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RESUMO 

 

OLIVEIRA, M. C. V. Análise filogenética de Salmonella Typhimurium e 
Escherichia coli diarreiogênica isoladas de pombos ( Columba livia) que 
realizam o forrageamento em recintos de zoológicos : implicações zoonóticas. 
[Phylogenetic analysis of Salmonella Typhimurium and diarrheagenic Escherichia 
coli isolated a pigeons (Columba livia) that perform foraging in zoos grounds: 
zoonotic implications]. 2016. 56 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
Pombos (Columba livia) são aves exóticas, sinantrópicas, reservatórios de algumas 

doenças de caráter zoonótico. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar 

genotipicamente isolados de Salmonella spp. e Escherichia coli diarreiogênicas de 

pombos domésticos. Foram coletados suabes de 118 pombos provenientes de dois 

zoológicos de São Paulo. Para a identificação de Salmonella spp, as amostras foram 

submetidas ao pré-enriquecimento em água peptonada 0,1% e incubadas a 37°C 

por 24-48 horas, seguida do enriquecimento seletivo em caldo de tetrationato de 

sódio, com incubação a 37°C por 24-48h e plaqueamento em meio seletivo XLT4, a 

37°C por 24-48h. Para o isolamento de E. coli, as amostras foram semeadas em 

ágar MacConkey, com incubação a 37ºC por 24 h. As colônias suspeitas foram 

identificadas por série bioquímica.  A técnica de PCR foi utilizada para a confirmação 

do gênero Salmonella spp, identificação dos sorovares de S. Enteritidis e S. 

Typhimurium e para a determinação dos fatores de virulência de Escherichia coli. 

Dentre os 118 animais analisados, 4,23% (5/118) foram positivos para Salmonella 

spp, sendo todos do sorovar S. Typhimurium. Foram identificadas estirpes 

diarreiogênicas de E. coli, positivas para os fatores de virulência eae (8/118),  bfp  

(4/118) e stx2f (3/118). Na análise filogenética pela técnica de AFLP, as estirpes de 

E. coli diarreiogênicas apresentaram uma diversidade genética, mas as estirpes de 

S. Typhimurium foram consideradas clonais. Os dados deste trabalho destacam o 

risco sanitário relacionado ao forrageamento da espécie Columba livia em 

zoológicos, por meio da confirmação da presença de Salmonella Typhimurium, 

EPEC típica, EPEC atípica e STEC nas excretas destas aves.   

 

Palavras-chave: STEC. EPEC. Zoonoses. Salmoneloses. Columba livia. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, M. C. V. Phylogenetic analysis of Salmonella Typhimurium and 
diarrheagenic Escherichia coli isolated a pigeons ( Columba livia) that perform 
foraging in zoos grounds : zoonotic implications. [Análise filogenética de 
Salmonella Typhimurium e Escherichia coli diarreiogênica isoladas de pombos 
(Columba livia) que realizam o forrageamento em recintos de zoológicos: 
implicações zoonóticas]. 2016. 56 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 
 
Pigeons (Columba livia) are exotic birds, synanthropic and reservoirs of some 

zoonotic diseases. The aim of this study was to characterize genotypically isolates of 

Salmonella spp. and diarrheagenic strains of Escherichia coli isolated from domestic 

pigeons. Fecal swabs of 118 pigeons were collected from two zoos in São Paulo. 

The samples were subjected to a pre-enrichment step being placed in peptone water 

solution of 0.1% and incubated for 24-48 h at 37°C. Thereafter it was performed 

selective enrichment step where the samples were transferred in sodium 

tetrathionate broth with incubation for 24-48 h at 37°C, followed by plating on 

selective medium XLT4 incubation for 24-48h at 37°C for isolation and identification 

of Salmonella spp. The samples were also placed in BHI broth for a period of 24 h 

and then plated on MacConkey medium with incubation for 24h at 37°C for isolation 

of E. coli. Subsequent microbiological step, the isolates were subjected to DNA 

extraction using the methodology described by Boom for PCR. Polymerase chain 

reaction (PCR) was employed for identification of the Salmonella serovar Enteritidis 

and Typhimurium and virulence factors of E. coli. Of the 118 animals tested, 4.23% 

(5/118) were positive for Salmonella spp., all characterized as being serovar  

S. Typhimurium. Some E. coli strains (8/118) were positive for virulence factors: eae, 

3,38% (4/118), bfp and 2.54% (3/118) to stx2f. In phylogenetic analysis by AFLP, 

strains of diarrheagenic E. coli showed a genetic diversity, but S. Typhimurium 

presented a clonal relationship. Data from this study highlight the health risk related 

to the foraging of Columba livia in zoos, because they can be reservoirs of 

Salmonella Typhimurium, typical and atypical EPEC and STEC.  

 

Keywords: STEC. EPEC. Zoonoses. Salmonellosis. Columba livia.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O pombo (Columba livia) é uma ave de origem exótica que chegou aos solos 

brasileiros por meio de imigrantes europeus no século XVI. Devido sua 

adaptabilidade ao país e as condições favoráveis à sua sobrevivência obtiveram um 

crescimento populacional expressivo (SCHULLER, 2005).  

