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RESUMO 
FERNANDES, M. R. A influência da antibioticoterapia na microbiota fecal de 
crianças em idade escolar. 2015. 111 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2015. 
 
A microbiota intestinal é um ecossistema de alta complexidade e o conhecimento 
sobre suas interações com o hospedeiro ainda é bastante limitado. De todas as 
influências exógenas que possam alterar a microbiota intestinal, os agentes 
antimicrobianos são capazes de causar as mais rápidas e drásticas mudanças. O 
impacto da exposição aos antimicrobianos na microbiota intestinal causa diminuição 
no número de determinados gêneros e espécies, dependendo do antimicrobiano 
utilizado, da dose e do tempo de exposição. A espécie Escherichia coli é a bactéria 
facultativa mais predominante na microbiota intestinal; quando são submetidas ao 
efeito dos antimicrobianos podem tornar-se resistentes, sendo consideradas 
reservatório de genes, capazes de adquirir e de transferir genes as outras bactérias da 
microbiota residente. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar de forma comparativa 
alguns microrganismos que compõem a microbiota fecal de crianças com e sem 
antibioticoterapia em idade escolar; bem como avaliar a susceptibilidade aos 
antimicrobianos e os genes de resistência envolvidos. Foram coletadas amostras 
fecais não diarreicas de 30 crianças sem antibiótico (controle) e 31 de crianças com 
antibioticoterapia, com idade de 3 a 12 anos. Na análise quantitativa foi observada 
redução no número de cópias por g/fezes de: Bifidobacterium spp., Bacteroides 
fragilis, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Methanobrevibacter smithii e do filo 
Firmicutes nas amostras das crianças que utilizaram antibióticos em relação ao grupo 
controle, exceto para Lactobacillus spp. e Parabacteroides distasonis que 
apresentaram uma quantificação maior no grupo antibiótico quando comparados com 
grupo controle. E. coli foi isolada em 26 (86,7%) crianças controles e em 23 (74,2%) 
crianças tratadas com antibióticos. As DEC identificadas no grupo controle foram: 
EAECa (50%), EAECt (7,14%), EPECa (21,4%), ETEC-LT (14,3%), STEC-stx1 
(7,14%) e STEC-stx2 (7,14%); e no grupo tratado com antibióticos: EPECa (66,6%) e 
EAECa (33,3%). A resistência foi verificada para diversas drogas no grupo controle 
exceto para ciproflixacina, meropenem e tigeciclina; entretanto o grupo com 
antibioticoterapia apresentou elevada resistência para todas as drogas avaliadas, 
caracterizando os isolados desse estudo como MDR. Todos os isolados do grupo 
controle e antibióticos albergaram diversos genes de resistência, entretanto o gene 
blaKPC foi o único não detectado nos isolados do grupo controle. A análise da 
diversidade genética por AP-PCR mostrou boa discriminação entre os isolados e 
elevada diversidade genética. No grupo controle foram verificados 14 grupos genéticos 
com 85% de similaridade e no grupo com antibioticoterapia foram 24 agrupamentos 
com 86% de similaridade. Desta forma, nossos dados demonstram que a 
antibioticoteria causa alterações qualitativas e quantitativas na microbiota intestinal 
levando à diminuição da diversidade e a supressão de microrganismos; além disso, a 
elevada resistência as diversas classes de antimicrobianos das cepas de E. coli, bem 
como a presença de diversos genes de resistência ressalta a importância de cepas 
comensais serem MDR e albergarem esses genes. 
 
Palavras chave: Microbiota intestinal. Crianças. Antimicrobianos. Escherichia coli. 
Escherichia coli diarreiogênica. Resistência bacteriana. PCR quantitativo.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

FERNANDES, M. R. The influence of antibiotic therapy in fecal microbiota of 
schoolchildren. 2015. 111 p. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2015. 
 
The intestinal microbiota is a complexity ecosystem and the understanding of this 
system and their interactions with the host is still limited. Of all the exogenous 
influences that may alter the intestinal microbiota, antimicrobial agents are able to 
cause the more rapid and dramatic changes. The impact of exposure to antimicrobial 
agents on intestinal microbiota causes a decrease in the number of certain genera and 
species, depending on the antimicrobial agent used, dose and duration of exposure. 
The species Escherichia. coli is facultative bacterium more predominant in intestinal 
microbiota, when it is subject to the effect of antimicrobial may become resistant, being 
considered reservoir of genes, capable of acquiring and transferring genes other 
bacteria of resident microbiota. Thus, the aim of this study was to analyze 
comparatively some microorganisms that composing the fecal microbiota of children 
with and without antibiotic therapy in school age; and evaluate the antimicrobial 
susceptibility and resistance genes involved. Stool samples (not diarrhea) were 
collected of 30 children without antibiotic (control) and 31 children with antibiotic 
therapy, aged 3 to 12 years. In quantitative analysis was observed decrease in the 
number of copies per g/feces: Bifidobacterium spp., Bacteroides fragilis, Clostridium 
perfringens, Escherichia coli, Methanobrevibacter smithii and the phylum Firmicutes in 
samples of children with antibiotic therapy in relation to control group, except 
Lactobacillus spp. and Parabacteroides distasonis that showed a higher quantification 
in the antibiotics group when compared with control group. E. coli was isolated in 26 
(86.7 %) children controls and in 23 (74.2 %) children treated with antibiotics. DEC 
identified in control group were: aEAEC (50%),tEAEC (7.14%), aEPEC (21.4%), ETEC-
LT (14.3%), STEC-stx1 (7.14%) and STEC-stx2 (7.14%); and in antibiotics group: 
aEPEC (66.6%) and aEAEC (33.3%). The resistance was verified for several drugs in 
the control group except for ciprofloxacin, meropenem and tigecycline; however the 
group with antibiotic therapy showed high resistance to all drugs evaluated, 
characterizing isolates of this study as MDR. All isolates from control group and 
antibiotics harbored several resistance genes, however blaKPC gene was the only one 
not detected in isolates from the control group. The analysis of genetic diversity by AP-
PCR showed good discrimination between the isolates and high genetic diversity. In 
the control group were observed 14 clusters with 85% similarity and the antibiotics 
group were 24 clusters with 86% similarity. Thus, our data demonstrate that the 
antibiotic therapy cause qualitative or quantitative changes in intestinal microbiota 
leading to a decrease in the diversity and the elimination of microorganisms; in 
addition, the high resistance the various classes of antimicrobial of the strains of E. coli, 
as well as the presence of several genes of resistance highlights the importance of 
commensal strains are MDR and harboring these genes. 
 
 
Keywords: Intestinal microbiota. Children. Antimicrobials. Escherichia coli. 
Diarrheogenic Escherichia coli. Bacterial resistance.Quantitative PCR. 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

A microbiota intestinal é um ecossistema de alta complexidade e o 

entendimento deste sistema e suas interações com o hospedeiro ainda é 

bastante limitado. Sabe-se que a microbiota tem importante papel na saúde, é 

constituída por diversos microrganismos que vivem simbioticamente no trato 

intestinal dos seres humanos e animais, e desepenha diferentes funções como: 

modulação imunológica, barreira protetora aos microrganismos patogênicos e 

contribuição nos processos metabólicos e nutricionais (BENGMARK, 1998; 

PENDERS, 2006).  

