudo foram caracterizados quanto 

ao grupo filgenético e ao poliforfismo do tamanho dos fragmentos amplificados 

(AFLP). O critério de agrupamento filogenético seguiu recomendações prévias do 

novo método de PCR quádruplo de Clermont (2013), promovendo a identificação do 

novo filogrupo F de dois isolados de periquitos australianos, mantendo padrão arpa 

negativo. Em um isolado, também de periquito australiano, o resultado foi Clado II. 

Em dois isolados de periquitos e de uma calopsita foram classificados no grupo B2, 

sendo considerados grupo pertencente às linhagens mais virulentas. Segundo Cler-

mont (2013) algumas linhagens ainda não puderam ser identificadas, o que ocorreu 

em dois isolados de calopsitas deste estudo. 

 A análise clonal de amostras de E. coli por meio da técnica de Polimorfismo 

do Comprimento de Fragmentos Amplificados (AFLP) tem sido amplamente empre-

gada em inquéritos epidemiológicos (KNÖBL et al., 2012) para a diferenciação de 

espécies bacterianas importantes, por identificar mutações dispersas no genoma. 

Geornaras et al. (2001) empregou AFLP convencional em um estudo com 50 E. coli 

isoladas de carcaças de frangos de corte, observando 41 padrões distintos com 

pouca similaridade, o que sugere a ausência de relação clonal entre carcaça e estir-

pes fecais. Em nosso estudo, com aves de cativeiro, houve similaridade entre 90 a 

100% em todas as amostras, com exceção de uma amostra isolada de periquito que 

foi classificada em um cluster com menos de 70% de similaridade. Segundo o proto-

colo de McLauchlin (2000), essa seria a melhor linha de corte para se considerar si-

milaridade. Nossas amostras eram de origem diferente (pet shops, clínicas ou, ain-

da, proprietários particulares), alojadas de formas diferentes (gaiolas individuais, co-
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letivas ou soltas no ambiente doméstico) e apresentaram muitos traços fenotípicos e 

genotípicos idênticos, sendo a origem comum a explicação mais provável. Análise 

de eventos moleculares que levam à polimorfismo genômico em condições naturais 

e experimentais devem ser reconhecidas para aumentar a compreensão dos meca-

nismos evolutivos de clones bacterianos e de como eles se espalham em popula-

ções humanas. 

 As zoonoses e as doenças transmissíveis comuns aos homens e aos animais 

continuam registrando altas taxas de incidência em todos os países, principalmente 

nos em desenvolvimento, causando significativa morbidade e mortalidade (ACHA;  

SZYFRES, 2001). É fundamental a identificação de agentes etiológicos e do risco 

que representam para coleções de animais em cativeiro. Isso permite intervir sobre 

os fatores envolvidos, controle de enfermidades e a conservação das espécies e da 

saúde pública. Estabelecimentos de animais pets poderiam desempenhar um papel 

importante no controle de infecções zoonóticas de animais de companhia. É o ponto 

inicial do contato com pets e é onde o público poderia acessar informações e adqui-

rir orientações sobre os riscos associados aos seus animais de estimação recém-

adquiridos. 

 Devido à crescente procura de psitacídeos como animais de estimação, prin-

cipalmente por crianças e adolescentes, são necessários mais estudos sobre os ris-

cos zoonóticos relacionados às aves de estimação.  
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3.5 CONCLUSÕES 

 

 

-  Neste estudo foram identificados isolados potencialmente zoonóticos 

 com positividade para os genes eae, bfpA e stx2 em calopsitas e peri-

 quitos. 

 

 

-  As estirpes com este perfil genotípico pertenciam ao sorogrupo O137.   

 

 

-   Nos ensaios fenotípicos não foi observada elevada capacidade de for-

 mação de biofilme e resistência múltipla a antibióticos. 

 

 

-  A classificação filogenética alerta para a presença de estirpes virulen-

 tas do filogrupo B2. 

 

 

-  Devido à crescente procura de psitacídeos como animais de estima-

 ção, principalmente por crianças e adolescentes, e em função dos re-

 sultados positivos para STEC deste estudo, são necessários mais 

 pesquisas sobre a caracterização genotípica e dos riscos zoonóticos 

 relacionados às aves de estimação. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DE ESTIRPES HÍBRIDAS DE STEC E EPEC TÍPICA 

 ISOLADAS DE PSITACÍDEOS DE PEQUENO PORTE CRIADOS COMO 

 “PET” 

 

 

4.1  INTRODUCÃO 

 

 

 As doenças causadas por agentes entéricos em psitacídeos jovens, são nor-

malmente multifatoriais. A microbiota dessas aves é composta exclusivamente por 

bactérias Gram positivas e qualquer alteração tem sido relacionada à falha de mane-

jo nutricional e sanitário (XENOULIS et al., 2010). E. coli é um dos agentes mais en-

volvidos no desequilíbrio dessa microbiota e é possível que a sua colonização em 

psitacídeos, seja dependente não só da espécie e estado sanitário das aves, mas 

que possa sofrer influência das condições do cativeiro (MATTES et al., 2005).  

 Escherichia coli  foi considerada um micro-organismo comensal por mais de 

50 anos. No entanto, vários patotipos diarreiogênicos têm sido isolados em muitos 

surtos em humanos e animais, devido à contaminação da água e ambiente (CHAN-

DRAN; MAZUMDER, 2014).  

  As categorias que causam infecção intestinal são conhecidas como E. coli 

diarreiogênica (DEC- Diarreiogenic Escherichia coli). Estas foram inicialmente identi-

ficadas por meio de sorogrupos e sorotipos específicos associados aos quadros di-

arreicos em estudos epidemiológicos. Posteriormente, foram descritos marcadores 

de virulências que permitiram a classificação em patotipos: EPEC, EHEC, STEC, 

EaggEC, ETEC, EIEC e DAEC (KAPER; NATARO; MOBLEY, 2004). Esta classifica-

ção didática é de grande auxílio para a compreensão dos mecanismos implicados na 

ocorrência dos quadros diarreicos. No entanto, o avanço das técnicas laboratoriais e 

moleculares têm revelado que um mesmo sorogrupo pode estar presente em mais 

de um patotipo. Do mesmo modo, determinados fatores de virulência não estão res-

tritos a uma única categoria de DEC. Elementos móveis podem disseminar genes de 

virulência de uma estirpe para outra, gerando grupos intermediários, com combina-

ção de virulência ou híbridos (NYHOLM et al., 2015). Um exemplo desta situação é a 

toxina EAST, inicialmente descrita em EAEC, mas que pode ser detectada em estir-

pes de ETEC (MUNIESA et al., 2012). 
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 Escherichia coli produtora de toxinas Shiga (STEC) é um patógeno importante 

no mundo inteiro, associado a doenças humanas, principalmente diarréia, colite he-

morrágica e síndrome hemolítica urêmica (FRIESEMA et al., 2014). Recentemente 

foram identificados estirpes de STEC híbridas, pertencentes ao sorogrupo O104:H4, 

produtor de toxina Stx2a capaz de formar biofilme “in vivo” devido a presença de ge-

nes de virulência característicos de EAEC (MUNIESA et al., 2012). 

 Leonard et al. (2016) descreveram isolados híbridos de STEC e ETEC, com a 

presença do plasmídeo p7v. O sequenciamento identificou os genes que codificam a 

fímbria K88 e as toxinas Sta, Stb, Stx1c, Stx2g e Stx2e. Os autores concluíram que 

a presença de elementos móveis pode contribuir para a emergência de estirpes hí-

bridas de STEC, com aumento do potencial de virulência. 

 O objetivo deste trabalho foi caracterizar estirpes híbridas de STEC e EPEC 

típica, isoladas de psitacídeos de pequeno porte criados como “pet”.  
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4.2 MATERIAL E METODOS 

 

 

4.2.1 Amostra bacteriana 
 
 
 Neste estudo foram avaliados oito estirpes de E. coli previamente caracteriza-

das stx2, eae e bfpA, sorogrupo O137:HNM, isoladas de psitacídeos domiciliados na 

cidade de São Paulo, sendo aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de São 

Paulo e autorizados para fins científicos (CEUA 7423290414/2016). 

 

 

4.2.2 Subtipagem da toxina Shiga 2 
 
 

Os sete subtipos de Shiga toxina-2 foram determinados segundo a metodolo-

gia descrita por Scheutz et al. (2012). A PCR foi realizada em um volume total de 

20µL, contendo 2.5 µL de água, 10 µL de HotStar Taq Master Mix (Quiagen), 1,25 

µL de cada par de primers (5µM na solução de estoque) e 5 µL de DNA. (Quadro 6). 

A reação foi submetida à desnaturação a 95oC por 15 min seguidos por 35 ciclos de 

50s. a 94oC, 40s. a 64oC, 60s. a 72oC, e 3 min a 72oC.  

A detecção dos produtos de amplificação foi realizada por eletroforese em gel 

de agarose 1,5%, utilizando-se tampão TAE (0,04 M tris-acetato [pH 8,5], 0,002 M 

de EDTA), em que 10 µL produto foram corados com 0,7µl de BlueGreen ® (LGC 

Biotecnologia). Os fragmentos amplificados foram visualizados no sistema de foto 

documentação ImageMaster® (AmershanBiosciences).  
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     Quadro 6 – Sequência de primers utilizados para subtipagem dos genes que codificam a toxina STX-2 
 

Gene Sequência (5`-3`) Produto (pb) 
 

stx2a 

GCGATACTGRGBACTGTGGCC 

GCCACCTTCACTGTGAATGTG 

347 

 
stx2b 

AAATATGAAGAAGATATTTGTAGCGGC 

CAGCAAATCCTGAACCTGACG 

251 

 

stx2c 

GAAAGTCACAGTTTTTATATACAACGGGTA 

CCGGCCACYTTTACTGTGAATGTA 

177 

 

stx2d 

AAARTCACAGTCTTTATATACAACGGGTG 

TTYCCGGCCACTTTTACTGTG 

179 

 

stx2e 

CGGAGTATCGGGGAGAGGC 

CTTCCTGACACCTTCACAGTAAAGGT 

411 

stx2f TGGGCGTCATTCACTGGTTG 

TAATGGCCGCCCTGTCTCC 

424 

stx2g CACCGGGTAGTTATATTTCTGTGGATATC 

GATGGCAATTCAGAATAACCGCT 

573 

Fonte: Scheutz et al., 2012. 
 