De acordo com a Instrução normativa n°141 de 2006, os pombos se 

enquadram na definição de fauna sinantrópica nociva, juntamente com outras 

espécies animais (roedores, baratas, morcegos), em razão dos riscos à saúde 

pública, além de gerarem transtornos no setor econômico e ambiental. Os pombos 

são considerados reservatórios de cerca de 70 doenças, com destaque para as de 

etiologia fúngica (criptococose e a histoplasmose) e bacteriana (clamidiose, 

campilobacteriose, salmonelose e colibacilose) (MIRANDA et al., 2014).  

A dificuldade em controlar a fauna sinantrópica é um desafio constante em 

parques e zoológicos, uma vez que os recintos são planejados para obter o maior 

conforto possível aos animais, sendo também atrativos para as aves de vida livre, 

que encontram nestes locais as condições ideais para a sobrevivência: água, 

alimento e abrigo (TASSI, 2008).  

Santos et al. (2003) afirmaram, em um estudo sobre o forrageamento de 

pombos no Bosque dos Jequitibás – Campinas SP, que populações de até setenta 

aves tornaram-se frequentadoras assíduas do parque, adaptando-se aos horários de 

arraçoamento de algumas espécies, com notada preferência por animais cuja dieta 

inclui milho. Segundo os autores, a presença das aves altera o balanceamento de 

nutrientes dos animais em exposição. Uma vez atendida às exigências nutricionais 

dos pombos, a quantidade de indivíduos da população tende a aumentar de forma 

expressiva, com prejuízo para a alimentação dos animais cativos e aumento do risco 

sanitário associado à transmissão de doenças, muitas delas com potencial zoonótico 

(FERREIRA, 2012).  

O Brasil possui 110 zoológicos, sendo 57% destes localizados na região 

sudeste. Estima-se que cerca de 50.000 animais cativos estejam alojados nestas 

entidades (SOCIEDADE DE ZOOLÒGICOS E AQUARIOS DO BRASIL, 2016). Além 

da finalidade de entretenimento do público, estes estabelecimentos exercem um 
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papel importante na conservação ex situ no país, participando dos programas de 

reprodução de espécies ameaçadas e de campanhas nacionais e internacionais de 

educação para a conservação (SOCIEDADE DE ZOOLÒGICOS E AQUARIOS DO 

BRASIL, 2016). Não existem dados disponíveis na literatura sobre o número de 

animais sinantrópicos que co-habitam estes locais, mas certamente o forrageamento 

dos pombos é um problema na maioria dos parques zoológicos do Estado de São 

Paulo. Diante deste panorama, o objetivo deste trabalho foi avaliar a participação de 

pombos domésticos, que realizam o forrageamento nos recintos dos zoológicos, 

como fontes de infecção de Salmonella spp e Escherichia coli diarreiogênica. A 

análise filogenética destes isolados pode ser uma ferramenta importante para avaliar 

as implicações sanitárias destas aves na transmissão de zoonoses.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Pombos domésticos 

 

 

 Os pombos pertencem à Ordem dos Columbiformes. Columba livia é a 

espécie conhecida como pombo doméstico. Apresenta distribuição cosmopolita, 

vivendo em colônias e se alimentando de sementes e frutas (CLERGEAU et al., 

2006). Os pombos foram introduzidos no Brasil pelos europeus por volta do século 

XVI com o objetivo de domesticação e utilização dos animais como pombo correio, 

mas os mesmos passaram a fazer parte da ornamentação de parques e igrejas, e 

até mesmo da alimentação humana (BENCKE, 2007).  

Pombos são animais prolíficos, com perfil reprodutivo marcado por até três 

oviposições ao longo do ano, e tendem a ser monogâmicos. Quando expostos a 

uma maior oferta de alimento, assim como outras espécies sinantrópicas, estes 

animais tendem a alterar o seu ciclo reprodutivo, podendo duplicar o número de 

filhotes por ano (NUNES, 2003). 

  Clima, disponibilidade de alimento, habitat e falta de predador natural são 

pontos importantes que favorecem o crescimento populacional da espécie 

(BUCHER; RANVAUD, 2006). No caso dos pombos, a espécie teve uma excelente 

adaptabilidade aos solos brasileiros e atualmente é considerada fauna sinantrópica 

nos grandes centros urbanos do Brasil (SCHULLER, 2005). 

Uma pesquisa desenvolvida por Schuller (2003) aponta que o número de 

reclamações feitas ao Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo sobre 

problemas com pombos no ano de 2002, foi equivalente a quase a metade do 

número de reclamações sobre roedores.  

A presença de pombos pode representar risco de transmissão de alguns 

patógenos de caráter zoonótico. Embora a população tenha uma percepção 

equivocada sobre a participação destas aves na transmissão de doenças como a 

leptospirose e a raiva, doenças transmitidas somente por mamíferos, (MIRANDA et 

al., 2014), é fundamental o conhecimento da população frente à epidemiologia das 

doenças transmitidas por aves, que justificam a necessidade de se reduzir o risco a 

exposição a estes animais (AGUIAR; LUCIANO, 2011). 
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Outro ponto relevante é a contaminação de produtos alimentícios através da 

deposição de dejetos sobre os mesmos (SILVA, et al., 2014). A contaminação pode 

ocorrer em diversos segmentos da cadeia de alimentos, desde sua fabricação até 

sua comercialização. Porém, o setor de estocagem recebe uma atenção especial 

por ter uma maior probabilidade de exposição aos pombos e outras pragas 

(FERREIRA, 2012). A fonte hídrica também pode ser contaminada por parasitas 

presentes nas excretas destes animais (OKAWA et al., 2001; LILLEHAUG et al., 

2005; SCHULLER, 2005). Nunes (2003) também pontua as perdas econômicas 

associadas aos gastos para a manutenção e troca de tubulações, forros e 

equipamentos, danificados por acumulo de fezes, penas e ninhos dos pombos no 

ambiente. 