Os microrganismos que compõem a microbiota intestinal humana são 

referidos coletivamente como microbiota indígena, residente ou autôctone, e 

vivem aderidos as mucosas do trato intestinal, sendo predominante as 

bactérias anaeróbias e os principais gêneros encontrados são: Bacteroides 

spp., Bifidobacterium spp., Eubacterium spp., Clostridium spp., Lactobacillus 

spp., Fusobacterium spp. e cocos gram positivos. Há também os 

microrganismos referidos como microbiota transitória ou exógena, no qual são 

bactérias provenientes do ambiente e não apresentam a capacidade ou não 

encontram condições apropriadas para se estabelecer, como no caso das 

Escherichia coli diarreiogênicas (DEC), que podem ser encontradas em 

pacientes assintomáticos (ALVAREZ et al., 2010; BARBOSA et al., 2010).  

A microbiota fecal é o reflexo da composição da microbiota intestinal, 

pórem sabe-se que a microbiota fecal representa apenas os microrganimos do 

lúmen da região reto-sigmóide, diferindo da região íleo-cecal, das superfícies 

das mucosas das criptas e vilosidades, havendo assim diferença nas 

populações de microrganismos na região superior e inferior do intestino (HILL; 

DRASAR, 1975). O número de microrganismos encontrados no intestino adulto 

pode variar em até 800 espécies diferentes pertencentes a diversos gêneros, 

entretanto uma porção significativa não pode ser cultivada pelas técnicas 

existentes (HOLZAPFEL et al., 1998, SHEN et al., 2013).  

 

 



1.1 Microbiota intestinal residente 

A colonização do trato intestinal é determinada por diversos fatores 

internos e externos do hospedeiro. Os fatores internos são: fisiologia e 

anatomia do trato intestinal, sais biliares, peristaltismo, pH e imunomodulação. 

Desta forma, a competição entre microrganismos por receptores de mucosa e 

as interações entre microrganismo-hospedeiro modulam sua composição, 

tornando a microbiota intestinal única para cada indivíduo (STEWART et al., 

2005; TOIVANEN et al., 2001). 

Estudos sugerem que a seleção inicial de bactérias no trato intestinal 

pode ser influenciada de forma genética (MENG et al., 2014). Há hipóteses de 

que os padrões dos sítios de adesão bacteriana sejam influenciados pela 

genética do indivíduo. Alguns estudos já demonstraram uma semelhança maior 

entre o padrão da microbiota de gêmeos idênticos em comparação a irmãos 

não gêmeos (STEWART et al., 2005; ZOETENDL et al., 2001).  

Entre os fatores externos estão: composição da microbiota materna, tipo 

de parto, aleitamento, condições de higiene e uso de antimicrobianos. Em 

crianças nascidas de parto normal, a colonização da microbiota é iniciada por 

bactérias originadas do trato vaginal materno, já nas crianças nascidas de parto 

cesárea a colonização inicial é caracterizada pela presença de bactérias 

facultativas e esporuladas que podem ser adquiridas do ambiente hospitalar e 

dos profissionais de saúde. Poucas horas após o nascimento esses 

microrganismos podem ser detectados nas fezes do recém nascido (ALVAREZ 

et al., 2010; BACKHED, 2005; BEZIRTZOGLOU, 1997; FANARO et al., 2003).  

Durante muitos anos, acreditou-se que o útero materno era um ambiente 

estéril e que a microbiota intestinal era estabelecida no momento do 

nascimento, sendo as primeiras bactérias a colonizarem o intestino as 

facultativas e anaeróbias estritas. Nos últimos anos, essa teoria está sendo 

questionada e observada de forma mais cautelosa através do “dogma do útero 

materno” que propõem que esse ambiente não é ausente de microrganismos 

(FUNKHOUSER; BORDENSTEIN, 2013; MOLES et al., 2013). 

Alguns estudos mostraram a presença de algumas espécies como: 

Enterococcus faecium, Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes, 

Lactobacillus rhamnosus e Bifidobacterium spp., no sangue do cordão umbilical 



e anexos placentários (DiGIULIO et al., 2005; JIMENÉZ et al., 2005; 

SATOKARI et al., 2009). Foram observados também no mecônio, primeira 

evacuação do recém nascido, a presença de bactérias como Staphylococcus 

spp., Escherichia coli, Enterococcus spp. e Leuconostoc spp. sendo antes 

considerado estéril em uma gestação sem infecções (GONSALBES et al., 

2013; JIMENÉZ et al., 2005; MOLES et al., 2013).  

Funkhouser e Bordenstein, (2013) sugerem que as bactérias atravessam 

a placenta via corrente sanguínea após a translocação intestinal enquanto o 

epitélio intestinal previne a penetração de microrganismos; células dendríticas 

presentes no tecido linfóide associado ao intestino (Gut-associated lymphoid 

tissue - GALT) e Placas de Peyer, conseguem emitir seus prolongamentos 

através das células epiteliais, capturar e transportar as células bacterianas para 

os linfonodos, atingindo assim a corrente sanguínea. Entretanto essa teoria 

ainda é recente, e gera diversas dúvidas como as bactérias intestinais chegam 

a vida intrauterina.  

Após o nascimento o intestino apresenta um potencial de óxido-redução 

positivo, sendo a colonização iniciada por bactérias aeróbias e facultativas, 

onde as espécies mais encontradas são: Staphylococcus spp., Enterococcus 

spp., Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae e Serratia spp. 

Com o consumo de oxigênio, ocorre o predomínio de bactérias anaeróbias 

como: Bifidobacterium spp., Clostridium spp., Bacteroides spp., Eubacterium 

spp., Lactobacillus spp., Veillonella spp. e Fusobacterium spp. 

(BEZIRTZOGLOU, 1997; YON et al., 2015). 

O leite materno materno contém nutrientes necessários ao 

desenvolvimento do recém nascido como: proteínas, cálcio, fosfato, 

oligossacarídeos e também fatores protetores como imunoglobulina (IgA), fator 

determinante na composição inicial da microbiota intestinal de lactentes 

(BEZIRTZOGLOU, 1997; CIVARDI et al., 2014; MONIRA et al., 2011). 

Em crianças alimentadas com leite materno devido a presença de 

oligossacarídeos (conhecidos como fator “bifidogênico”) a microbiota é 

predominada por Bifidobacterium spp., que produzem grandes quantidades de 

acetato e de lactato, limitando o crescimento de microrganismos como 

Escherichia coli e Clostridium perfringens (MONIRA et al., 2011; 

WOLOWCZUK et al., 2008). Observa-se também uma taxa mais elevada na 



colonização por Staphylococcus spp. em crianças alimentadas por leite 

materno devido o contato prolongado com a pele da mãe durante a 

amamentação, já a colonização por cocos anaeróbios dos gêneros 

Peptostreptococcus e Peptococcus ocorem geralmente após a introdução de 

alimentos sólidos (ARRIETA et al., 2014; BEZIRTZOGLOU, 1997).  