 
 
4.2.3  Amplificação e sequenciamento dos genes perA, perB, perC, bfpA, bfpB, 

bfpDF, bfpIL e DEL   
 
 
 Os genes perA, perB, perC, bfpA, bfpB, bfpDF, bfpIL e DEL, foram amplifica-

dos por PCR. A reação de amplificação foi realizada em um termociclador GeneAmp 

PCR System 9700 (Applied Biosystems, Estados Unidos), empregando-se 2 µL do 

DNA da estirpe CA14, 20 pmoles de cada iniciador (eae, bfpA e stx –Tabela 1), e os 

seguintes reagentes da Invitrogen, Estados Unidos: 2 mM de MgCl2 , 200 nM de 

dNTPs, 1 U de Platinum Taq DNA Polymerase, tampão Tris-HCL (pH8,3) 1X e água 

ultrapura estéril em um volume final de 50 µL. O produto de PCR foi analisado por 

eletroforese em gel de agarose (1%), visualizado em transiluminador de luz ultravio-

leta e purificado com o kit illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification (GE 

Healthcare, Reino Unido), de acordo com as recomendações do fabricante.  

Os fragmentos purificado foram sequenciado empregando-se os oligonucleo-

tídeos iniciadores eae, bfpA e stx.  As amostras foram preparadas conforme descrito 

em:   http://www.genoma.ib.usp.br/servicos/sequenciamento/produto-de-pcr-
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qualidade-e-quantificacao). A reação de sequenciamento foi realizada no Centro de 

Estudos do Genoma Humano do Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo (CEGH-IB/USP). As sequências obtidas foram analisadas empregando-se as 

ferramentas de bioinformática BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) e 

MUSCLE (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/ ). 

 

 
4.2.4 Sequenciamento de fragmentos internos de genes housekeeping - Multi-

locus Sequence Typing (MLST) 
 

 

A técnica do MLST envolveu a amplificação e o sequenciamento dos sete ge-

nes house-keeping, segundo protocolo descrito por Wirth et al. (2006). Foram utili-

zados fragmentos internos dos seguintes sete genes: ADK (cinase de adenilato); 

fumC (hidratase fumarato); gyrB (DNA girase); CID (isocitrato / isopropilmalato desi-

drogenase); mdh (malato desidrogenase); purA (desidrogenase adenilosuccinato) e 

recA (ATP / GTP motivo de ligação) (Quadro 7).  

 
Quadro 7 – Os pares de iniciadores para a amplificação por PCR de fragmentos internos destes ge-
nes foram escolhidos a partir de:  

Gene Sequência 5’- 3 
  Comp do          Temperatura 

  Produto           de anelamento 

adkF 

adkR 

ATTCTGCTTGGCGCTCCGGG 

CCGTCAACTTTCGCGTATTT 
583 bp 54°C 

fumCR1 

fumCF 

TCCCGGCAGATAAGCTGTGG 

TCACAGGTCGCCAGCGCTTC 
806 bp 54°C 

gyrBF 

gyrBR1 

TCGGCGACACGGATGACGGC 

GTCCATGTAGGCGTTCAGGG 
911 bp 60°C 

icdF 

icdR 

ATGGAAAGTAAAGTAGTTGTTCCGGCACA 

GGACGCAGCAGGATCTGTT 
878 bp 54°C 

mdhF 

mdhR 

ATGAAAGTCGCAGTCCTCGGCGCTGCTGGCGG 

TTAACGAACTCCTGCCCCAGAGCGATATCTTTCTT 
932 bp 60°C 

purAF1 
purAF 

TCGGTAACGGTGTTGTGCTG 

CGCGCTGATGAAAGAGATGA 
816 bp 54°C 

recAR1 

recAF 

AGCGTGAAGGTAAAACCTGTG 

CGCATTCGCTTTACCCTGACC 
780 bp 58°C 
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A reação de PCR foi realizada em duplicata com 50 ng de DNA bacteriano, 20 

pmoles de cada iniciador primer, 200 pmol (10 uL de uma solução 2 mM) dos 

dNTPs, 10 uL de tampão de PCR 10x, 5 unidades de Taq DNA polimerase (Fermen-

tas Inc, Maryland/USA) e água até o volume final de 100 uL.  

Condições para o PCR:  a amplificação foi realizada a 95ºC por 2 minutos se-

guida de 30 ciclos de 1 minuto a 95ºC, 1 minuto a temperatura de anelamento e 2 

minutos a 72ºC, com a extensão a 72ºC por 5 minutos.     

 A detecção dos produtos de amplificação (50 µL produto e 50 µL de tampão 

de corrida 6X) foi realizada por meio da eletroforese em gel de agarose 1,5%, utili-

zando-se tampão TAE (0,04M tris-acetato [pH 8,5], 0,002 M de EDTA) e os fragmen-

tos amplificados foram visualizados em um sistema de fotodocumentação, após se-

rem corados com BlueGreen® (LGC Biotecnologia, São Paulo, Brasil) e comparados 

ao marcador 100 pb DNA Ladder (New England Bio Labs Inc., Ipswich, MA/USA). 

 

 

4.2.5 Determinação de alfa hemolisina 
 
 

A pesquisa de hemolisinas foi realizada de acordo com Beutin et al. (1989). 

As estirpes foram cultivadas em tubos contendo 3 mL de caldo TSB –Tryptic Soy 

Broth (Difco—BBL, Detroit, MI, USA) (ANEXO H) e incubadas a 37°C durante 18h 

Dois µL de cada inoculo foi semeado em placas de ágar de sangue contendo 5% de 

eritrócitos de carneiro desfibrinado e suplementado com cloreto de cálcio (CaCl2) 10 

mM. As placas foram lavadas por três vezes com PBS (pH 7,4) (ANEXO I) e incuba-

das a 37°C. Os resultados foram determinados por inspeção visual das zonas de lise 

em torno das áreas de crescimento bacteriano após 3, 18, 24 e 48 horas de incuba-

ção (BEUTIN et al., 1989). Uma cepa hemolítica de E. coli uropatogênicas (UPEC) 

sorogrupo O6 foi utilizado como controle positivo. 
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4.2.6 Cultura celular e ensaio de aderência in vitro em células HeLa 
 
 

Células HeLa, derivadas de adenoma de colo de útero (ATCC. CCL-2), foram 

cultivadas em garrafas de cultura celular de 25 cm2. As células foram cultivadas em 

estufa com atmosfera de 5% de CO2 em meio Dulbecco ́s Modified Eagle Medium 

(DMEM) (Gibco, EUA), contendo 10% de soro fetal bovino (SFB) (Gibco, EUA) e 1% 

de mistura de antibióticos (gentamicina 50 µg/mL, anfotericina B 2 µg/mL) e distribu-

ídas em microplacas plásticas de 24 poços.       

 Após a formação de camada subconfluente (80%), o meio foi descartado e as 

placas de 24 orifícios com lamínulas foram lavadas três vezes com PBS 1X (pH 7,4) 

esterilizado e em cada orifício foi adicionado 960 µL de DMEM (sem antibiótico) 

acrescido de 2% de SFB e 1% de D-manose (ANEXO J).  

  Para a realização dos ensaios de adesão, a técnica utilizada foi a mesma 

descrita por Cravioto et al. (1979) com algumas modificações de Martins et al. 

(2015). As amostras bacterianas foram inoculadas em 3 mL de caldo tríptico de soja 

(TSB; Difco) e incubadas a 37oC por 18h sem agitação. Uma alíquota de 40 µL da 

cultura bacteriana foi adicionada a cada orifício e as placas foram incubadas por 3h 

a 37oC e, após este período, lavadas cinco vezes com PBS estéril, acrescidas de 1 

mL de DMEM sem antibiótico (2% SFB e 1% de D-manose) e incubadas por mais 3h 

a 37oC. Ao fim do período total de 6h, as placas foram lavadas cinco vezes com 1 

mL de PBS estéril por orifício para retirada das bactérias não aderidas.  

 As preparações nas lamínulas do teste de adesão foram fixadas com metanol 

absoluto por 30 min e, em seguida, lavadas três vezes com agua destilada, coradas 

com May-Grünhald (Merck) por 5 min. Na sequência, o corante foi retirado e foi adi-

cionado solução corante de Giemsa (Merck) e por 20 min, diluídos 1:2 e 1:3 em 

PBS, respectivamente. Após esse período, as preparações foram lavadas com água 

destilada, para retirar o excesso de corante, e secas ao ar. As lamínulas foram fixa-

das sobre lâminas e observadas em microscópio óptico, em aumento de 1.000 ve-

zes.	Para o controle do teste, foi utilizada uma cepa de tEPEC aderente e invasora 

(E2348/69) e uma cepa aderente e não invasora (JPN15) e células HeLa não infec-

tadas. 

 Para o ensaio de aderência (3 e 6h) in vitro em células HeLa, os padrões fo-

ram classificados da seguinte forma: Aderência Localizada (AL), quando as bacté-
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rias aderem à superfície celular como aglomerados apertados/compactos; Adesão 

Localizada-Like (ALL), quando as bactérias aderem à superfície celular, formando 

agregados clusters soltos, frouxos; Aderência Agregativa (AA), quando as bactérias 

aderem à superfície celular em um padrão de tijolo empilhado; Aderência Difusa 

(AD), quando as bactérias aderem difusamente à superfície celular, Padrão Indefini-

do (IND) e Padrão não Aderente (NA) (ABE et al., 2009; MORA et al., 2009). 

 

 
4.2.7   Ensaio de citotoxicidade in vitro em células Vero 

 

 
 Foi realizado o ensaio de citotoxicidade em células Vero (célula epitelial renal 

de macaco verde africano) de acordo com Beutin et al. (2002), com algumas modifi-

cações de Martins et al. (2015) e a extração dos sobrenadantes de acordo com Ro-

cha e Piazza (2007). Os isolados foram cultivados em 3 mL de caldo LB a 37ºC por 

18h sob agitação a 180 rpm. Após esse período, foi preparado uma diluição de 

1:100 em caldo EC (Merck) suplementado com ciprofloxacina 5 µg/mL (Sigma-

Aldrich), e incubado por 4 horas a 37oC sob agitação a 250 rpm. Alíquotas de 1.5 mL 

dos cultivos foram centrifugadas a 13 000 x g por 10 min e os sobrenadantes foram 

coletados e armazenados a - 20ºC.  