Em decorrência dos diversos transtornos gerados pelos animais sinantrópicos 

foi publicada a Instrução Normativa IBAMA nº 141, em 19 de dezembro de 2006, 

com a finalidade de regulamentar o controle e o manejo ambiental da fauna 

sinantrópica nociva. De acordo com esta Instrução Normativa, os animais que 

causam transtornos econômicos e/ou ambientais significativos, que se relacionam 

de forma negativa com o homem ou que representem risco à saúde pública 

pertencem à fauna sinantrópica nociva. Medidas de manuseio, remoção ou 

eliminação direta das espécies são consideradas proibidas, de modo que o manejo 

ambiental deva ser realizado através da eliminação ou alteração de recursos 

usufruídos pela fauna sinantrópica, a fim de alterar sua estrutura e composição. 

Apesar do nítido aumento populacional dos pombos, não temos base 

científica suficiente para determinar o impacto nos centros urbanos, o que dificulta o 

processo de ações eficazes das unidades de saúde (FERREIRA, 2012; SANTOS 

2014; SILVA, 2014).  

Entre as medidas de controle populacional aplicadas aos pombos, encontram-

se ações como diminuir a oferta de componentes essenciais a vida e medidas 

relacionadas com a infra-estrutura, através de instalação de barreiras nos lugares 

que podem servir como habitat, como elucidado por Santos (2014): 

Obstruir passagens, impedir o pouso, vedar aberturas, dar destino 
adequado ao lixo e não ofertar alimentos de forma direta ou indireta aos 
pombos, medidas hoje preconizadas pela Vigilância Ambiental, são medidas 
utópicas a serem adotadas por toda a população brasileira em um curto 
prazo. Pautar-se exclusivamente nestes aspectos, baseando-se em 
listagem de doenças que estes animais são transmissores, é passividade 
frente às zoonoses emergentes. 
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2.2 Zoonoses transmitidas por pombos 

 

 

A Organização Mundial de Saúde define zoonose como toda e qualquer 

infecção e doença que seja transmitida naturalmente por animais vertebrados aos 

seres humanos. Até o momento são descritos mais de 200 zoonoses, sendo 

geradas por diversos patógenos (bactérias, vírus, fungos e parasitas) (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

O pombo está vinculado como fonte de infecção de algumas doenças 

zoonóticas, como criptococose, clamidiose, dermatites e histoplasmose conforme 

ilustrado na Quadro 1 (SCHULLER, 2005; FERREIRA, 2012; SANTOS, 2014).  

 

Quadro 1- Zoonoses transmitidas por Columba Livia 

 Afecção Agente etiológico Via de Transmissão Agravos 

Fungo 
Criptococose 

Cryptococus 

neoformans Inalação de fezes secas 
contaminadas 

Meningite 
subaguda ou 

crônica 

Histoplasmose 
Histoplasma 

capsulatum 
Quadro pulmonar 

Bactéria 
Clamidiose Chlamydophila psittaci 

Inalação de fezes secas ou 
secreções contaminadas 

Quadro pulmonar, 
emese e diarreia 

Salmonelose Salmonella spp. 
Ingestão de carne, ovos e 
verduras contaminadas 

Toxinfecção 
alimentar 

Ácaro Dermatites Ornithonyssus spp. 
Contato com da pele com 

o agente 
Petéquias e 

prurido no corpo 

- Alergias 
Poeira com resíduo 

orgânico, penas 
Inalação de fezes secas e 

ambiente com ninhos 

Rinite e bronquite 
em pessoas mais 

sensíveis 
Fonte:  Adaptado de: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/sal de/vigilancia_em _sau 

de/controle de_zoonoses/animais_sinantropicos/index.php?p=4594 
 

 

O aumento populacional da espécie está diretamente relacionado a uma 

maior probabilidade de número de casos de doenças, em razão do aumento no 

volume de excretas no ambiente, que favorece a contaminação cruzada e a 

perpetuação do agente. Pelo fato de transmitirem um número considerável de 

zoonoses, toda a população é afetada, porém as pessoas mais debilitadas, 

fragilizadas (ex. idosos, crianças, imunossuprimidos) são o grupo de maior risco de 

gravidade para estas enfermidades (NOMISMA, 2003). 
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Os pombos, em sua maioria, ficam localizados em lugares onde se têm uma 

maior oferta de alimento, como nas capitais e complexos portuários como relatado 

por Aguiar e Luciano (2011). Além do risco de contaminação de alimentos, os 

pesquisadores destacam o risco ocupacional dos trabalhadores portuários frente à 

probabilidade de transmissão de zoonoses. 