Em recém nascidos alimentados com leite de fórmula observa-se maior 

predomínio de Bacteroides spp., Clostridium spp. e Enterococcus spp. em 

relação aos alimentados com leite materno (ADLERBERTH; WOLD, 2008). 

Cada vez mais os leites de fórmula vêem sendo modificados para se 

assemelharem ao leite materno, havendo adição de prebióticos. Observa-se a 

presença de Bifidobacterium spp. e Lactobacillus spp. nesta microbiota, 

entretanto esses lactentes são mais susceptíveis as infecções gastrointestinais, 

por não receber anticorpos protetores maternos e pela má higienização das 

mamadeiras (HASCOET et al., 2011; SAAVEDRA; DATTILO, 2012). 

O grau de contaminação ambiental parece ser um outro fator diferencial 

no processo de colonização intestinal sendo descritas diferenças nítidas entre 

crianças nascidas em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Observa-se 

que crianças nascidas em países subdesenvolvidos são mais colonizadas por 

membros da família Enterobacteriaceae e Enterococcus spp. (ADLERBERTH; 

WOLD, 2008) provavelmente associados as condições socioeconômicas da 

população, além de fatores nutricionais e de higiene. 

De todas as influências exógenas que possam alterar a microbiota 

intestinal, os agentes antimicrobianos são capazes de causar as mais rápidas e 

drásticas mudanças na microbiota residente. Por causa da perturbação que 

muitas drogas antibacterianas provocam no ecossistema intestinal, a 

resistência à colonização pode ser diminuída ou perdida. O principal efeito 

observado inclui a supressão de bactérias anaeróbias, com exceção do 

Clostridium spp. que permanece em níveis detectáveis e a seleção de bactérias 

resistentes (Figura 1) (JERNBERG et al., 2010). 

Estudos sobre os impactos da exposição aos antimicrobianos na 

microbiota intestinal relatam que existe diminuição, algumas vezes mais 

acentuadas, de determinados gêneros e espécies e que isso depende do 

antimicrobiano utilizado, da dose e do tempo de exposição (JERNBERG et al., 

2010). Entre os microrganismos que mais sofrem esse tipo de alteração estão 



as enterobactérias, enterococos e bactérias anaeróbias (NORD; EDLUND, 

1991; RAFII et al., 2008).  

Há relatos em que a E. coli pode ser substituída por Klebsiella spp. quando 

antibióticos são administrados (KLEESSEN et al., 2000; NICOLI, 1995; NICOLI; 

VIEIRA, 2004). Mais recentemente, o surgimento da diarreia associada ao uso de 

antibióticos e a colite causada pelo Clostridium difficile, aumentou a consciência 

geral de que era possível a doença surgir devido às alterações ocorridas na 

microbiota residente. A influência do uso de antimicrobiano na microbiota 

intestinal é transitória, mas pode persistir por algum período após o término do 

uso (RILEY, 2010). 

 

Figura 1 - Representação do impacto da administração de antibióticos na 

comunidade bacteriana. 

Fonte adaptado de Jernberg et al., (2010). 

 

Outros fatores que influenciam a composição da microbiota podem ser: 

diarreias, enterocolites, doença inflamatória, diabetes e a prematuridade do 

parto. Sabe-se que crianças prematuras tem retardo no processo de 

colonização da microbiota intestinal, associado aos fatores externos (uso de 

antimicrobianos) e internos (imaturidade celular) (BUFFIE; PAMER, 2013; 

PENDERS, 2006). 



A microbiota intestinal tem efeito estimulante no desenvolvimento do 

sistema imunológico; está envolvida em aspectos de resistência nos estágios 

iniciais das infecções por patógenos. No trato intestinal existe um estado 

constante de modulação, pois ao mesmo tempo que o sistema imunológico 

está pronto para agir contra bactérias patogênicas ele é capaz de manter-se 

tolerante em relação a microbiota (WINKLER et al., 2007).  

Além da ativação imunológica a microbiota desempenha papeis 

importantes na resistência à colonização de bactérias patogênicas, devido a 

produção de substâncias antagonistas, competição por nutrientes e por sítios 

de adesão (TANNOCK,2001; WINKLER et al., 2007). 

A função da microbiota intestinal também pode estar relacionada com a 

nutrição e metabolismo do hospedeiro, evidenciada, por exemplo, por interferir 

no pH do intestino e na motilidade intestinal, favorecendo absorção de íons e 

água, e na produção de vitamina K (LIN et al., 2005). A microbiota também é 

responsável pela fermentação de uma série de substratos como os 

carboidratos não digeríveis da dieta, que chegam ao lúmen intestinal e são 

transformados em ácidos graxos de cadeia curta (Short-chain fatty acids - 

SCFAs) por bactérias sacarolíticas (MAGALHAES et al., 2007). 

Apesar de todos esses benefícios, a microbiota intestinal pode estar 

envolvida em processos patológicos como: alergias, obesidade, câncer de 

cólon e doença inflamatória intestinal, provavelmente devido a alteração desta 

população (ARRIETA et al., 2014; BERVOETS et al., 2013; COX; BLASSER, 

2013; KOVATCHEVA-DATCHARY, 2009). 

No primeiro ano de vida de uma criança, a microbiota ainda é 

considerada instável. Entretanto, vários fatores (alimentação, hábitos de 

higiene, utilização de antimicrobianos e o próprio sistema imunológico) atuam 

em conjunto modulando o processo de instalação da microbiota intestinal, de 

forma que um pode influenciar ou alterar o efeito do outro. Sabe-se que a 

microbiota intestinal torna-se estável a partir dos 2 anos de idade, após esse 

período a microbiota assemelha-se a dos adultos (PALMER et al, 2007). 

Dentre os diversos microrganismos que compõem a microbiota intestinal 

os filos Bacteroidetes e Firmicutes correspondem a mais de 90% do total de 

bactérias (SHEN et al., 2013). Alguns gêneros encontrados também merecem 

destaque como: Bifidobacterium spp. conhecidos pelos seus efeitos benéficos 



para saúde humana, sendo denominadas bactérias probióticas, assim como 

Lactobacillus spp., ambos encontrados na microbiota de crianças 

amamentadas por leite materno e de fórmula (MONIRA et al., 2011; RUSSEL 

et al., 2011). 

Outros microrganismos de importância na microbiota intestinal são 

aqueles pertencentes aos gêneros Bacteroides/Parabacteroides sendo as 

espécies mais encontradas: B. vulgatus, P. distasonis, B. fragilis, B. ovatus, P. 

merdae e B. thetaiotaomicron. São considerados patógenos oportunistas, 

particularmente a espécie B. fragilis, por apresentar uma variedade de fatores 

de virulência e principalmente pela sua resistência aos diversos 

antimicrobianos (WEXLER, 2007).  