 Logo após, foram semeadas microplacas de 96 poços com aproximadamente 

2x105 células Vero/mL e incubadas por 24 horas a 37o e 5% CO2 em meio de cultivo 

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM; Cultilab), contendo 10% de soro fetal 

bovino (SFB) e gentamicina 50 µg/mL. Após incubação, o meio de cultura foi aspira-

do e substituído pelo meio teste (DMEM contendo 2% SFB e gentamicina 50 µg/mL). 

Foram adicionados os sobrenadantes ao meio de cultivo na diluição 1:10 em dupli-

catas os sobrenadantes e, em seguida, as placas foram incubadas a 37oC e 5% CO2 

por 72h. Os sobrenadantes de E. coli O157:H7 (EDL933) e K-12 (estirpes DH5α) fo-

ram utilizados como controles positivo e negativo.  

 Para o teste de neutralização, as células foram preparadas conforme descrito 

acima. Os sobrenadantes bacterianos (1:10 em DMEM) foram incubados por 2 horas 

a 37ºC com soro policlonal de coelho anti-Stx1 e anti-Stx2 diluído 1:400. Após este 

período, o meio de cultivo das placas foi aspirado e substituído por aquele contendo 

o sobrenadante e os anticorpos, seguindo-se um período de incubação de 72 horas 
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a 37ºC e 5% CO2. O ensaio foi realizado em duplicatas e as células incubadas com 

meio contendo o soro policlonal foram utilizadas como controle. 

 A citotoxicidade dos isolados e a neutralização desta atividade foram quantifi-

cadas por meio da análise da atividade metabólica celular, utilizando-se o ensaio de 

MTT (brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difenil-tetrazólio; Sigma-Aldrich, EUA), 

de acordo com as instruções do fabricante. Após a exposição das células aos so-

brenadantes, o meio foi aspirado e 30 µL da solução de MTT (Sigma- Aldrich) 

[1mg/mL em tampão fosfato salina (PBS)], foram adicionados e incubados a 37oC e 

5% CO2 por 4 horas. O MTT foi removido e foram adicionados 200 µL de dimetilsul-

fóxido (DMSO; Merck) e mantidos por 10 minutos sob leve agitação. A absorbância 

foi medida por espectrofotometria a 595 nm em leitor de ELISA Multiskan EX (La-

bsystems). O percentual de citotoxicidade foi determinado pela fórmula: (Absamostra – 

Abscontrole negativo / Abscontrole positivo - Abscontrole negativo) x 100. Um isolado foi considerado 

altamente citotóxico quando um isolado atingiu um percentual de 50% ou mais de 

morte celular quando comparado ao controle.  

 O percentual de neutralização foi determinado pela fórmula 1- (A/B) x 100, 

onde A é o percentual de citotoxicidade da amostra na presença de soro anti-STX2 e 

B é o percentual de  citotoxicidade da amostra na ausência de soro anti-STX2. 

 

 

4.2.8 Teste de alça ligada em coelhos e histológico 
 
 
 O protocolo utilizado para o teste de acúmulo de fluido em alça ligada em coe-

lho foi o descrito por Bergdoll (1988), com algumas modificações. Utilizou-se um 

coelho macho da raça New Zealand, pesando 1,7 Kg e mantido em jejum durante 24 

horas antes do ensaio. 

 Os isolados foram repicados em caldo nutriente e incubados a 37oC por 18 

horas. Uma alíquota desse cultivo foi repicada em caldo de infusão de cérebro e co-

ração adicionado de 0,1% de glicose, e novamente incubada a 37oC por 18 horas, 

sob moderada agitação (200rpm). Ao término desse período, a cultura foi centrifuga-

da a 8000rpm por 20 minutos, sob refrigeração, o sobrenadante filtrado em filtros 
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com poro 0,45µm. O volume de 1 mL de filtrado de 1 mL de cultura bacteriana pa-

dronizada na concentração de 1 x 106 UFC foram inoculados em segmentos de íleo. 

 Para a cirurgia, o animal foi sedado por via intramuscular utilizando-se Fenta-

nil na dose de 0.2 mL/kg (0.0785 mg/mL) e para o procedimento utilizou-se anesté-

sico dissociativo – Quetamina na dose de 22 mg/Kg (100 mg/mL) e Xilazina na dose 

de 2 mg/Kg (20 mg/mL) por via intramuscular e por fim, para manutenção da analge-

sia, foram utilizados bolus intra venosos de Fentanil a cada 30 minutos na dose de 

0.008 mg/Kg.           

 Realizou-se a tricotomia da região abdominal e foi feita incisão na região me-

diana com exteriorização do intestino. Foi realizado a lavagem do lúmen intestinal 

por três vezes com solução salina e feito uma série de segmentos ligados de cinco 

cm de comprimento, separados por inter-alças de 3 cm de comprimento e posterior-

mente inoculado em cada alça 1 mL da solução da amostra.     

 Após 12h, o coelho foi eutanasiado com overdose de barbitúrico e a alça in-

testinal do delgado examinada quanto à presença de acúmulo de líquido e de muco. 

O teste foi considerado positivo quando houve acúmulo de líquido superior a 1 

mL/cm nos segmentos inoculados com as culturas-teste, no coelho. PBS e E. coli K 

12 foram utilizados como controles negativos do teste. Fragmentos de 0,5 mm de 

intestino foram fixados em formol 10% e posteriormente desidratados, diafanizados 

e incluídos em parafina. Os blocos foram cortados em micrótomo LEICA RM2145 e 

corados com Giemsa. A observação dos cortes histológicos foi realizada em micros-

cópio óptico.  

 

 

4.2.9 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

Fragmentos de tecido coletados das alças intestinais foram fixados em gluta-

raldeído 2,5% (v/v) em tampão fosfato a 0,1M. Após três lavagens com solução tam-

pão cacodilato de sódio a 0,1M (30 min. à temperatura ambiente) (ANEXO O), pós-

fixação durante 1 hora com tetróxido de ósmio (OsO4) a 1% (v/v) em tampão cacodi-

lato de sódio a 0,1M, e mais três lavagens com a solução tampão, as preparações 

foram desidratadas em gradiente crescente de concentração de etanol (50%, 75%, 
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85%, 95% e 100% - 30 min em cada solução). Após secagem completa do material 

realizada pelo método de ponto crítico do gás carbônico (aparelho de ponto crítico - 

mod. CPD030, Leica, Alemanha), as preparações foram montadas em um suporte 

apropriado para o microscópio de varredura (stubs), receberam uma fina camada de 

ouro em metalizador (mod. SCD050, Leica, Alemanha), e foram observadas em 

MEV (modelo Quanta 250, FEI Company, Holanda), operando em 12,5 kV e distân-

cia de trabalho 7 mm, no Laboratório de Biologia Celular do Instituto Butantan. 

 

 

4.2.10 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 
	

	

 Fragmentos de tecido coletados das alças intestinais após foram fixados em 

glutaraldeído 2,5% (v/v) em tampão fosfato a 0,1M. Após três lavagens com solução 

tampão cacodilato de sódio a 0,1M (30 min à temperatura ambiente), pós-fixação 

durante 1h com tetróxido de ósmio (OsO4) a 1% (v/v) em tampão cacodilato de sódio 

a 0,1M, e mais três lavagens com a solução tampão, as preparações foram desidra-

tadas em gradiente crescente de concentração de etanol (50%, 75%, 85%, 95% e 

100% - 30 min. em cada solução) e óxido de propileno 100% (2x 30 min.).  

 Após este tratamento, as preparações foram infiltradas em concentrações 

crescentes de resina Araldite (1:2 em óxido de propileno por 4 horas e 1:1 por 16-18 

horas) e finalmente emblocadas em resina 100% em moldes de silicone. As prepa-

rações foram mantidas a 60ºC, durante 24-48 horas, para polimerização. Cortes ul-

tra-finos foram depositados sobre telas de cobre para microscopia eletrônica, previ-

amente recobertas por uma película de Formvar, e as preparações submetidas à 

contrastação eletrônica com acetato de uranila aquosa a 2% e citrato de chumbo. 

Após este procedimento, as preparações foram analisadas em MET (mod. Tecnai 

G2, FEI Company, Holanda), operando a 60 kV. 
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4.3 RESULTADOS 

 
 

4.3.1 Subtipagem da toxina Shiga 2 
 

 

 Oito estirpes (CA12, CA14, CA35, PA8g, PA 24, PA56L+, PA56L-, PA58) pa-

togênicas: eae+, bfpA+, Stx2+ foram selecionadas e submetidas a subtipagem da to-

xina shiga2, com resultado positivo para o gene stx2f em todas as amostras. 

 

 

4.3.2  Amplificação e sequenciamento dos genes perA, perB, perC, bfpA, bfpB, 

bfpDF, bfpIL e DEL   
 

 Para a pesquisa dos genes de virulência (PCR) presentes no operon BFP, 

foram realizadas a amplificação e sequenciamento dos seguintes genes: perA, perB, 

perC, bfpA, bfpB, bfpDF, bfpIL e DEL. Todas as amostras foram positivas para os 

genes perA, perB perC, bfpA. Quatro amostras foram positivas para bfpB e bfpDF; e 

cinco amostras positivas para bfpIL. DEL não foi conclusivo em todas as amostras. 

Os resultados encontram-se listados no Quadro 8 

 
Quadro 8 – Genes do operon BFP das estirpes de E. coli 

Estirpes  Genes de virulência (PCR) 
 Operon BFP 

perA perB perC bfpA bfpB bfpDF bfpIL DEL 
CA12 + + + + + + + NC 
CA14 + + + + + + + NC 
CA35 + + + + + + + NC 
PA8g + + + + + + + NC 
PA24 + + + + - - + NC 
PA56+ + + + + - - - NC 
PA56- + + + + - - - NC 
PA58 + + + + - - - NC 

                                       Controles positivos Controles negativos 
BFP (operon) E2348/69 JPN15 

BFP (DEL) aEPEC 0119  E2348/69 (não tem deleção) 
Possui operon completo 

NC: não conclusivo 
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4.3.3 Sequenciamento de fragmentos internos de genes housekeeping - Multi-
locus Sequence Typing (MLST) e determinação de alfa hemolisina 

 

 

Os resultados do sequenciamento de fragmentos internos de genes house-

keeping - Multi-locus Sequence Typing (MLST) revelaram que as oito estirpes per-

tenciam ao ST 3072. Neste estudo, nenhuma das estirpes apresentou atividade he-

molítica.  