Um levantamento realizado por Silva e Capuano (2008) sobre a ocorrência de 

fungos e parasitas em material fecal de pombos em Ribeirão Preto - SP apontou 

51/68 (75%) das amostras positivas para Cryptococcus spp, e 22/68 (32%) positivas 

para parasitas. Em trabalho semelhante desenvolvido por Reolon et al. (2004) em 

Porto Alegre - RS, 88/88 (100%) das excretas de pombos foram positivas para 

Cryptococcus neoformans. Takahara et al. (2013) também descreveram a 

problemática dos pombos como fontes de infecção do Cryptococcus neoformans, 

relatando um percentual de 6,6% (8/122) de positividade em amostras de fezes, na 

cidade de Cuiabá – MS.  

As micoses sistêmicas têm sido consideradas como as zoonoses mais 

freqüentemente relacionadas ao contato com estas aves. No entanto, os pombos 

também participam da transmissão de doenças bacterianas e virais. Casos humanos 

de clamidiose (Chlamydophila psitacci) foram relatados no estado de Minas Gerais, 

por Moschioni et al. (2001). No ano de 2013, a China relatou casos de humanos 

infectados com o vírus da influenza aviária (H7N9), detectado em diferentes 

espécies aviárias, inclusive nos pombos (WHO, 2013).  

Embora existam inúmeros estudos sobre a detecção e prevalência de agentes 

patogênicos em pombos domésticos, ainda não se sabe a dimensão do risco que 

esta espécie representa a saúde da população e de outros animais cativos. Não se 

têm dados apurados na área médica, sendo muitos casos subnotificados, com falhas 

de amostragem, de taxas de mortalidade e sítios de exposição, o que dificulta o 

processo epidemiológico para o controle e erradicação das fontes de infecção e dos 

reservatórios (NOMISMA, 2003). 

A percepção da população frente à problemática da superpopulação é outro 

fator que deve ser levado em consideração. Ao contrário de outras espécies 

sinantrópicas, para as quais a sociedade demonstra aversão, o pombo desperta, em 

uma parcela da população, um sentimento de alegria, companheirismo e símbolo 

religioso, o que dificulta o controle do mesmo, visto que parte da população estimula 

sua permanência no ambiente. Tal fato é elucidado em trabalho realizado por 
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Oliveira e Souza (2014). A aplicação de um questionário revelou que 43% dos 

entrevistados concordam com a permanência dos animais no local e 93% 

desconhecem o risco do pombo como veiculador de zoonoses. Em contrapartida, o 

trabalho desenvolvido por Miranda et al. (2014) demonstraram que 95,8% da 

população reconhece o pombo como fonte de infecção de doenças, porém cerca de 

73,4% não sabe quais doenças são transmitidas e fazem a associação do animal 

com os roedores, reafirmando o dito popular de que os pombos são “ratos com 

asas”. 

Doenças bacterianas como a Salmonelose e a colibacilose são 

frequentemente relatadas em animais cativos em zoológicos, mas a possibilidade de 

transmissão por meio do forrageamento de pombos tem sido pouco investigada 

(MATIAS, 2014).  

 

 

2.3  Salmoneloses 

 

 

 Salmonelose é uma das doenças mais frequentes quando se aborda temas 

referentes a aves, zoonoses, toxi-infecção alimentar e doenças intestinais (ANVISA, 

2012). No entanto, apesar de ser um assunto frequentemente debatido, o controle 

de salmonelose ainda é insuficiente, devido à diferença de sorovares e persistência 

no ambiente (CARDOSO; TESSARI, 2013).  

 Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (WHO), ainda nos tempos 

atuais (2016), as doenças de caráter diarreico representam mais de 50% das 

doenças transmitidas via alimento, sendo responsáveis por cerca de 550 milhões de 

casos de diarreia em humanos, e por 230 mil mortes por ano. Entre os principais 

agentes dos quadros de infecção alimentar, destacam-se as infecções pelo grupo de 

Salmonella paratifóides. 

Os casos de toxi-infecção alimentar no Brasil e nos Estados Unidos 

apresentam a Salmonella spp. como o micro-organismo mais isolado  (QUINN et al., 

2005), caracterizada como o patógeno de maior relevância entre as doenças 

bacterianas de caráter entérico em homens e animais (BRENNER et al., 2000). 

Outro exemplo de problemática causada por este agente é referente ao impacto 

frente ao mercado de exportação de produtos de origem animal, pois dependendo 
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da positividade do agente no alimento, a carga pode ser bloqueada no país, 

impedindo acessos a novos mercados. Lembrando que o mercado brasileiro é uma 

peça essencial no agronegócio, pois o país é o primeiro colocado no Ranking 

mundial de exportação de carnes de frangos (ABPA, 2016). 

A adoção da nomenclatura Salmonella para um novo gênero de bactérias 

surgiu no final do século XIX por Lignières em homenagem a Daniel Salmon, o 

primeiro médico veterinário que isolou a bactéria em suínos em meados de 1880 

(LÁZARO, 2008). O agente pertence à família Enterobacteriaceae, que agrupa 

vários patógenos com características zoonóticas, sendo constantemente associados 

a casos de infecção hospitalar e infecções intestinais em todo o mundo (TRABULSI, 

2006).  

O gênero Salmonella é representado por bactérias com morfologia de bacilos 

Gram negativos, não formadores de esporos. Salmonelas de relevância clínica não 

são fermentadoras de lactose (Lac-), entretanto podem vir a expressar tal 

característica, caso ocorra uma transferência de plasmídeos contendo o operon  

Lac.+. Em relação à mobilidade, elas podem ser imóveis (sem flagelo), monofásicas 

(uma fase) ou bifásicas (fase 1 e 2) conforme a presença ou ausência de flagelos e 

em qual fase se encontram, e que podem se alterar de acordo com os genes H1 e 

H2 que realizam a síntese flagelar (TRABULSI, 2006). 