As espécies do gênero Clostridium são pertencentes à microbiota 

residente do intestino de humanos e animais. Em crianças, espécies 

pertencentes ao Cluster I e ao Cluster XI são as mais predominantemente 

encontradas, das quais se destacam: C. perfringens e C. difficile, por estarem 

envolvidos em diversas infecções como: enterites e gangrena gasosas; e colite 

pseudomembranosa associada à antibioticoterapia (ADLERBERTH; WOLD, 

2009; COLLINS et al., 1994;). 

Bactérias metanogênicas do domínio Archaea, são anaeróbias estritas e 

fazem parte da microbiota residente do intestino humano, sendo 

Methanobrevibacter smithii a espécie mais encontrada. A colonização intestinal 

com metanogênicas é iniciada nas primeiras semanas após o nascimento. Seu 

número varia de 1010 microrganismos por grama de peso seco, sendo que um 

terço da população carrega 108-1010 microrganismos por gramas de fezes. As 

Archaea possuem uma variedade de características estruturais e metabólicas 

únicas que não são encontradas em Bacteria, incluindo a falta de sítios alvos 

para os antibióticos comuns (DERMOUMI; ANSORG, 2001; DRIDI et al., 

2011). 

Escherichia coli constitui um grupo heterogêneo de bactérias tipicamente 

não patogênicas que fazem parte da microbiota intestinal. Após o processo de 

colonização estes microrganismos convivem com seu hospedeiro na maioria 

das vezes pelo resto da vida, sendo a principal bactéria facultativa presente no 

intestino (KAPER et al., 2004). Entretanto quando o hospedeiro encontra-se 

imunodeprimido ou quando as barreiras gastrointestinais são violadas, até 



mesmo cepas de E. coli não patogênicas podem causar infecção (NATARO; 

KAPER, 1998).  

Existem diferenças na distribuição das bactérias em cada compartimento 

intestinal como: no lúmen intestinal, na camada de muco que recobre o epitélio 

intestinal e outras aderidas aos enterócitos. Há poucos estudos avaliando a 

composição da microbiota da mucosa intestinal devido a dificuldade de se obter 

espécimes que representariam a composição desse sítio, e a escassez de 

estudos longitudinais para melhor compreensão desse sistema 

(ADLERBERTH; WOLD, 2008). 

 

1.2 Escherichia coli 

O gênero Escherichia pertence à família Enterobacteriaceae, são 

caracterizadas por serem gram negativas, bacilos não formadores de esporos, 

facultativas, oxidase negativa, imóveis ou móveis por flagelos peritríquios 

(KAPER et al., 2004; WEINTRAUB, 2007). Há seis espécies descritas de 

Escherichia: E. coli, E. blattae, E. fergussonii, E. vulneris, E. albetii, E. 

hermannii, sendo a E. coli a espécie mais comumente estudada (HUYS et al., 

2003).  

Foi identificada pela primeira vez em 1885 pelo pediatra alemão Theodor 

Escherich e desde então verifica-se que pode ser encontrada em diferentes 

ecossistemas. É a principal bactéria facultativa presente na microbiota intestinal 

de animais e humanos, por ser um microrganismo bem diversificado em seus 

aspectos fisiológicos, ecológicos e patogênicos (HUYS et al., 2003; TORRES et 

al., 2010). 

Costumam ser classificadas em vários patotipos e sorotipos, 

identificadas por antissoros específicos preparados contra antígenos: O 

(somáticos), K (capsular) e H (flagelar). A combinação entre eles possibilita a 

discriminação de E. coli em mais de 50.000 sorotipos, contudo poucos são 

considerados patogênicos (KAPER et al., 2004; NATARO; KAPER, 1998;).  

Nas primeiras horas de vida da criança, E. coli pode ser encontrada 

colonizando o hospedeiro; entretanto algumas cepas no processo de 

adaptação do ecossistema intestinal, adquiriram fatores de virulência, que 



proporcionaram algumas combinações genéticas bem sucedidas, conferindo a 

capacidade de causar doenças. A maioria das E. coli não são patogênicas, 

porém algumas estão envolvidas em processos infecciosos como: diarreias, 

infecções do trato urinário, septicemias, meningites. Podendo então ser 

classificadas como: comensais, patogênicas intestinais (E. coli diarreiogênica – 

DEC) e patogênicas extra intestinais (E. coli extra intestinal – ExPEC) 

(CROXEN; FINLAY, 2010) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Sítios de colonização de E. coli patogênica. 

 
Fonte: adaptado de Croxen e Finlay, 2010. 

 

As ExPEC estão associadas as diversas infecções como: do trato 

urinário sendo chamadas de UPEC (E. coli uropatogênica), sepses (associadas 

as infecções urinárias) e as meningites (MNEC – E. coli causadora de 

meningite neonatal) (CROXEN; FINLAY, 2010). 

As infecções urinárias são muito frequentes na comunidade e em 

ambientes hospitalares, sendo que 70-90% são ocasionadas por UPEC. Essas 

bactérias agem como patógenos oportunistas causando diversas 

manifestações clínicas como: bacteriuria, cistite e pielonefrite e podem estar 

presentes em 20% dos indivíduos saudáveis (BRUMBAUGH; MOBLEY, 2012; 

JOHNSON et al., 2005). As MNEC apresentam uma alta taxa de morbidade e 



mortalidade em neonatos; enquanto que 10% dos casos ocorre em crianças 

entre 1 e 3 meses de idade (BONACORSI; BINGEN, 2005). 

1.2.1 Escherichia coli diarreiogênicas (DEC) 

A diarreia infecciosa é um grande problema de saúde pública mundial, 

sendo responsável por milhares de mortes todos os anos em crianças menores 

de 5 anos de idade, principalmente em países em desenvolvimento. Dentre os 

principais agentes estão: E. coli diarreiogênicas, Shigella spp., Salmonella spp. 

Yersinia enterocolitica e Campylobacter jejuni (NAVENEETHAN; GIANNELA, 

2008). 

A identificação DEC não pode ser baseada apenas em critérios de 

cultivo e testes bioquímicos, uma vez que são indistinguíveis de E. coli 

comensal. Além disso a sorotipagem nem sempre está correlacionada com a 

patogenicidade, sendo a melhor a forma de identificação através de testes de 

adesão em células eucarióticas e a análise molecular de seus fatores de 

virulência (BUERIS et al., 2007). 