 

 

4.3.4 Cultura celular e ensaio de aderência in vitro em células HeLa 
 

 

Os resultados do ensaio de aderência em 3h foram: 4/8 (50%) – Padrão inde-

finido (IND) e 4/8 (50%) – Padrão não aderente (NA). Em 6h: 6/8 (75%) – Aderência 

difusa (AD); 1/8 (12,5%) – Aderência difusa e Adesão Localizada-Like (AD/ALL); e 

1/8 (12,5%) – Aderência agregativa (AA), conforme ilustra o Quadro 9 e a Figura 1. 

 
 
Quadro 9 – Resultados do ensaio de aderência em 3 e 6h, representando os diferentes padrões de 
aderência exibidos por estirpes STEC/EPEC em células HeLa 

Estirpe Tempo de ensaio Descrição da lâmina Padrão 

CA12 3h Pouco aderente IND 
CA14 3h Não aderente NA 
CA35 3h Pouco aderente IND 
PA8g 3h Não aderente NA 
PA24 3h Não aderente NA 
PA56L+ 3h Não aderente NA 
PA56L- 3h Pouco aderente IND 
PA58 3h Muito aderente IND 
    
CA12 6h Adesão moderada  AD 
CA14 6h Pouco aderente AD 
CA35 6h Pouco aderente AD 
PA8g 6h Adesão moderada AD 
PA24 6h Pouco aderente AD 

PA56L+ 6h Adesão moderada com al-
guns clusters AD/ALL 

PA56L- 6h Adesão moderada  AD 
PA58 6h Muito aderente AA 

       Controles positivos Controles negativos 
E2348/69 JPN15 
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Figura 1 – Microscopia ótica representando os diferentes padrões de aderência exibidos por estirpes 
STEC/EPEC em células HeLa (a) e (c) –IND; (b) e (d) – AD; (e) – NA; (f) – AM 

															 	
Controle positivo – E2348/69 1000X         Controle positivo – E2348/69 400X	

				 															 	
											a) CA12 -1000X 3h (indefinido – IND)         b) CA12 -1000X 6h (aderência difusa – AD)	

				 														 	
      c) CA35 -1000X 3h (indefinido – IND)                     d) CA35 -1000X 6h (aderência difusa – AD)	

					 													 	               e) PA08 -1000X 3h (não aderente – NA)   f)PA08 -1000X 6h (aderência difusa – AD) 
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4.3.5   Ensaio de citotoxicidade in vitro em células Vero 
 
 
 Os sobrenadantes das culturas de oito isolados produziram efeito citotóxico 

em células Vero. Por meio do ensaio MTT foi possível a quantificação da citotoxici-

dade, visto que os sobrenadantes das oito STEC/EPEC mataram mais de 50% das 

células, quando comparadas ao controle, sendo considerados portanto, altamente 

citotóxico. Os resultados do ensaio de citotoxidade demonstraram uma alta percen-

tagem de citotoxicidade média sem anticorpo, variando de 55,80 a 88,8%, enquanto 

na presença de anti-Stx1 variou de 23,52 a 93,35% e de anti Stx2 variou de 0 a 

95,45% como relacionados no Gráfico 2 e na Tabela 3. Para a confirmação de que o 

efeito citotóxico observado era devido a expressão de Stx1 e Stx2, foi realizado o 

teste de neutralização com anticorpos policlonais anti-Stx1 e anti-Stx2. A percenta-

gem de neutralização média variou de 0% (2/8) a 67,67% (6/8) para anti-Stx1 e para 

anti-Stx2 variou de 0% (2/8) a > 72% (5/8) e 100% (1/8).  

 
 
Gráfico 2 – Citotoxicidade das estirpes STEC/EPEC e atividade neutralizante de anticorpos policlo-
nais anti-Stx1 e anti-Stx2. A morte de 50% ou mais das células (abaixo da linha pontilhada) foi consi-
derada como indicativo de alta citotoxicidade 
 
                       …………………………………………………………......... 
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Tabela	3	–	Citotoxicidade das estirpes de STEC/EPEC e atividade neutralizante de anticorpos policlonais anti-Stx1 e anti-Stx2 
                                           (continua) 

Ensaio de Citotoxicidade amostras E.coli   
Sem anticorpos    

Controles Valores de absorbância 
(filtro 595nm) 

Média Desvio 
Padrão 

    

c/c 1.925 1.706 - 1.8155 0.155     
EDL (c+) 0.348 0.244 0.248 0.2800 0.059     
K-12 (c-) 0.997 1.168 1.426 1.1970 0.216     

          
Amostras    Média % Citotoxicidade  Média    
CA 12 0.389 0.642 0.580 0.5370 88.11% 60.52% 67.28% 71.97%  
CA 14 0.382 0.588 0.384 0.4513 88.88% 66.41% 88.66% 81.32%  
CA 35 0.424 0.659 0.639 0.5740 84.30% 58.67% 60.85% 67.94%  
PAR 8g 0.455 0.643 0.541 0.5463 80.92% 60.41% 71.54% 70.96%  
PAR 24 0.414 0.366 0.368 0.3827 85.39% 90.62% 90.40% 88.80%  
PAR 56 L+ 0.349 0.752 0.495 0.5320 92.47% 48.53% 76.55% 72.52%  
PAR 56 L- 0.726 0.678 0.652 0.6853 51.36% 56.60% 59.43% 55.80%  
PAR 58 0.635 0.593 0.554 0.5940 61.29% 65.87% 70.12% 65.76%  

Com anticorpos: Anti Stx1 (30µg)    
Amostras Valores de absorbância                

(filtro 595nm) 
Média % Citotoxicidade Média       % Neutralização           Média 

CA 12 0.917 1.071 0.956 0.9813 30.53% 13.74% 26.28% 23.52% 65% 77% 61% 67.67% 
CA 14 0.398 0.307 0.318 0.3410 87.13% 97.06% 95.86% 93.35% 0% 0% 0% 0.00% 
CA 35 1.169 0.808 0.901 0.9593 3.05% 42.42% 32.28% 25.92% 96% 28% 47% 57.00% 
PAR 8g 1.026 0.970 0.900 0.9653 18.65% 24.75% 32.39% 25.26% 74% 65% 54% 64.33% 
PAR 24 0.823 0.663 0.828 0.7713 40.78% 58.23% 40.24% 46.42% 52% 36% 55% 47.67% 
PAR 56 L+ 0.398 0.336 0.438 0.3907 87.13% 93.89% 82.77% 87.93% 0% 0% 0% 0.00% 
PAR 56 L- 0.819 0.063 0.069 0.3170 41.22% 100.00% 100.00% 80.41% 20% 0% 0% 6.67% 
PAR 58 0.984 0.728 0.910 0.8740 23.23% 51.14% 31.30% 35.22% 62% 22% 55% 46.33% 
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                                   (continuação)  
                                                Com anticorpos: Anti Stx2 (30µg)  
Amostras Valores de absorbância                

(filtro 595nm) 
Média % Citotoxicidade Média        % Neutralização         Média  

    
CA 12 1.288 1.257 1.111 1.2187 0.00% 0.00% 9.38% 3.13% 100% 100% 86% 95,67% 
CA 14 0.312 0.333 0.327 0.3240 97.25% 94.22% 94.87% 95.45% 0% 0% 0% 0,00% 
CA 35 1.413 1.578 1.468 1.4863 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 100% 100% 100,00% 
PAR 8g 1.205 1.280 1.062 1.1823 0.00% 0.00% 14.72% 4.91% 100% 100% 79% 97,67% 
PAR 24 0.976 1.209 0.851 1.0120 24.10% 0.00% 37.73% 20.61% 72% 100% 58% 77,00% 
PAR 56 L+ 0.307 0.447 0.255 0.3363 97.05% 81.79% 100.00% 92.95% 0% 0% 0% 0,00% 
PAR 56 L- 1.051 1.294 0.907 1.0840 15.92% 0.00% 31.62% 15.85% 69% 100% 47% 72,00% 
PAR 58 1.223 1.264 1.032 1.1730 0.00% 0.00% 17.99% 6.00% 100% 100% 74% 91,00% 
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4.3.6 Teste de alça ligada em coelhos, histológico, MEV e MET 
 
 
 A avaliação macroscópica do intestino delgado do animal submetido à ne-

cropsia apresentou em quatro amostras (4/8) acúmulo líquido menor que 1mL/cm 

(três com muco sanguinolento e uma com ausência de muco). Nas outras cinco 

amostras (5/8) houve acúmulo líquido com mais de1 mL/cm (três sem muco, uma 

com pouco muco e outra com muco sanguinolento). A Tabela 4 e a Figura 2 de-

monstram os resultados do controle positivo e do negativo.  

 

 
Tabela 4 – Avaliação macroscópica de alça intestinal do delgado quanto à presença de acúmulo de 
líquido e muco 
  Macro Macro 

Amostras Presença de liquido Conteúdo 
CA12 acúmulo de líquido < 1 mL/cm Muco sanguinolento 
CA14 acúmulo de líquido < 1 mL/cm Muco sanguinolento 
CA35 acúmulo de líquido < 1 mL/cm Muco sanguinolento 
PA8g acúmulo de líquido > 1 mL/cm Ausência de muco 
PA24 acúmulo de líquido > 1 mL/cm Pouco muco 
PA56+ acúmulo de líquido > 1 mL/cm Ausência de muco 
PA56- acúmulo de líquido > 1 mL/cm Ausência de muco 
PA58 acúmulo de líquido > 1 mL/cm Muco sanguinolento 

Controles positivos Controles negativos 
O55:H7             DH10-B 

 

 
 
Figura 2 – (A) Intestino delgado com segmentos ligados de 5 cm de comprimento, separados por in-
ter-alças de 3 cm de comprimento. Posteriormente inoculado em cada alça 1 mL da solução de amos-
tra. A fotografia do painel A, demonstra aumento de fluido > 1 mL. No painel (B), excisão de uma alça 
infectada com bactéria, revelando secreção de natureza mucoide. As fotografias são representativas 
de uma amostra (CA12) 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

A B 
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As alterações histopatológicas, por meio da microscopia ótica, estão relacionadas no 
Quadro 10. A avaliação por meio da microscopia de varredura e transmissão são 
representativas referentes ao controle positivo (C+), controle negativo (C-) e amos-
tras CA12, CA14, CA35 e PA08 conforme as Figuras 3, 4 e 5. 
 