Ao longo dos anos, o gênero Salmonella vem sofrendo alterações de 

taxonomia, sendo na atualidade dividida em duas espécies: S. enterica e S. bongori 

sendo a espécie entérica subdividida em seis subespécies que contém diversos 

sorotipos baseados em sua composição antigênica em relação aos seus antígenos: 

somático (O), flagelar (H) e capsular (Vi) (GRIMONT; WEILL, 2007; LÁZARO, 2008; 

BERCHIERI JUNIOR; FREITAS, 2009; RODRIGUES, 2011).  

Inúmeros sorovares têm sido descritos no gênero Salmonella spp. No ano de 

2006, Trabulsi descreveu 2.501 sorovares. Sete anos após, Cardoso e Tessari 

(2013) relataram 2.610 sorovares. Em 2014 foram reportados 2.659 sorovares, 

segundo Jeanjean et al. (Quadro 2). No entanto os sorovares mais frequentemente 

isolados são os pertencentes à subespécie S. enterica, independente do ano de 

isolamento (TRABULSI, 2006; LÁZARO, 2008). 
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Quadro 2 - Classificação do gênero Salmonella em espécie e subespécie com os respectivos 
sorovares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada de Jeanjean et al. (2014). 

 

É sabido que para um agente se perpetuar em uma população ao longo dos 

anos, é necessário que este encontre, além de outros fatores, um hospedeiro e uma 

condição de ambiência favorável. A dificuldade de se controlar as bactérias do 

gênero Salmonella está relacionada à extensa rede de hospedeiros que engloba 

quase todos os animais domésticos e selvagens, além do homem, e de sua 

sobrevivência em ambientes, água e alimentos contaminados com dejetos de 

animais infectados. Em contra partida, os sorovares apresentam diversos graus de 

especificidade, podendo alguns destes gerar infecções apenas em humanos ou em 

humanos e animais, mas com patogenias distintas (TRABULSI, 2006).  

Entre os animais, as aves são frequentemente vinculadas aos casos de 

transmissão de Salmonella via alimento, gerando prejuízo econômico e maior 

atenção no setor de Saúde Publica. Frente a este cenário, o Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) criou o Programa Nacional de Sanidade Avícola 

(PNSA), com o intuito de garantir o padrão sanitário da avicultura brasileira, e 

concomitantemente garantir um alimento seguro a população (BRASIL, 1994).  

Pulorose, Tifo aviário e Paratifo aviário são as enfermidades que mais 

acometem as aves. Tanto a Pulorose quanto o Tifo aviário são doenças bacterianas 

septicêmicas e têm como principais hospedeiros as galinhas e os perus, sendo 

ocasionadas pela S. Pullorum e S. Galinarum, respectivamente. No caso da 

pulorose as aves jovens e os pintinhos de 1 dia são os mais acometidos, e no Tifo 

Espécie Subespécie nº sorovares 

S. enterica 

enterica 1586 

salamae 522 

arizonae 102 

diarizonae 338 

houtenae 76 

indica 13 

S. bongori -------------- 22 

Total  1659 
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aviário ocorre o inverso, sendo as aves adultas as mais afetadas (SHIVAPRASAD, 

2000).  

Dentre os agentes mais comumente encontrados nos casos de paratifo 

aviário estão S. Enteriditis e S. Typhimurium, contudo há relatos de isolados de S. 

Agona, S. Infantis, S. Hadar, S. Senftenberg e S. Heidelberg (BERCHIERI JUNIOR; 

FREITAS, 2009; BACK, 2010). O Paratifo aviário é a doença associada com quadros 

de toxi-infecção alimentar em humanos, sendo S. Enteriditis e S. Typhimurium as 

mais frequentes (JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 2011). Estes dois 

sorovares também são de notificação compulsória, segundo as regras do PNSA 

(BRASIL, 1994).  

 

 

2.4 Escherichia coli diarreiogênicas  

 

 

 Escherichia coli pertence à família Enterobacteriaceae. A designação do 

nome teve origem no relato do médico Theodor Von Escherich em 1885, sendo o 

primeiro a isolar o agente em fezes de crianças saudáveis. E. coli, como usualmente 

é conhecida, é uma bactéria Gram negativa, não formadora de esporos, imóvel ou 

móvel pela presença de flagelos peritríquios, anaeróbia facultativa e produtora de 

catalase (GYLES, 1994; SUSSMAN, 1997; TRABULSI; ALTHERTHUM, 2008). 

 Constituem a microbiota intestinal de mamíferos e de algumas espécies de 

aves. Entretanto, alguns sorogrupos podem desencadear enfermidades de caráter 

intestinal (E. coli diarreiogênicas) e extra-intestinal (ExPEC - Extraintestinal 

Pathogenic Escherichia coli) (NATARO; KAPER; 1998; RUSSO, 2000; KAPER 

2004). As ExPEC podem ocasionar  doenças do trato respiratório e urinário, 

meningite e sepse (SUSSMAN, 1997; TRABULSI; ALTHERTUM, 2008).  