As amostras de DEC são divididas em seis patotipos, de acordo com 

seus fatores de virulência e pelos mecanismos que ocasionam a doença 

intestinal sendo: E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli enterotoxigênica 

(ETEC), E. coli enteroinvasora (EIEC), E. coli produtora de toxina Shiga 

(STEC), E. coli enteroagregativa (EAEC), E. coli que adere difusamente as 

células epiteliais (DAEC). Sabe-se que alguns desses patotipos incluem 

algumas variações, como no caso das E. coli enterohemorrágica (EHEC) que 

são uma subcategoria de STEC e as EAEC e EPEC que foram subdivididas em 

típicas e atípicas (CROXEN; FINLAY; 2010; KAPER et al., 2004). Os diferentes 

patotipos de DEC causam sintomas intestinais muito particulares e são 

intimamente relacionados com suas estratégias de virulência (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 - Representação dos seis patotipos de E. coli diarreiogênicas. 

 

1: adesão inicial; 2:proteínas de translocação (sistema de secreção tipo III); 3: formação do 

pedestal. 

Fonte: Kaper et al., (2004). 

Recentemente dois outros patotipos surgiram: E. coli aderente e 

invasora (AIEC) associada a doença de Crohn e E. coli enteroagregativa 

produtora de toxina de Shiga (STEAEC), que foi responsável pelo surto 

ocorrido na Alemanha em 2011 que se espalhou por diversos países da 

Europa, além da América do Norte tendo um grande impacto sobre o comércio 

internacional de alimentos (CLEMENTS et al., 2012).  

As E. coli enteropatogênicas (EPEC) são uma das causas mais comuns 

de diarreias em crianças de até um ano de idade nos países em 

desenvolvimento. Uma de suas principais características na patogênese é a 

formação de uma lesão histopatológica no epitélio intestinal denominada lesão 

A/E (attaching and effacing), que resulta da adesão íntima da bactéria ao 

enterócito e promove a desestruturação das microviolosidades do epitélio, 

levando à polimerização da actina e o rearranjo das proteínas do 

citoesqueleto, resultando na formação de estruturas semelhantes a um 

pedestal na membrana apical do enterócito sobre a qual a bactéria permanece 

aderida (NATARO; KAPER, 1998; NUNES et al., 2012; VIDAL et al., 2007). 



Atualmente as EPEC são divididas em duas subcategorias: EPEC típica 

(EPECt) e EPEC atípica (EPECa), sendo que ambas possuem o gene eae (E. 

coli attaching and effacing), porém apenas as EPECt produzem um pilus tipo 

IV conhecido como BFP (Bundle forming pilus) expresso por genes plasmidiais 

de alto peso molecular conhecido como EAF (EPEC adherence factor) (VIDAL 

et al., 2007). A BFP é importante por promover a ligação inicial à célula 

hospedeira e a interação entre as bactérias, levando a formação de 

microcolônias aderidas. Nas EPECa como o BFP não é expresso, não há 

formação de agregados nas lesões A/E, mostrando agrupamentos mais 

frouxos das células bacterianas, ocasionando o padrão de adesão localizada - 

like (LAL) (ARENAS-HERNÁNDEZ, 2012; GOMES et al., KAPER et al., 2004).  

As E. coli enterotoxigênicas (ETEC) são caracterizadas pela produção 

de uma ou ambas enterotoxinas denominadas termolábil (LT) e termoestável 

(ST). No hospedeiro colonizam e aderem superficialmente aos enterócitos, e 

pela ação das toxinas causam diarreia aquosa por interferirem em 

mecanismos regulatórios da guanilase e adenilase ciclase, resultando em 

desequilibro hídrico e salino; acometendo crianças e adultos (FLECKENSTEIN 

et al, 2010; ISERI et al., 2011; KAPER et al., 2004). 

O mecanismo de patogenicidade das E. coli enteroagregativas (EAEC) 

consiste na colonização bacteriana formando um padrão de adesão agregativo 

com aumento na produção de muco, causando diarreia aguda e persistente. 

Este fenótipo possui fímbrias de aderência agregativa do tipo I-IV (AAFI-IV), os 

genes responsáveis pela expressão dessas fímbrias estão presentes no 

plasmídeo pAA (plasmídeo de adesão agregativa) (KAPER et al., 2004; 

MORIN et al., 2013; NATARO, 1998; WEINTRAUB, 2007). De modo 

semelhante como ocorreu com as EPEC, Sarantuya et al., (2004) propuseram 

a classificação de EAEC nos grupos típicas e atípicas. A classificação baseia-

se na presença ou não do gene aggR (activator aggregative adherence 

regulator), que codifica uma proteína reguladora dos genes fimbriais de EAEC 

e que está localizada em plasmídeo. 

O patotipo de E. coli enteroinvasiva (EIEC) é geneticamente relacionado 

à Shigella spp., que invadem a mucosa intestinal e causam diarreia aquosa e 

colite inflamatória (NATARO; KAPER, 1998; SETHABUTR et al., 1993). Já as 

E. coli produtoras de Toxina Shiga (STEC) produzem citotoxinas semelhantes 



a “Toxina de Shiga” (stx1 e stx2) que ocasionam lesões celulares por afetarem 

a síntese proteica. Dentro desse patotipo existe uma subcategoria denominada 

E. coli enterohemorrágica (EHEC), que além da produção de citotoxinas, 

apresentam a capacidade de ocasionar a lesão A/E, sendo responsáveis por 

severos quadros de diarreia hemorrágica e síndrome hemolítica urêmica 

(SHU) (BERGAN et al., 2012; BERTIN et al., 2001). 

O patotipo DAEC apresenta um padrão de aderência difusa em ensaio 

de adesão em células epiteliais. Ainda existem diversas controversias sobre o 

papel da DAEC em diarreias, uma vez que alguns estudos relatam que esse 

patotipo pode ser encontrado de forma semelhante em crianças com e sem 

diarreia. No Brasil, estudos em crianças com diarreia, a presença de DAEC foi 

associada em menores de 2 anos de idade (SCALETSKY et al., 2002), 

entretanto Lozer et al., (2013) reportou a correlação deste patotipo em crianças 

menores de 2 anos até 10 anos com casos de diarreia, bem como nas crianças 

sem diarreia.  

1.3 Antimicrobianos 

A descoberta dos antimicrobianos revolucionou a medicina, salvando 

inúmeras pessoas e têm sido prescritos para o tratamento de diversas 

infecções (DAVIES; DAVIES, 2010). Nos últimos anos, são produzidas 

toneladas de antimicrobianos para diversas finalidades, desde tratamento 

terapêutico e/ou profilático na medicina humana e animal, bem como para 

agropecuária. Entretanto, devido às más condutas como: o uso indiscriminado 

e o descarte indevido surgiram diversos ecossistemas com bactérias 

resistentes (DAVIES; DAVIES, 2010; ROCHA et al., 2011). 

Os antimicrobianos são substâncias naturais (antibióticos) ou sintéticas 

(quimioterápicos) que agem sobre os microrganismos inibindo seu crescimento 

ou causando a sua destruição (SÁEZ-LLORENS, 2000). Podem ser 

classificados como: bactericidas (associado à morte bacteriana) ou 

bacteriostáticos (inibe o metabolismo bacteriano).  