 
Quadro 10 – Descrição histopatológica de fragmentos de alça intestinal do delgado corados por 
Giemsa e visualizados em microscopia ótica em aumento de 10X e 40X   
 

+ – muito; +/- – intermediário; - ausente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 
histopatológica 

Fragmento de amostras 

 CA 
12 

CA 
14 

CA 
35 

PA 
08 

PA 
24 

PA 
56+ 

PA 
56- 

PA 
58 

Aderência de bactérias aos enterócitos +/- + +/- - - + - + 
Ápices em apoptose e descamando + + + + + - - - 
Ausência de heterófilos - - - + - - - - 
Células caliciformes evidentes + + + - - - - +/- 
Criptas preservadas - - - + - - - + 
Dilatação de linfáticos da lâmina própria (LP) + + - + + - - + 
Dilatação de linfáticos de submucosa + - - - + - - + 
Enterite aguda difusa - + - - + + - - 
Enterócitos com bactérias aderidas no lúmen  - +/- - - + - - + 
Enterócitos descamados e muco + - - - - - - - 
Hemorragia difusa lâmina própria (LP) - - - - + - + - 
Heterófilos na lâmina própria  - + +/- - + + - +/- 
Heterófilos na submucosa +/- + + + + + - +/- 
Infarto de mucosa - - - - - - + - 
Linfócitos intra epiteliais (LIE) - - - - - - 10 20 
Muco, hemácias e bactérias cocóides + + - - + - - + 
Necrose de vilosidades - - - - - + + - 
Relação vilosidade/cripta (V/C) preservada - - - 6/1 3/1 - - 5/1 
Vilosidades em formato de lança + + - + - - - - 
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        Figura – 3 Intestino delgado de coelho: (A) e (B) Controle positivo (C+): O55:H7 – visualizados    
em microscopia ótica em aumento de 10X e 40X respectivamente, corados por Giemsa. (C) Mi-
croscopia de varredura e (D) Microscopia de transmissão 

 
 
     A                 B 

						 								 					         
 
  Vilosidades em formato de lança, marcante dilatação dos vasos linfáticos das vilosidades (90% 

da LP. Dilatação dos linfáticos na submucosa, raros (menos de 5/cpo40x) heterófilos na LP e 
submucosa, 1foco de bactéria cocóides aderidas a borda em escova em 20 vilosidades, criptas 
sem alteração. Alguns ápices de vilosidades exibem enterócitos em apoptose. Número de LIE 
em média é 29 em 100 enterócitos; poucas células caliciformes. Presença de fibrina e heterófi-
los em número moderado. 

 
 

               
 Barras MEV – 5µm                                          Barras MET – 1µm 
 Várias bactérias aderidas e microvilosidades alteradas  
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 Figura – 4 Intestino delgado de coelho: (A) e (B) Controle negativo (C-): DH10-B – visualizados 
 em microscopia ótica em aumento de 10X e 40X respectivamente, corados por Giemsa. (C) 
 Microscopia de varredura e (D) Microscopia de transmissão 
 

 A        B 

            
 Vilosidade com o ápice em descamação, relação V/C está em 5/1; dilatação de linfáticos na 
 submucosa onde há poucos heterófilos e discretos focos de hemorragia. Nas vilosidade di-
 latação dentro do normal ( < 10% dos da LP da vilosidade); número médio de linfócito intra-
 epitelial (LIE) = 11. Criptas sem alteração; células caliciformes normais.  

               

  
                Barras MEV – 5µm                                           Barras MET – 1µm 
     Tecido normal                       Ausência de bactérias aderidas 
  

 

 

  

 

 



	 102	

				

	

	

	

	

	

	

	

	

 Figura – 5 Intestino delgado de coelho: (A e B) amostra CA12  – visualizados em microscopia 
 ótica em aumento de 10X, corados por Giemsa. (B) Microscopia de varredura e (C) Microscopia 
 de transmissão 
 

                       A         

 

  Vilosidades	 em	 formato	de	 lança,	 com	ápice	 	 de	 algumas	 com	enterócitos	 descamados	 e	muco.	No	
	 lúmen	 verificam-se	 focos	 de	 células	 descamadas,	 muco,	 hemácias	 e	 bactérias	 cocóides	 aderidas.	
	 Dilatação	de	linfáticos	da	LP	(corresponde	a	50%	da	LP	e	em	todas	as		vilosidades)	 e	 submucosa.	
	 Poucos	 focos	 de	 aderência	 de	 bactérias	 aos	 enterócitos.	 Células	 caliciformes	 evidentes	 LIE	 em	mé
	 dia	37.	Relação	V/C	6/1	raros	heterófilos	na	submucosa.	Ausência	de	heterófilos	na	LP.			

	

               

  
   Barras MEV – 5µm                                      Barras MET – 1µm 
 Presença de muco. Enterócitos se soltando do fragmento. Presença de bactérias aderidas 
 ao tecido (seta). As microvilosidades estão alteradas e as bactérias meio “enterradas”. 
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4.4 DISCUSSÃO 

 

 

 As zoonoses e as doenças transmissíveis continuam a registar taxas de inci-

dência elevadas, causando morbidade e mortalidade significativas em todos os paí-

ses, principalmente nos em desenvolvimento. É importante identificar os agentes 

etiológicos e o risco que eles representam para aves de cativeiro (GIOIA-DI CHIAC-

CHIO et al., 2016), pois a criação desses animais reúne condições que favorecem a 

disseminação dessas zoonoses. Segundo GOMES (2002) as enfermidades infeccio-

sas representam mais da metade das causas de óbito entre as aves e, cerca de 

70% das enfermidades de etiologia bacteriana são causadas por membros da fa-

mília Enterobacteriaceae.  

 Neste estudo, oito estirpes híbridas de STEC/tEPEC (eae+, bfpA+, stx2+), fo-

ram submetidas a subtipagem do gene que codifica da toxina Shiga2, com resultado 

positivo para o gene stx2f em todos os isolados. Segundo Friesema et al. (2014) a 

variante Stx2f tem sido raramente associada a infecções humanas sintomáticas. Po-

rém, os autores afirmam que as infecções causadas por STEC Stx2f nos Países 

Baixos são mais frequentes do que o esperado. Segundo Murakami et al. (2014) os 

casos de infecção humana STEC Stx2f estão se tornando mais frequentes e os 

pombos são considerados possíveis fontes de infecção desta zoonose.   

 Na Europa, estirpes de STEC Stx2f que acometem pombos e humanos têm 

sido alvo de investigação epidemiológica. Os estudos revelaram a presença de 

STEC Stx2f pertencentes aos sorotipos O15, O18ab:HNM, O25:H7, O45:HNM, 

O66:HNM, O75:HNM, O128:H2, O132, O135: HNM, O152:HNM e O- sorotipos não 

tipáveis em pombos japoneses e europeus (MURAKAMI et al., 2014). Em nosso es-

tudo, todas as amostras pertenciam ao sorogrupo O137:HNM. Segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) o sorotipo O137:H41 foi relatado como agen-

te da Síndrome urêmica hemolítica (HUS) em humanos (OMS, 1998). Estirpes 

O137:HNM foram detectadas em bovinos no estado do Rio Grande do Sul (TIMM et 

al., 2007), mas não há evidencias da presença deste sorotipo em aves.  

É interessante ressaltar que o stx2f está presente em estirpes de E. coli de 

pombos pertencentes a diferentes sorotipos, isolados em diferentes países e que 

essas estirpes mencionadas como não-O157 EHEC também têm sido relatadas co-

mo causa de doença em humanos (OMS, 1998; SCHMIDT et al., 2000).  
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 O fato de isolarmos STEC Stx2f em calopsitas e periquitos australianos é fun-

damental para alertarmos quanto aos riscos zoonóticos, uma vez que essas aves 

encontram-se cada vez mais próximas de humanos e de outras aves sinantrópicas, 

como pombos e de aves selvagens. A importância da investigação em psitacídeos 

cativos reforça a necessidade de estudos que envolvam esses patotipos e seus fato-

res de virulência.  

 Nos estudos realizados por Reple et al. (2015) foram isoladas EPEC típicas, 

que são consideradas raras em animais, sendo este patotipo encontrado principal-

mente em humanos (TRABULSI; ALTERTHUM, 2008). A presença de EPEC típicas 

em psitacídeos sugere a transmissão de caráter antropozoonótico como mais pro-

vável (REPLE et al., 2015).  

 O patotipo STEC possui duas designações STEC e EHEC. A primeira refere-

se a estirpes de E. coli produtoras da toxina de Shiga 1 e 2 (Stx1 e Stx2), denomina-

das pela semelhança à toxina produzida pela Shigella dysenteriae. A segunda cor-

responde ao subgrupo de sorotipos de STEC que, além de produzir essa toxina, é 

capaz de causar a lesão histológica attaching and effacing (A/E) (MELTON- CELSA, 

2014). As estirpes deste estudo foram caracterizadas como STEC subtipo EHEC 

não-O157, pois os resultados do ensaio de alça ligada em coelho demonstraram a 

presença das  lesões histológicas attaching and effacing.  

 Quatro estirpes desse estudo foram confirmadas quanto a hibridização eae+, 

bfpA+, Stx2f (STEC/tEPEC), por meio da pesquisa dos genes de virulência presen-

tes no operon BFP. Este é um achado importante, pois não há relatos na literatura 

que confirmem esses dados, nem em humanos nem em aves assintomáticas como 

ocorreu em nossa pesquisa.  