 O grupo diarreiogênico é subdividido em seis patótipos (categoria 

patogênica), de acordo com uma combinação de fatores de virulência, que 

desencadeiam mecanismos de patogenia distintos (Quadro 3) (RUSSO, 2000; 

TRABULSI; ALTERTHUM, 2008; SANTOS et al., 2009; MATURANA et al., 2011).  

 

  



26 
 

Quadro 3 - Classificação de E. coli em diarreiogênicas e extra-intestinais 
 

Escherichia coli 

Diarreiogênica (Patótipo) Extra-intestinal (ExPEC) 

Enterotoxigênica (ETEC) E. coli patogênica para aves (APEC) 

Enterohemorrágica/Produtora de 
toxina Shiga (EHEC/STEC) 

Uropatogênica (UPEC) 

Enteropatogênica (EPEC) E. coli causadora de meningite e sepse (MNEC) 

Enteroinvasiva (EIEC)  

Enteroagregativa (EAEC)  

Aderência difusa (DAEC)  

        Fonte: adaptada por Oliveira, M. C. V, 2016. 

 

Consideram-se fatores de virulência todos os mecanismos que auxiliam o 

agente a desencadear um processo patológico no hospedeiro (TRABULSI; 

ALTERTHUM, 2008). Em razão disso, a patogenicidade das estirpes de E. coli vai 

depender de quais fatores de virulência estão presentes. A presença dos fatores de 

virulência está relacionada com genes em ilhas de patogenicidade (PAI) no 

cromossomo bacteriano, ou com a aquisição de elementos móveis como fagos e 

plasmídeos (KARIYAWASAM et al., 2006).  

O patótipo de E. coli enterohemorrágica (EHEC), recebe outras duas 

denominações: E. coli produtora de toxina Shiga (STEC) e Verotoxigênica (VTEC). 

Isto ocorre devido à associação do agente aos sinais clínicos apresentados, ou sua 

associação de acordo com as toxinas produzidas e seu efeito citopático. Trata-se de 

uma cepa produtora de toxinas Shiga do tipo 1 (STx1) e do tipo 2 (STx2), as quais 

têm ação inibitória a síntese protéica (FRANK, 1998). O gene eae presente na PAI 

da EHEC (presente também em outros patotipos), codifica a Intimina, proteína 

responsável pela lesão em forma de pedestal (“attaching and effacing”) na mucosa 

intestinal (PARMA et al., 2000; UGRINOVICH et al., 2007). 

Nos humanos a cepa produtora de STx1 é a mais reconhecida, devido o 

número de casos resultantes em síndrome hemolítica-urêmica, colite ulcerativa e 

hemorrágica (RILEY et al., 1983).  

ETEC é caracterizada pela produção de enterotoxinas, agrupadas como 

termolábeis (LT) e termoestáveis (ST). Ambas são diferenciadas e categorizadas de 
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acordo com o mecanismo de ação, estrutura, teste de neutralização e ao sítio de 

localização do gene codificador (Figura 1) (LANG et al., 1994; WRAY; WOODWARD, 

1997; PARMA et al., 2000). 

 

Figura 1 - Fatores de virulência do patótipo ETEC 

 
Fonte: Adaptado por Oliveira, M. C. V. (2016). 

 

 

Cepas de EAEC são consideradas por alguns autores como um patótipo 

emergente, sendo relacionada a quadros intestinais em crianças e adultos 

independentemente do estágio de desenvolvimento do país (HUANG et al., 2004; 

WEINTRAUB, 2007). A patogenicidade da infecção inclui a formação de biofilme “in 

vitro” e “in vivo”, com um padrão de aderência agregativo e a produção da adesina 

(AIDA-I) e das toxinas EAST-1, pic e pet.  Estas toxinas são capazes de estimular o 

processo de secreção intestinal. Destas toxinas, a enterotoxina termoestável (EAST-

1) foi a primeira a ser reconhecida, porém ela também pode ser encontrada em 

outros patotipos (SEARS; KAPER, 1996; FRYDENDAHL, 2002). O trabalho 

desenvolvido por Niewerth et al. (2001), mostra a interação entre a adesina envolvida 

na aderência difusa (AIDA-I), com outros fatores de virulência como o fator F18 e a 

toxina variante produzida pela STEC.  
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A EPEC é um dos patótipos de maior relevância na saúde pública devido a 

altas taxas de diarreia aquosa, emese e febre em humanos, em especial em crianças 

(NATARO; KAPER, 1998; TRABULSI et al., 2002; CLARKE et al., 2003). 

Relacionada a países com problemas sanitários, baixa qualidade de água, e 

populações mais carentes (SILVA; SIlVA, 2006). No hospedeiro também promovem 

a lesão Attaching and effacing (A/E), com aderência íntima do agente com as células 

epiteliais, promovendo destruição das microvilosidades e formação de pedestal. 

Atualmente a EPEC é dividida em dois tipos: EPEC típica e EPEC atípica, 

dependendo da combinação ou ausência de determinados fatores de virulência 

(NATARO; KAPER, 1998; TRABULSI et al., 2002). 

Do mesmo modo que a EPEC, a DAEC também é classificada como típica ou 

atípica. Considerada como patógeno emergente, relacionada causas de diarreia em 

crianças e adultos imunossuprimidos em países desenvolvidos (HARRINGTON; 

DUDLEY; NATARO, 2006). Ainda nos dias atuais, a patogenia deste grupo não está 

estabelecida, embora já se conheça alguns fatores de virulência envolvidos (TADDEI 

et al., 2003; GUIGNOT et al., 2007). 