1.3.1 Mecanismos de ação 

Os antimicrobianos possuem diversos mecanismos de ação, agindo em 

diferentes sítios alvos como: 

 



a) inibição da síntese da parede celular, 

b) inibição da síntese de proteínas, 

c) inibição da síntese de ácido fólico, 

d) alteração na síntese de ácidos nucleicos e  

e) alteração da permeabilidade da membrana celular (Figura 4) (ANVISA, 

2007). 

 

Os β-lactâmicos, glicopeptídeos, fosfomicina, bacitracina e cicloserina 

atuam na síntese da parede celular inibindo as ligações cruzadas da cadeia de 

peptideoglicano (transpeptidases – PBP: protein binding penicillin) causando a 

lise bacteriana. O grupo dos β-lactâmicos incluem as: penicilinas, 

cefalosporinas, monobactâmicos, carbapênemicos, cefamicinas; e o grupo dos 

glicopeptídeos é composto por: vancomicina e a teicoplamina (CETINKAYA et 

al., 2000; LIVERMORE, 1995; POETA, 2006). 

Os ribossomos bacterianos são estruturalmente diferentes dos 

eucariotos. As bactérias apresentam duas subunidades 30S e 50S, enquanto 

que os eucariotos constituem as subunidades 40S e 60S. Os antimicrobianos 

que atuam na síntese proteica ligam-se as subunidades ribossomais, 

interferindo com os estágios da síntese proteica (iniciação, elongação, 

translocação e terminação). As tetraciclinas, glicilciclinas, nitrofurano e os 

aminoglicosídeos ligam-se as subunidades 30S; cloranfenicol, macrolídeos, 

lincosamidas, oxazolidinonas atuam nas subunidades 50S (SEFTON, 2002; 

WALSH, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4 - Mecanismos de ação dos antimicrobianos. 

 

 

Fonte: ANVISA, 2007. 

 

O ácido fólico desempenha um papel essencial em etapas da síntese 

das purinas e pirimidinas. As bactérias necessitam de ácido fólico mas não 

apresentam um sistema de obtenção deste ácido, sendo necessário sintetizar. 

As sulfonamidas e trimetoprim possuem suas estruturas moleculares 

semelhante ao substrato de duas enzimas: PABA (ácido paraminobenzóico) e 

DHF (ácido didrofólico), que produzem a forma ativa do ácido fólico THF (ácido 

tetrahidrofólico). A utilização combinada de sulfametoxazol e trimetoprima 

causam um duplo bloqueio no metabolismo do ácido fólico (HUOVINEN, 2001; 

SÁENZ, 2004). 

Os antimicrobianos que interferem na síntese dos ácidos nucléicos são: 

a) quinolonas e nitroimidazol - atuando sobre DNA-girase (topoisomerases); b) 

rifamicinas - ligam-se à RNA polimerase DNA dependente, impedindo a síntese 

de RNAm (ALDRED at al., 2015; SEFTON, 2002; WALSH, 2003). 

As polimixinas e lipopeptídeos ligam-se as membranas de bactérias 

gram negativas, desorganizando a estrutura, causando a alteração da 

permeabilidade e saída de constituintes intracelulares através da membrana 

(SEFTON, 2002). 



O uso descontrolado e a prescrição indiscriminada dos antimicrobianos 

contribuíram com disseminação da resistência bacteriana em microrganismos 

nosocomiais e comunitários. Entretanto, a descoberta e introdução de novos 

antimicrobianos diminuíram drasticamente nos últimos anos, e apesar da 

conscientização dos profissionais da saúde e da população, o uso 

indiscriminado ainda persiste (BASSETI et al., 2013; IDSA, 2011; SPELLBERG 

et al., 2008). 

1.3.2 Mecanismos de Resistência 

A resistência bacteriana pode ser definida como o conjunto de 

mecanismos as adaptações contra os efeitos nocivos ou letais aos quais as 

bactérias são expostas (LIVERMORE, 1995). Atualmente, a disseminação da 

resistência aos antimicrobianos estende-se além da clínica e é considerada um 

problema mundial de saúde pública, que varia dependendo da localidade e do 

país (WRIGHT, 2014). 

Desde a introdução dos primeiros antimicrobianos, as bactérias 

desenvolveram vários mecanismos de resistência. Essa resistência pode ser 

intrínseca ou adquirida (GUARDABASSI, 2006). A resistência intrínseca é 

natural e evolutivamente conservada nos microrganismos; entretanto a 

resistência adquirida é resultado de mutações e transferência horizontal de 

genes (VAN HOEK et al., 2011). 

A disseminação de bactérias resistentes é resultado da combinação de 

múltiplos fatores tais como: mutações nos genes de resistência que aumentam 

seu espectro de atividade, troca de informações genéticas nas quais genes de 

resistência são transferidos para novos microrganismos, pressão seletiva 

exercida pelas condições do meio as quais favorecem a proliferação de clones 

com resistência aos diversos antimicrobianos (ALANIS, 2005; BUSH et al., 

1995). 

Elementos genéticos podem conter vários genes de resistência de 

diferentes classes de antibióticos, conferindo as bactérias um fenótipo de 

multirresistência (MDR). A localização dos genes de resistência nestes 

elementos genéticos móveis (plasmídeos, transposons e integrons) torna 

possível a transferência da resistência entre as bactérias (SÁENZ, 2004). 

Existem algumas definições para a resistência às múltiplas drogas como: 

MDR (Multidrug resistant), XDR (Extensively drug-resistant) e PDR (Pandrug 



resistant). As bactérias MDR se caracterizam por apresentarem resistência a 

três ou mais classes diferentes de antimicrobianos. As bactérias classificadas 

como XDR são definidas como resistentes a várias classes de antimicrobianos, 

sendo essa nomenclatura bastante utilizada para isolados de Mycobacterium 

tuberculosis resistentes aos agentes de primeira escolha. E PDR são 

considerados os isolados resistentes a todas as classes de antimicrobianos 

(MAGIORAKOS et al., 2011). 

Os principais mecanismos de resistência podem ser observados na 

Figura 5 e são descritos como:  

 

a) alteração da permeabilidade da membrana, 

b) modificação ou proteção do sítio alvo, 

c) modificação ou inibição enzimática e 

d) bombas de efluxo.  

 

Figura 5 - Mecanismos de ação e resistência aos antimicrobianos. 

 

 

Fonte: Mulvey et al., 2009. 



Bactérias gram negativas são menos permeáveis a muitas drogas, 

devido a sua membrana externa. Antimicrobianos hidrofílicos atravessam a 

membrana externa por difusão através de porinas ancoradas na membrana. A 

alteração da permeabilidade da membrana, ocorre por perda ou alteração dos 

canais de porinas; este mecanismo resulta normalmente em mutações 

espontâneas exercida pela pressão seletiva dos antimicrobianos (BLAIR et al., 

2014; SEFTON, 2002). 

A modificação ou proteção do sítio alvo pode ser devido a dois 

processos: mutação do sítio onde o antimicrobiano se liga, provocando 

diminuição na afinidade e a produção de uma proteína que se liga ao local 

específico onde a droga atuaria (BLAIR et al., 2014). 