 Muniesa et al. (2012) identificaram um hibrido de STEC/EaggEC em um surto 

de diarreia em humanos causado por pepinos contaminados. A epidemia alemã de 

E. coli O104:H4 foi um exemplo de combinação de genes de virulência derivados de 

dois patógenos distintos que, quando reunidos em um organismo, apresentaram no-

vas manifestações clínicas de doença que surpreenderam a comunidade médica. A 

facilidade com que esta combinação de dois elementos móveis do DNA pode ser 

adquirida por E. coli sugere que esta não será a última “surpresa” deste patógeno 

versátil.  

 Nyholm e colaboradores (2015) realizaram pesquisas na Finlândia, com 450 

estirpes de E. coli (STEC) isoladas de seres humanos, animais (bovinos e alces) e 
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ambiente. Todas foram examinadas por PCR multiplex visando os genes de virulên-

cia de vários patotipos de DEC, simultaneamente. De três estirpes STEC/ETEC iso-

ladas em humanos, dois pacientes apresentavam síndrome hemolítica urêmica e 

diarreia, sendo que um era assintomático. A emergência de novos patógenos híbri-

dos deve ser levada em conta, tanto em relação ao cuidado de pacientes quanto à 

vigilância epidemiológica. Os mesmos autores, também afirmaram que, E. coli Shi-

gatoxigênica e outras DEC são capazes de adquirir genes de virulência por transfe-

rência horizontal de outros patotipos, levando ao desenvolvimento de patotipos de-

nominados como intermediários, híbridos ou combinação de virulência.  

 Recentemente Leonard et al (2016), nos EUA, relataram que isolados híbridos 

de Escherichia coli produtora de toxina Shiga (STEC) e E. coli enterotoxigénica 

(ETEC) que codificam enterotoxina termoestável (ST) estão sendo isoladas com 

maior frequência. As estirpes (STEC/ETEC), que foram isoladas a partir de amostras 

clínicas ambientais, animais e humanas, podem representar uma ameaça emergen-

te como agentes patogênicos de origem alimentar. A caracterização dessas estirpes 

é importante para avaliar o potencial de virulência, ajudar no desenvolvimento de 

métodos de detecção de patógenos e compreender como as linhagens híbridas evo-

luem para ter um maior impacto na saúde pública.  

 A história evolucionária dos patógenos vem sendo elucidada com dados de 

MLST. Maiden (2006) afirma que um patógeno ocasional que causou um surto de 

doença em Israel foi causada por uma variante que surgiu pela hibridização de duas 

variantes aquáticas. Isso é importante para análises epidemiológicas e investigativas 

das populações devido à capacidade técnica em identificar estirpes associadas a 

diferentes países, em diferentes períodos, além de identificar a cepa ancestral (sel-

vagem) que ainda não sofreu modificações ou adaptações aos ecossistemas. Outro 

ponto importante é que a proposta da técnica proporciona melhor conhecimento da 

evolução bacteriana, discriminando estirpes de acordo com suas origens.  

O resultado do sequenciamento de fragmentos internos de genes house-

keeping-Multi-locus Sequence Typing (MLST), encontrado em nossa pesquisa, com-

provou que as oito estipes selecionadas pertencentes a sequência tipo (sequence 

type – ST) 3072. Este ST consta no banco de dados público do MLST  com a descri-

ção de uma estirpe de EPEC sorotipo O137:H6, isolada na Suiça em 2011, de paci-

ente humano <http://mlst.warwick.ac.uk/mlst/dbs/Ecoli/documents/primersColi_html> 

.   
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 Em relação ao teste de detecção de hemolisina, nenhuma das amostras ana-

lisadas no estudo foi positiva, estando de acordo com o trabalho realizado por 

(GUASTALLI et al., 2010) em amostras de aves de postura comercial, não hemolíti-

cas. 

 Os resultados para citotoxicidade demonstraram percentagem alta de citotoxi-

cidade média sem anticorpo, variando de 55,8 a 88,8%, enquanto na presença de 

anti Stx2 variou de 0 a 95,45%. Seis isolados foram considerados altamente citotóxi-

cos devido a capacidade de matarem mais de 50% das células quando comparados 

ao controle positivo. Para a confirmação de que o efeito citotóxico era devido à ex-

pressão de Stx2, foi realizado o teste de neutralização com anticorpos policlonais 

anti-Stx2 e a percentagem de neutralização media variou de 0% (2/8) a > 72% (5/8) 

e 100% (1/8), sugerindo alta expressão de Stx nos isolados. 

 Algumas bactérias, como E. coli, que possuem a capacidade de realizar ade-

são íntima no mucosa intestinal do hospedeiro (adesão localizada - localized adhe-

sion – LA),  são capazes de causar lesões (attaching and effacing - A/E), in vivo e 

em certos tecidos e culturas celulares in vitro (LAW et al., 2013). A habilidade de 

produzir A/E não se restringe à EPEC, mas também em E. coli, produtora de Shiga 

toxina, STEC (LAW et al., 2013). As lesões de A/E são mais facilmente identificadas 

em tecidos corados com Giemsa, mas a identificação definitiva das lesões de A/E 

requer uma avaliação microscópica eletrônica (VIEIRA, 2009). 

Para os ensaios de aderência in vitro em 3h em células HeLa, os resultados 

foram 50% indefinidos e 50% não aderente (NA) e em 6h foram: 6/8 (75%) – ade-

rência difusa (AD); 1/8 (12,5%) – aderência difusa (AD) e Adesão Localizada-Like 

(AD/ALL); e 1/8 (12,5%) – aderência agregativa (AA). Dias (2015), pesquisando a 

prevalência de amostras de Escherichia coli diarreiogênica isoladas de crianças na 

cidade de Botucatu observou que a maioria dos isolados de EPEC obtidos das fezes 

de crianças saudáveis aderiram em um padrão não-determinado ou indefinido 

(44,4%), enquanto 11,1% não foram capazes de aderir às células epiteliais. Em nos-

so estudo, curiosamente, esses dois padrões de aderência também foram observa-

dos após 3h e todas as aves também estavam saudáveis.  

Mais estudos são necessários para as investigação de padrões de aderência 

in vitro, uma vez que todas as estirpes deste estudo eram eae+ + bfp+ e stx2f, com-

patíveis com aderência em 3h. Para os ensaios in vivo em alça ligada em coelho, os 
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resultados apresentaram aderência e lesões confirmados na histopatologia, micros-

copia eletrônica de varredura e de transmissão.  

Em nosso estudo, na macroscopia pós necropsia do intestino delgado, obser-

vou-se a presença de conteúdo líquido em quantidades variáveis e muco em 5/8 

sendo de aspecto sanguinolento em 4/5 amostras.  

Segundo Vieira e colaboradores (2010), o muco intestinal oferece vantagens 

ecológicas para bactérias da microbiota, bem como para as patogênicas devido à 

presença de sacarídeos necessários para o crescimento dessas bactérias. A produ-

ção de muco e as células caliciformes contribuem para a proteção contra microrga-

nismos virulentos por meio de barreiras químicas e físicas. Alguns grupos de MUC 

genes são responsáveis pela produção de mucina. Os autores reportaram o aumen-

to da expressão gênica responsável pela produção de mucina, estudando estirpes 

de aEPEC. Relataram também, que o aumento da produção de mucina não é uma 

resposta de defesa para infecções aEPEC, mas favorece o crescimento destas bac-

térias na superfície celular.   

No exame histopatológico do intestino delgado, com lâminas coradas pelo 

método de Giemsa, na maioria das lesões estudadas foram visualizados vilosidades 

em formato de lança, com apoptose e heterófilos no ápice além de hemácias, ente-

rócitos descamados e bactérias cocóides misturadas ao muco no lúmen.  Os vasos 

linfáticos estavam dilatados e alguns com hemácias e heterófilos. Na submucosa 

observou-se de raros a moderados heterófilos. Esses dados corroboram com os re-

sultados apresentados por Pakpinyo et al. (2002) e Wales et al. (2005).  

Wales et al., 2005 afirmam que as descrições histopatológicas de intestinos 

colonizados por bactérias que produzem a lesão A/E geralmente aderem enterócitos 

num padrão extenso ou multifocal e têm tipicamente aparência coccóide distinta. As 

células colonizadas mostram-se degeneradas e muitas hipercromáticas, arredonda-

das ou picnóticas. O desprendimento de enterócitos são comumente observados e 

um infiltrado inflamatório de intensidade variável, neutrofílico é frequentemente visto 

na lâmina própria.  

Tanto na microscopia eletrônica de varredura, quanto na microscopia eletrôni-

ca de transmissão, foi possível visualizar bactérias aderidas a enterócitos, destruição 

de microvilosidades, formação de pedestal, confirmando, assim, a patogenicidade 

das estirpes de Escherichia coli diarreiogênicas estudadas nesta pesquisa, corrobo-
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rando com várias autores (VIEIRA et al., 2010; PIAZZA et al., 2013; LEWIS et al., 

2015) 

Pakpinyo et al. (2002), estudaram Escherichia coli enteropatogênica em perus 

com síndrome da enterite. Os isolados EPEC foram examinados quanto à patogeni-

cidade e capacidade de induzir lesões em perus jovens inoculados experimental-

mente. Essas lesões localizadas nos intestinos, foram corados com Giemsa e identi-

ficadas por microscopia ótica. Foram visualizadas microcolônias bacterianas ligadas 

a superfícies epiteliais, com degeneração epitelial nos locais de fixação e infiltrado 

inflamatório na lâmina própria. A microscopia eletrônica confirmou a identidade de 

lesões de A/E. Esses achados fornecem evidências adicionais sugerindo um possí-

vel papel para EPEC na patogênese da síndrome da enterite em perus.  

 Seeley et al. (2014) realizaram pesquisas sobre attaching-effacing Escherichia 

coli em periquitos australianos de cativeiro. Os autores afirmam que, ao contrário do 

gado, os psitacídeos geralmente não são considerados reservatórios de E. coli ente-

ropatogênica. Neste estudo, descreveram enterite em uma população de periquitos 

cativos presentes no zoológico de Massachusetts, EUA, levantando a importância 

dessa bactéria presente na microbiota de algumas espécies de aves e seu potencial 

zoonótico. Existem poucos trabalhos que avaliem a patogenicidade intestinal para 

STEC em aves.     