E. coli enteroinvasiva  (EIEC) desencadeia quadros de desarranjos intestinais, 

sendo responsável por casos de mortalidade em crianças, porém é frequente em 

países desenvolvidos e apresenta o ser humano como reservatório (CLARKE, 2001; 

FENG; WEAGANT, 2002). A diarreia desta cepa tem como característica ser 

abundante podendo ter sangue e muco. O mecanismos de lesão é semelhante ao da 

Shigella spp., com invasão celular, inflamação e necrose do órgão (NATARO;  

KAPER, 1998; FENG; WEAGANT; JINNEMAN, 2011). 

Um trabalho de revisão de literatura sobre E. coli diarreiogênicas, publicado 

em 2014, realça a importância e a problemática que este grupo gera a nível de 

saúde animal e principalmente em saúde pública, sendo considerado um dos 

agentes de maior importância na doenças veiculadas por alimento (CHAUDHARRY;  

MANE, 2014). 

 A transmissão do agente a novos hospedeiros e sua permanência no 

ambiente é de fácil repercussão, visto que a via de eliminação do agente é através 

de excretas fecais, contaminando solo, alimento e água, propiciando assim um 

aumento da probabilidade de ingestão do agente, seja por outra espécie animal ou 

humano. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a participação de pombos 

domésticos que realizam o forrageamento nos recintos dos zoológicos como fontes 

de infecção da salmonelose e da colibacilose.  

 

Os objetivos específicos foram:  

 
� Isolar Salmonella spp e Escherichia coli a partir de fezes de pombos 

domésticos que realizam forrageamento em zoológicos. 

 

� Identificar o sorovares de Salmonella spp. 

 

� Detectar a presença de fatores de virulência de E. coli diarreiogênicas. 

 

� Realizar uma análise filogenética destes isolados por meio da técnica de 

AFLP. 

 

� Discutir as implicações sanitárias destas aves na transmissão de zoonoses.   

 
 

  



30 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Foram avaliadas 118 amostras de fezes de pombos domésticos (Columba 

livia), coletadas por meio de suabe estéril. As amostras foram coletadas de pombos 

que realizam o forragemaento em dois zoológicos do Estado de São Paulo, no 

período de 2014 a 2015. As amostras foram transportadas até o laboratório sob-

refrigeração e processadas no mesmo dia da coleta. A captura dos animais foi 

realizada com o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) e uso de uma 

gaiola de metal com iscas de alimento (Figura 2). 

 

Figura 2 - Captura dos pombos forrageiros em zoológico da cidade de São Paulo 
 

 
Fonte: Oliveira, M. C. V. (2015). 

 

 O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética e Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo-

CEUA e protocolado sob o número 2984230514 e SISBIO 44536-1.  

 

 

4.1 Cultivo e isolamento bacteriano 

 

 

 As amostras de fezes foram homogeneizadas em água peptonada. O 

isolamento de Escherichia coli foi realizado pela semeadura do caldo na superfície 

do ágar MacConkey, incubado a 37o C por 24 horas.  
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Para o isolamento de Salmonella spp., uma alíquota de 1mL da água 

peptonada foi adicionada em 9 mL do caldo tetrationato de sódio e os tubos foram 

incubados em aerobiose por 48 horas a 37°C. Após o período de incubação, uma 

alíquota de 100µL do caldo foi semeada na superfície do ágar seletivo XLT4. As 

placas foram incubadas em aerobiose por 24 a 48 horas a 37°C. 

 Colônias lactose positivas no ágar MacConkey e colônias produtoras de H2S 

em XLT4 foram selecionadas e submetidas à coloração de Gram (Figura 3). Três 

colônias de cada ave foram selecionadas para a realização dos testes bioquímicos 

em EPM, MiLi e Citrato (Enterokit - Probac®). As colônias identificadas como E. coli 

e Salmonella spp. foram submetidas a extração de DNA para subsequente 

identificação através da reação em cadeia pela polimerase (PCR), e foram 

congeladas em Glicerol a -80ºC para preservação da amostra.  

 
Figura 3 - Isolamento de Salmonella spp. e Escherichia coli 

 

 
                       A                                            B 
 

Fonte: Oliveira, M. C. V. (2015). 
Legenda:  (A): Isolamento de Salmonella spp. em ágar XLT4; (B): Isolamento de 

colônias lac +,  característica de E. coli em ágar macConkey (B).  
 

 

 

4.2 Extração de DNA 

 

 

 O DNA bacteriano foi purificado pela extração baseada nas propriedades de 

lise e inativação de nucleases do Tiocianato de Guanidina, junto às propriedades 

das partículas de terra diatomácea em ligar-se ao DNA ou RNA (BOOM et al.,1990). 
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4.3 Detecção dos sorovares de Salmonella spp.  

 

 

As estirpes de Salmonella spp. foram identificadas com os primers descritos 

por Alvarez et al. (2004).  

A reação em cadeia pela polimerase (PCR) foi realizada utilizando-se 5 µL do 

DNA bacteriano, 1.5 mM de MgCl2, 10 pmoles de cada primer (Quadro 4), 1.0 U de 

Taq DNA polimerase, 1 X tampão de PCR e água até o volume final de 50 µL. A 

reação foi submetida à desnaturação à 94oC por 4 min seguidos por 29 ciclos de 40 

seg a 94oC, 40 seg a 57oC e 1:30 min a 72oC.  