Algumas bactérias produzem enzimas que podem modificar e inativar os 

antimicrobianos impedindo sua atividade. As enzimas mais conhecidas são as 

β-lactamases que catalisam a hidrólise do anel β-lactâmico, inativando o 

antimicrobiano impedindo sua ação contra as proteínas responsáveis pela 

síntese da parede celular (BUSH; JACOBY, 2010). 

As β-lactamases de espectro estendido (ESBL) são capazes de 

hidrolisar cefalosporinas de terceira e quarta geração e o aztreonam, sendo 

inativadas por inibidores específicos como: clavulanato, sulbactam e 

tazobactam. Essas enzimas foram derivadas de mutações nos genes blaTEM e 

blaSHV que resultaram da substituição de aminoácidos, alterando o substrato 

específico delas (BUSH; JACOBY, 2010; SILVA; LINCOPAN, 2012). 

Outro mecanismo enzimático de resistência são as acetiltranferases, 

enzimas envolvidas com a resistência ao cloranfenicol (codificadas pelos 

genes cat) que acetilam a molécula de antibiótico impedindo a ligação com os 

ribossomos bacterianos (SÁENZ, 2004). Em aminoglicosídeos, a resistência 

pode ser através de absorção reduzida da droga ou modificação enzimática 

por acetilação (AAC), adenilação (ANT) ou fosforilação (APH) (FOUHY et al., 

2014). 

As bombas de efluxo são mecanismo de expulsão de substâncias 

nocivas aos microrganismos, incluindo os antimicrobianos. Esses sistemas 

normalmente não são substrato dependentes e estão relacionados com a 

multirresistência. A resistência relacionada com o sistema de efluxo é 

codificada por genes e proteínas presentes em plasmídeos ou no 



cromossomo, e são frequentemente associados com mecanismo de 

resistência intrínseco, permitindo a sobrevivência da bactéria a ambientes 

hostis (PIDDOCK, 2006a; WEBBER; PIDDOCK, 2003). 

Os sistemas de efluxo bacteriano são classificados em famílias de 

proteínas transportadoras com base na homologia de sequências de 

aminoácidos, sendo dividida em cinco famílias: ATP- binding cassette (ABC), 

Major Facilator Superfamily (MFS), Resistence Nodulation Cell Division (RND), 

Small Multidrug Resistence (SMR) e Multidrug and Toxic Extrusion (MATE). 

Esses sistemas utilizam à força próton motiva como fonte de energia, exceto a 

família ABC que utiliza a hidrólise do ATP para exportar os substratos 

(MOREIRA et al, 2004; WEBBER; PIDDOCK, 2003). 

As bactérias gram negativas apresentam um arsenal de mecanismos de 

resistência aos antimicrobianos comumente utilizados na prática médica e vem 

tornando-se um obstáculo na conduta terapêutica contra infecções em 

pacientes hospitalizados. Em E. coli existe uma variedade de mecanismos de 

resistência descritos, sendo que são utilizados antimicrobianos de várias 

classes para diversas infecções. Dentre os principais mecanismos descritos 

para E. coli pode-se observar: produção de β-lactamases, metilação do RNA 

ribossomal, bombas de efluxo, modificação enzimática do antimicrobiano e 

mutações das DNA girases (BLAIR et al., 2014). 

1.4 Resistência aos antimicrobianos em Escherichia coli 

Dentre os membros da família Enterobacteriaceae, a espécie E. coli tem 

sido prevalente em infecções nosocomiais ao redor do mundo. Sua resistência 

é verificada e sabe-se que bactérias comensais são reservatórios de diversos 

genes de resistência (SEPP et al., 2009). 

A resistência aos β-lactâmicos em E. coli é mediada principalmente por 

enzimas β-lactamases e uma grande variedade delas foram descritas e 

caracterizadas (DOMINGUEZ et al., 2002; LIVERMORE, 1995). As β-

lactamases AmpC (β-lactamase de classe C) podem ser codificadas por 

cromossomos ou plasmídeos, são capazes de conferir resistência para a 

maioria das penicilinas e para as cefalosporinas de terceira geração (JACOBY, 

2009). No Brasil, a presença de AmpC plasmidial, tem sido reportada e em 



isolados de E. coli, o gene blaCMY-2 foi correlacionado (PAVEZ et al., 2008; 

PEIRANO et al., 2006). 

Desde as primeiras detecções das ESBL, estas enzimas têm mostrado 

grande capacidade de disseminação tanto em ambientes hospitalares quanto 

na comunidade, além de ser considerado um dos principais mecanismos de 

resistência em E. coli (BUSH; FISHER, 2011).  

Em E. coli 90% da resistência associada a ampicilina está relacionada a 

produção de TEM-1 (Temoniera). Atualmente as enzimas CTX-M 

(Cefotaximases) têm sido as mais detectadas e no Brasil as mais prevalentes 

são: CTX-M-2, CTX-M- 8 e CTX-M-9 (QUEIROZ et al., 2012; SILVA; 

LINCOPAN, 2012). Cepas de E. coli produtora da enzima CTX-M-15, vêm 

emergindo desde 2003, como um importante patógeno da comunidade e em 

infecções adquiridas em hospital no mundo todo (PEIRANO; PITOUT, 2010). 

Mundialmente as principais ESBL associadas com resistência E. coli são 

as TEM, CTX-M, SHV (Sulphydryl variable) e OXA (Oxacilinases) (SILVA; 

LINCOPAN, 2012). Infelizmente no Brasil, não existem programas de vigilância 

de abrangência nacional referentes à resistência bacteriana e a seus 

mecanismos, tornando-se difícil estimar a prevalência de cepas produtoras de 

ESBL. 

O desenvolvimento da resistência aos carbapenêmicos em E. coli 

merece atenção, por ser muitas vezes a última terapia eficaz disponível para o 

tratamento de infecções graves. Entre as carbapenemases distribuídas 

mundialmente em E. coli estão: NDM (New Dehli metalo-β-lactamase) e OXA-

48 (PEIRANO et al., 2014). 

Klebsiela pneumoniae produtora de carbapenemase (KPC) foi 

primeiramente identificada em K. pneumoniae, sendo rapidamente disseminada 

e o gene blaKPC é encontrado em outros gêneros da família 

Enterobacteriaeceae, inclusive em E. coli (PEIRANO; PITOUT, 2010). Existe 

grande preocupação com a aquisição do gene blaKPC por E. coli, por ela 

pertencer a microbiota residente e servir como veículo de propagação em 

ambientes comunitários e hospitalares. Os dados epidemiológicos para E. coli 

produtora de blaKPC ainda permanecem relativamente escassos (OHARA et al., 

2014). 



Um grande problema para terapêutica humana e animal é a resistência a 

classe das quinolonas. O principal mecanismo de resistência em quinolonas de 

E. coli inclui alterações do alvo molecular de ação associadas as mutações dos 

genes gyrA e parC (DOMINGUEZ et al., 2002; WIEDEMANN; HEISING, 1994;).  