 A caracterização fenotípica e genotípica de Escherichia coli diarreiogênica 

pode contribuir para o diagnóstico e para medidas preventivas e de controle às práti-

cas de criação e manutenção de psitacídeos de pequeno porte. 

 As estirpes híbridas STEC/tEPEC encontradas neste estudo reforçam a ne-

cessidade de mais estudos, uma vez que se trata de um achado inédito tanto na lite-

ratura humana quanto na veterinária, representando uma ameaça emergente como 

patógeno de origem aviária além das possíveis consequências para a saúde pública.  
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4.5 CONCLUSÕES 

 

 

 

 

- As estirpes avaliadas não são hemolíticas, mas produzem toxinas in vi-

tro; aderem in vitro em células HeLa e causam lesões A/E em modelo 

de alça intestinal de coelho; 

 

 

- As estirpes induziram processo inflamatório e aumento de muco intes-

tinal quando inoculadas em coelhos;  

 

 

- Os dados deste trabalho revelaram o potencial zoonótico dos híbridos 

STEC/tEPEC sorogrupo O137:HNM; ST 3072 isolados de psitacídeos 

de pequeno porte criados como “pet”. 
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ANEXO A – Água Peptonada (Buffered Peptone Water DIFCO™) 

 

 

Utilizada para cultivo de organismos não fastídios e para realização de testes indol.  

 

 

Composição: 

 

 

Peptonada…………………………………………………………. 10 g 

Cloreto de Sódio…………………………………………………. 10 g 

Água destilada……………………………………………………. 1000 mL 

 

 

Procedimento: 

 

 

Misturar todos os componentes, ajustar o pH (7,2 – 7,4) e autoclavar por 15 minutos 

a 121ºC. 
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ANEXO B – BHI (Brain Heart Infusion, BACTO™) 

 

Um meio para cultivo de uma grande variedade de microrganismos, incluindo orga-

nismos fastídicos, leveduras e fungos. 

 

 

Composição: 

 

Cérebro de vitelo…………………………………………………. 7,7g 

Coração de boi……………………………………………………. 9,8g 

Protease Peptona………………………………………………… 10,0g 

Dextrose……………………………………………………………. 2,0g 

Cloreto de sódio…………………………………………………… 5,0g 

Fosfato dissodico…………………………………………………. 2,5g 

Água destilada…………………………………………………….. 1000mL 

 

 

Procedimento: 

 

 Misturar todos os componentes, ajustar o pH (7,4 ± 0,2 a 25ºC), distribuir 2mL 

em tubos e autoclavar por 15 minutos a 121ºC. 
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ANEXO C – MacConkey (MacConkey DIFCO™) 

 

 

Agar MacConkey é o meio seletivo e diferencial para cultivo de microrganismos en-

téricos de uma variedade de espécimes clínicos. 

 

 

Composição: 

 

Peptona……………………………………………………………. 17 g 

Proteose peptona...………………………………………………. 03 g 

Lactose……….……………………………………………………. 10 g 

Cloreto de sódio…………………………………………………... 05 g 

Ágar………………………………………………………………… 13,5 g 

Vermelho neutro………………………………………………….. 0,03 g 

Cristal de violeta………………………………………………….. 1 mg 

Sais biliares nº 3………………………………………………….. 1,5 g 

Água destilada……………………………………………………. 1000 mL 

 

Procedimento: 

Suspender 50g da solução em 1000 mL de água destilada e misturar; 

Aquecer para dissolução completa; 

Manter o pH em 7,1 +/- 0,2 a 25ºC e autoclavar a 121ºC por 15 minutos. 
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ANEXO D – Ágar Tríplice Açúcar Ferro (TSI) -  

 

 

Meio utilizado para diferenciação de enterobactérias de acordo com: Fermentação 

de lactose, glicose e sacarose e Produção de sulfito de hidrogênio e dióxido de car-

bono. 

 

Composição: g/l 

  

Peptona Especial……………………………………………… 20.0 

Lactose…………………………………………………………. 10.0 

Sacarose……………………………………………………….. 10.0 

Cloreto de Sódio………………………………………………. 5.0 

Extrato de Bife…………………………………………………. 3.0 

Extrato de Levedura…………………………………………... 3.0 

Glicose………………………………………………………….. 1.0 

SulfatoFérrico………………………………………………….. 0.2 

Tiossulfato de Sódio…………………………………………... 0.3 

Vermelho Fenol………………………………………………... 0.025 

Agar……………………………………………………………... 12.0 

pH Final = 7.3 ± 0.2 a 25°C     
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ANEXO E –  Meio Luria-Bertani - Meio LB Líquido (100 ml) (KASVI™): 

  

 

Utilizado para o cultivo e manutenção de cepas recombinantes de Escherichia coli, 

pode ser usado para o isolamento de rotina e cultivo de microorganismos particular-

mente não fastídicos.	O meio é nutritivamente rico para o crescimento de colônias 

puras de cepas recombinantes de E. coli. 

 

Composição:  (g/l) 

Triptona…………………………………………………………. 10,0 

Extrato de Levedura…………………………………………... 5,0 

Cloreto de sódio - NaCl……………………………………….. 10,0 

Água destilada – qsp…………………………………………..    1000mL 

Ajustar o pH para 7,2 com NaOH 5N  

 

Procedimento: 

Suspender 20g do pó em 1 litro de água destilada ou deionizada.  

Misturar até dissolver completamente.  

Dispensar em recipiente final.  

Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. 
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ANEXO F –	Agar Triptona de Soja (TSA) – KASVI™ 

 

 

Meio de cultivo, isolamento e manutenção de microrganismos fastidiosos (exigen-

tes). A Adição de sangue (coelho, cavalo, carneiro) permite a visualização de zonas 

hemolíticas de estreptococos e outras bactérias. 

 

 

Composição g/L 

Triptona………………………………………………….……… 15,0 

Digestão Papaica de Farinha de Soja……………………….. 5,0 

Cloreto de Sódio……………………………………………….. 5,0 

Agar……………………………………………….……..……… 15,0 

pH Final: 7,3 + 0,2 a 25°C  

 

Procedimento: 

Suspender 40 g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada.  

Aquecer até ferver de forma que fique completamente dissolvido.  

Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. Resfriar entre 45-50°C.  

Misturar bem.  

Distribuir em placas de Petri. 

 

 

 



	 120	

ANEXO G – Tryptic Soy Broth (TSB) – (Difco – BBL, Detroit, MI, USA) 

 

 

É um caldo de uso geral que suporta o crescimento de uma grande variedade de mi-

crorganismos anaeróbicos, aeróbicos facultativos e fungos. 

  

  

Composição g/l 

  

Triptona………………………………………………………….. 17.0 

Digestão Papaica de Farinha de Soja……………………….. 3.0 

Glicose…………………………………………………………... 2.5 

Cloreto de Sódio……………………………………………….. 5.0 

Fosfato Dipotássico……………………………………………. 2.5 

pH Final= 7.3 + 0.2 a 25°C  
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ANEXO H – Tampão Fostato Salina - PBS 

 

Tampão ideal para cultura de células, análise de citometria de fluxo e biologia mole-

cular. Auxilia na manutenção de um pH constante. 

 

 

Tampão Fosfato 0,2 M – Solução A (Fisher Scientific) 

Composição g/1000mL 

 NaH2PO4. H2O ……………………………………………….. 27,598 

 

 

Tampão Fosfato – Solução B (Fisher Scientific) 

Composição g/1000mL 

 NaH2PO4. 7H2O ……………………………………………… 5.36 

Ou  

NaH2PO4. 12H2O……………………………………………… 7.17 

Ou   

Na2HPO4 28,392 

  

 Solução A è  140 mL + 

 Solução B è   360 mL 

      500 mL (pH 7,4) 
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Tampão Fostato Salina – PBS pH 7,4 

 

Composição  

Solução A (0,2 M)…………………………………………….. 140 mL 

Solução B (0,2 M)…………………………………………….. 360 mL 

NaCl (Merck) ………………………………………………….. 8,5 g 

Agua deionizada………………………………………………. 500 mL 
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ANEXO I – SOLUÇÃO DE D-MANOSE A 2%  

 

 

Composição g/l 

  

 D-manose …………………………………………………….. 2.0 

H2O bidestilada q.s.p………………………….……………… 100 mL 

 

  

 

 

 

 

 

 



	 124	

ANEXO J – Perfil de Resistencia a antimicrobianos 

 

Grupo Beta-lactâmicos  Sulfonamida   Fenicol    Quinolonas 

amostra AMP AMC CPM CFO CFT POL SUL SUT FOS TET FLF NEO TOB EST ENO CIP MFX NAL 

                   

CA04 R 18mmS 18mmS 22mmS R 14mmS 22mmS 28mmS 22mmS R 30mmS 18mmS 18mmS 16mmS 30mmS 28mmS 26mmS S 

CA09 R 16mmI 30mmS 18mmS S 14mmS R R 34mmS R 24mmS 20mmS 16mmS 14mmI R R R R 

CA11 R 18mmS R 26mmS R 16mmS R 24mmS 30mmS R 28mmS 20mmS 20mmS 16mmS 28mmS 32mmS 26mmS S 

CA11A R 14mmI 12mmR 24mmS R 16mmS R 30mmS 23mmS R 26mmS 18mmS 20mmS 12mmI 26mmS 24mmS 24mmS S 

CA12 22mmS 24mmS 28mmS 22mmS REP 14mmS 22mmS R 28mmS 26mmS 30mmS 18mmS 16mmS 14mmI 26mmS 30mmS 26mmS S 

CA14 18mmS 28mmS 26mmS 22mmS REP 14mmS 16mmI 24mmS 18mmS 24mmS 22mmS 16mmI 18mmS 12mmI 29mmS 26mmS 24mmS S 

CA17 21mmS 21mmS 29mmS 24mmS S 13mmS 25mmS 27mmS 26mmS 24mmS 30mmS 15mmI 15mmS 13mmI 27mmS 27mmS 21mmS S 

CA26 21mmS 20mmS 27mmS 23mmS S 13mmS 16mmI 22mmS 26mmS 22mmS 24mmS 16mmI 15mmS 13mmI 25mmS 27mmS 22mmS S 

CA26api 21mmS 22mmS 27mmS 23mmS S 13mmS 20mmS 24mmS 28mmS 25mmS 28mmS 17mmS 15mmS 13mmI 28mmS 27mmS 24mmS S 