No Brasil a resistência para quinolonas associada a plasmídeos, tem 

aumentado nos isolados de ambientes hospitalares e da comunidade. Essa 

resistência tem sido relacionada frequentemente à presença dos genes qnrA, 

qnrB, qnrS (FERRARI et al, 2011; VASCONCELOS et al., 2010), sendo os 

mais prevalentes qnrB e qnrS. 

A resistência para aminoglicosídeos em E. coli é principalmente devido à 

expressão de enzimas de modificação e diferentes determinantes genéticos 

foram identificados, tais como: aac (6´) -I, aph (3’) -I, aac (3) - I, aac (3) -II, aac 

(3) -III, aac (3) -IV, e ant (2’’). Os genes aac e ant são os mais detectados em 

isolados de E. coli tanto da comunidade como de ambientes hospitalares 

(DOMINGUEZ et al., 2002; SHAW et al, 1993). 

Diferentes genes de tet têm sido identificados em isolados de E. coli 

resistente à tetraciclina como: tetA, tetB, tetC, tetD, tetE e tetI. Embora essa 

classe de antimicrobianos não seja comumente utilizada para tratamento de 

infecções causadas por E. coli, os genes tetA, tetB e tetD são os mais 

detectados e estão associados ao mecanismo de bombas de efluxo 

(DOMINGUEZ et al., 2002; ROBERTS, 1996). 

A nitrofurantoina age por sofrer redução de nitrorredutases bacterianas 

para gerar derivados tóxicos que ligam aos ribossomos, fazendo com que a 

transcrição e tradução sejam prejudicadas. A resistência em E. coli envolve 

mutações de perda de função em dois genes que codificam nitrorredutases 

nfsA e nfsB (XAVIER et al., 2014) e os dados sobre sua prevalência são 

escassos.  

Em E. coli já foram descritas vários sistemas de bombas de efluxo, 

entretanto as bombas da família RND são as mais caracterizadas. São 

compostas de três partes: uma proteína transportadora ancorada na membrana 

interna responsável pelo efluxo, uma proteína acessória localizada no espaço 

periplasmático conhecida também como proteína de fusão e uma proteína 

localizada na membrana externa (NIKAIDO; TAKATSUKA, 2009; PIDDOCK, 

2006b). 



As bombas AcrAB-TolC, em E. coli, é uma das mais estudadas e é 

homóloga ao sistema MexAB-OprM em Pseudomonas aeruginosa. O perfil de 

substrato da bomba AcrAB-TolC inclui: corantes catiônicos, como acriflavina, 

cristal violeta, brometo de etídeo e rodamina; antimicrobianos como as 

penicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, macrolídeos, cloranfenicol, 

tetraciclinas, novobiocina, rifampicina, ácido fusídico, ácido nalidíxico; 

detergentes como Triton, SDS e sais biliares, por isso esse sistema está 

envolvido com a multirresistência (NIKAIDO; TAKATSUKA, 2009). 

A tigeciclina, apesar de ser uma droga não prescrita com frequência 

para infecções acometidas por E. coli, foi desenvolvida para superar os 

principais mecanismos de resistência a tetraciclina: presença dos genes tet e 

as bombas de efluxo. Embora a tigeciclina possa induzir a expressão das 

bombas, a evasão do efluxo é provavelmente conferida pelo grupo 9-t-

butilglicilamido, que impede a tigeciclina de ser reconhecido como um substrato 

de bomba de efluxo, isto é, a bomba não reconhece mais o substrato pela 

modificação da estrutura molecular da droga (Bypassing) (LINKEVICIUS et al., 

2013; PAGES et al., 2005). 

Até o momento, poucos estudos epidemiológicos têm avaliado a 

prevalência da resistência de E. coli em pacientes assintomáticos (AMAYA et 

al., 2011; BAILEY et al., 2010, MOSQUITO et al., 2012). A maioria dos estudos 

que avaliam a prevalência foram realizadas em populações sintomáticas, em 

isolados obtidos a partir de pacientes com infecções do trato urinário infecção 

ou bacteremias (ERB et al., 2007). 

Os dados epidemiológicos brasileiros mostram que a frequência de 

isolados resistentes podem variar significativamente de região para região ou 

mesmo de hospital para hospital dentro de uma mesma região geográfica, 

sendo que o Brasil vem apresentando altos índices de resistência em relação 

aos países da América do Norte, Europa e Ásia (GALES et al., 2003; 

LINCOPAN et al., 2006; SADER et al., 2005). 

Assim, este estudo ressalta a magnitude do problema da resistência aos 

antimicrobianos e da urgente necessidade de vigilância e controle desse 

fenômeno. A utilização de métodos baratos e sensíveis para monitorar a 

resistência aos antimicrobianos em bactérias comensais podem tornar 

ferramentas valiosas.  



O uso indevido e indiscriminado de antimicrobianos altera a microbiota 

intestinal residente levando à diminuição da diversidade e a supressão de 

microrganismos, tornando um reservatório de resistência, albergando genes 

silenciosos, desencadeando mutações e a super expressão de bombas de 

efluxo, além da transferência horizontal de elementos genéticos intra e inter 

espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

  

Com os dados obtidos neste estudo pode-se concluir que: 

 

1. Através do qPCR foi observada a redução no número de cópias por 

gramas/fezes de: Bifidobacterium spp., Bacteroides fragilis, Clostridium 

perfringens, Escherichia coli, Methanobrevibacter smithii e Firmicutes nas 

amostras das crianças que utilizaram antibióticos em relação ao grupo controle, 

exceto para Lactobacillus spp. e Parabacteroides distasonis que apresentaram 

uma quantificação maior no grupo antibiótico. 

 

2. Das amostras avaliadas tanto no grupo controle como no com antibióticos 

apresentaram alta taxa de isolamento de E. coli. 

 

3. Em relação à presença de DEC foram identificadas no grupo controle: EAEC 

atípica, EAEC típica, EPEC atípica, ETEC-LT, STEC stx1 e STEC stx2; e no 

grupo com antibióticos detectou-se EPEC e EAEC atípica. 

 

4. Foi observada resistência para diversas drogas no grupo controle exceto 

para ciprofloxacina, meropenem e tigeciclina. Em contrapartida, o grupo tratado 

com antibióticos apresentou alta resistência para todas as drogas avaliadas; 

caracterizando as cepas desse estudo como MDR. 

 

5. Todos os isolados do grupo controle e antibióticos possuiram diversos genes 

de resistência, entretanto o gene blaKPC foi o único não detectado em isolados 

do grupo controle. 

 

6. A análise da diversidade genética por AP-PCR mostrou boa discriminação 

entre os isolados No grupo controle foram verificados grupos genéticos com 

85% de similaridade e no grupo com antibióticos com 86% de similaridade. 

Entretanto ambos os grupos demonstram elevada diversidade genética. 
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