CA35 24mmS 22mmS 26mmS 24mmS REP 14mmS 24mmS 26mmS 28mmS 24mmS 28mmS 18mmS 16mmS 14mmI 26mmS 30mmS 26mmS S 

CA38 18mmS 20mmS 24mmS 24mmS REP 12mmS 14mmI 24mmS 26mmS 20mmS 22mmS 16mmI 14mmI 12mmI 26mmS 22mmS 22mmS S 

CA53 R R 13mmR 22mmS R 14mmS 9mmS 24mmS 28mmS R 21mmS 17mmS 15mmS 14mmI 26mmS 28mmS 25mmS S 

CA59 R R 26mmS 23mmS S 12mmS R R 27mmS R 22mmS 17mmS 15mmS 12mmI R R R R 

PA37 20mmS 20mmS 24mmS 22mmS REP 12mmS R 24mmS 30mmS 20mmS 30mmS 16mmI 16mmS 12mmI 20mmI 22mmS 24mmS S 
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PA56 22mmS 20mmS 24mmS 18mmS REP 12mmS R 24mmS 26mmS 22mmS 26mmS 16mmI 14mmI 14mmI 24mmS 24mmS 24mmS S 

PA56L- 20mmS 18mmS 30mmS 22mmS REP 12mmS 22mmS 26mmS 30mmS 24mmS 26mmS 18mmS 16mmS 16mmS 26mmS 26mmS 26mmS S 

PA58 18mmS 20mmS 28mmS 20mmS REP 14mmS 24mmS 26mmS 28mmS 24mmS 24mmS 16mmI 16mmS 14mmI 28mmS 26mmS 26mmS S 

PA8g 18mmS 17mmI 29mmS 18mmS R 14mmS 16mmI 24mmS 23mmS 21mmS 27mmS 17mmS 17mmS 11mmR 27mmS 27mmS 23mmS S 

PA8p R 14mmI 15mmI 24mmS R 14mmS 18mmS 25mmS 26mmS R 27mmS 16mmI 15mmS 12mmI 26mmS 27mmS 25mmS S 

PAR24 22mmS 19mmS 30mmS 21mmS S 14mmS 23mmS 26mmS 28mmS 24mmS 28mmS 17mmS 17mmS 15mmS 28mmS 28mmS 24mmS S 

PAR34 21mmS 21mmS 28mmS 25mmS S 14mmS 20mmS 27mmS 23mmS 23mmS 27mmS 16mmI 16mmS 14mmI 30mmS 28mmS 25mmS S 

S – sensível; I- intermediário; R- resisten
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ANEXO K – Resultado da determinação dos antígenos O e H, em Laboratório de refe-

rencia (STATENS SERUM INSTITUT – Department of Microbiology & Infection Control - 
Copenhagen) 
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ANEXO L – Teste Bioquímico 

Teste Bioquímico 

 EPM MILi  

Nº da 
amostra 

LAC GLI Gás LTD Ure H2S MOT IND LIS CIT Bactéria 

CA 04 + + + - - - + + + - E. coli  
616 

CA 09 + + + - - - +/- + + - E. coli  
616 

CA 11 + + - - - - + + + - E. coli  
416 

CA 11A + + + - - - + + + - E. coli  
616 

CA 12 + + + - - - + + + - E. coli  
616 

CA 14 + + + - - - +/- + + - E. coli  
616 

CA 17 + + + - - - + + + - E. coli  
616 

CA 26 + + + - - - + + + - E. coli  
616 

*CA 26 + 

(rós) 

+ + - - - +/- +/- + - E. coli  
616 

CA 35 + + + - - - -/+ + + - E. coli  
606 

CA 38 + + - - - - + + + - E. coli  
416 

CA 53 + + + - - - + + + - E. coli  
616 

CA 54 + + +/+ - - - + + + - E. coli  
616 

PA R 08 +p + - - - - + + + - E. coli  
416 

PA R 08 +g + - - - - +/- + + - E. coli  
416 

PA R 24 + + - - - - + + + - E. coli  
416 

PA R 34 L+ + + - - - +/- + + - E. coli  
616 

**PA R 34 L- + + - - - + - -/+ + C. freun-
dii 211 

PA R 37 + + - - - - - + + - E. coli  
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406 

PA R 56 L+ + + - - - - + + - E. coli  
606 

PA R 56 L- + - - - - - + + - E. coli  
406 

PA R 58 + + - - - - - + + - E. coli  
406 

 *Api20E   **C. freundii  
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ANEXO M – Ensaio com cristal de Violeta – Formação de Biofilme 

Resultados	da	leitura	de	absorbância	
a	595nm	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Amostra	 06/01/16	 14/01/16	 21/01/16	 Média	 Desv.	
Pad	

Teste	T	

c-	(LB)	 0,077	 0,064	 0,067	 0,069	 0,035	 	

042	(c+)	 0,684	 0,482	 0,634	 0,494	 0,771	 1,209	 1,413	 0,995	 0,733	 0,824	 0,398	 	

DH5α	(c-)	 0,027	 0,012	 0,050	 0,026	 0,020	 0,020	 0,032	 0,019	 0,018	 0,025	 0,013	 	

CA12	 0,000	 0,000	 0,000	 0,026	 0,036	 0,047	 0,081	 0,032	 0,077	 0,033	 0,031	 0,495	

CA14	 0,006	 0,003	 0,028	 0,024	 0,046	 0,060	 0,005	 0,010	 0,012	 0,022	 0,020	 0,668	

CA35	 0,060	 0,021	 0,029	 0,025	 0,495	 0,071	 0,062	 0,010	 0,045	 0,091	 0,147	 0,237	

PAR8g	 0,064	 0,058	 0,047	 0,045	 0,045	 0,052	 0,035	 0,056	 0,084	 0,054	 0,022	 0,003	

PAR24	 0,024	 0,055	 0,075	 0,031	 0,026	 0,041	 0,043	 0,075	 0,065	 0,048	 0,024	 0,010	

PAR56L+	 0,026	 0,067	 0,090	 0,086	 0,047	 0,047	 0,024	 0,016	 0,046	 0,050	 0,030	 0,016	

PAR56L-	 0,010	 0,013	 0,054	 0,034	 0,038	 0,031	 0,029	 0,030	 0,053	 0,032	 0,018	 0,154	

PAR58	 0,013	 0,056	 0,050	 0,020	 0,023	 0,030	 0,008	 0,008	 0,032	 0,027	 0,018	 0,795	
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PAR37	 0,094	 0,030	 0,133	 0,045	 0,024	 0,019	 0,026	 0,045	 0,028	 0,049	 0,040	 0,044	

CA38	 0,019	 0,039	 0,038	 0,095	 0,089	 0,072	 0,071	 0,036	 0,030	 0,054	 0,031	 0,019	

Ensaios sem resultado: problemas no experimento que invalidaram esta réplica. 
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ANEXO N – Solução tampão cacodilato de sódio a 0,2 M - pH 7,2 (estoque) 

 

 

 O cacodilato de sódio foi dissolvido em água bidestilada e o pH ajustado com HCl a 

0,2 M. A solução final foi conservada a 4ºC.  

 Para as lavagens, durante o processamento do material para microscopia eletrônica, 

esta solução foi utilizada na concentração de 0,1 M. 

 

 

 

Solução fixadora 

 

Glutaraldeído  2,5 %……………………….. 30 mL 

Tampão Fostato 0,2 ………………………...0,1 M 

Água destilada……………………………….120 mL 

Volume final…………………………………..300 mL  

 

 Esta solução foi utilizada para a fixação de amostras a serem analisadas por micros-

copia eletrônica de transmissão (MET) e varredura (MEV). A solução foi preparada no mo-

mento do uso. 

 
 
 
Tetróxido de ósmio a 4% 

 

 Uma grama de tetróxido de ósmio (EMS - Electron Microscopy Sciences, Inc., USA) 

foi cuidadosamente dissolvida em um frasco escuro contendo 25 mL de água destilada (pro-

cedimento realizado dentro da capela). A preparação foi homogeneizada e mantida à tempe-

ratura ambiente, durante 24 horas, a fim de permitir a dissolução completa dos cristais. Após 

este período, a solução foi armazenada a 4ºC. No momento do uso, esta solução foi diluída 

a 1% em tampão cacodilato de sódio a 0,1 M. 
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Araldite-502  

 

Araldite          30 g 

Anidrido dodenil succínico (DDSA)  23,4 g 

2,4,6 – {Tri (Dimetilaminoetil) fenol} (DMP-30) 0,81 g 

 

Obs.: Quantidade para o preparo de aproximadamente 40 mL de resina. 

O Araldite e o DDSA foram misturados lentamente, evitando-se a formação de bolhas de ar. 

Esta preparação foi aliquotada em seringas plásticas e armazenada a 4ºC. No momento do 

uso, após atingir a temperatura ambiente, esta preparação foi acrescida de DMP-30. 

 

 

 

Acetato de uranila aquosa a 2% 

 

 No preparo desta solução, 2 g de acetato de uranila foram dissolvidos em 100 mL de 

água destilada. A solução foi filtrada e armazenada, em frasco escuro, à temperatura ambi-

ente. 

 

 

Citrato de chumbo 

 

Nitrato de chumbo     1,33 g 

Citrato de sódio     1,76 g 

Água destilada fervida e resfriada  100mL 

 

O nitrato de chumbo e o citrato de sódio foram inicialmente dissolvidos em 30mL de água 

destilada (fervida e resfriada imediatamente antes do preparo desta solução), em um balão 

volumétrico. A preparação foi vigorosamente agitada durante 5 minutos e posteriormente, e 

agitada moderadamente durante mais 30 minutos, até a dissolução completa dos reagentes 

e a formação de uma solução leitosa. Uma solução de NaOH a 1 M, preparada no momento 

do uso, foi adicionada à preparação, até que esta se tornasse transparente. Em seguida, 

adicionou-se um volume de água destilada suficiente para se completar 50 mL de solução. 

Esta solução foi mantida no mesmo frasco, em descanso, por pelo menos um dia antes de 

ser utilizada. 



	 133	

ANEXO O 
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ANEXO P 
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ANEXO Q 

 

 

 