 

Quadro 4 - Sequência dos primers utilizados para identificação molecular de Salmonella spp. de 
pombos domésticos (Columba livia) 

Agente 
etiológico Gene Pares de primers (5`-3`) 

Amplicon 
(pb)  Referência 

Salmonella spp. 
ompCF ATCGCTGACTTATGCAATCG 

204 
Alvarez et al. 

(2004) 
ompCR CGGGTTGCGTTATAGGTCTG 

Salmonella 
Enteritidis 

entF 
entR 

TGTGTTTTATCTGATGCAAGAGG 
TGAACTACGTTCGTTCTTCTGG 

304 
Alvarez et al. 

(2004) 

Salmonella 
Typhimurium 

typhF 
typhR 

TTGTTCACTTTTTACCCCTGAA 
CCCTGACAGCCGTTAGATATT 

401 
Alvarez et al. 

(2004) 

Fonte: Adaptado por Oliveira, M. C. V. (2016). 

 

 

4.4 Detecção dos genes de virulência de E. coli dia rreiogênicas 

 

 

  As categorias de E. coli diarreiogênicas foram identificadas segundo a 

metodologia descrita por Costa et al. (2010). A PCR foi realizada utilizando-se 5 µL 

do DNA bacteriano, 1.5 mM de MgCl2, 10 pmoles de cada primer, 1.0 U de Taq DNA 

polimerase, 1X tampão de PCR, e água até o volume final de 50 µL. (Quadro 5).  
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A reação foi submetida à desnaturação à 94oC por 5 min seguidos por 35 

ciclos de 1,5 min a 94oC, 1,5 min. a 55oC e 1,5 min a 72oC, e extensão final por 10 

min. a 72oC.   

 

 

Quadro 5 - Sequência de primers utilizados para detecção das categorias de E. coli diarreiogênicas  

Fatores de Virulência  Iniciador  Sequência (5`-3`) 

Produto 

(pb) 

 

 

Toxina Termo Estável 

ST-1 

ST-2 

CTGTATTGTCTTTTTCACCT 

GCACCCGGTACAAGCAGGAT 
182 

 

Toxina Termo Lábil 

LT-1 

LT-2 

GCGACAAATTATACCGTGCT 

CCGAATTCTGTTATATATGT 
707 

 

Fímbria BFP 

EP-1 

EP - 2 

CAATGGTGCTTGCGCTTGCT 

GCCGCTTTATCCAACCTGGT 
550 

 

Intimina EAE 

EAE-1 

EAE-2 

AAACAGGTGAAACTGTTGCC 

CTCTGCAGATTAACCTCTGC 
454 

 

Antígeno de Invasão (ipaH) 

EI-1 

EI-2 

GCTGGAAAAACTCAGTGCCT 

CCAGTCCGTAAATTCATTCT 

 

424 

 

Toxina Shiga 1 

STX-1A 

STX-1B 

CAACACTGGATGATCTCAG 

CCCCCTCAACTGCTAATA 

 

349 

 

Toxina Shiga 2 

STX-2A 

STX 2B 

ATCAGTCGTCACTCACTGGT 

CTGCTGTCACAGTGACAAA 

 

110 

Fonte: Adaptado por Oliveira, M. C. V. (2016). 

 

 

A detecção dos produtos de amplificação foi realizada através da eletroforese 

em gel de agarose 1,5%, utilizando-se tampão TAE (0,04 M tris-acetato [pH 8,5], 

0,002 M de EDTA), onde 10 µL produto foram corados com 0,7µl de BlueGreen ® 

(LGC Biotecnologia) 

         Os fragmentos amplificados foram visualizados no sistema de foto 

documentação ImageMaster (AmershanBiosciences), e comparados ao marcador 

100 pb DNA Ladder (New EnglandBioLabs Inc., Ipswich, MA/USA). 
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4.5 Subtipagem da toxina shiga 2 

 

 

  Os sete subtipos de Shiga toxina-2 foram determinados segundo a 

metodologia 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 50 seg a 94oC, 40 seg a 64oC, 60 seg. 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), onde 10 µL produto foram corados com 0,7µl de BlueGreen ® (LGC 

Biotecnologia). Os fragmentos amplificados foram visualizados no sistema de foto 

documentação ImageMaster (AmershanBiosciences).  

 
Quadro 6 - Sequência de primers utilizados para subtipagem da toxina STX-2  

Gene Sequência (5`-3`) 
Produto (pb) 

 

 

stx2a 

GCGATACTGRGBACTGTGGCC 

GCCACCTTCACTGTGAATGTG 
347 

 

stx2b 

AAATATGAAGAAGATATTTGTAGCGGC 

CAGCAAATCCTGAACCTGACG 
251 

 

stx2c 

GAAAGTCACAGTTTTTATATACAACGGGT

A 

CCGGCCACYTTTACTGTGAATGTA 

177 

 

stx2d 

AAARTCACAGTCTTTATATACAACGGGTG 

TTYCCGGCCACTTTTACTGTG 
179 

 

stx2e 

CGGAGTATCGGGGAGAGGC 

CTTCCTGACACCTTCACAGTAAAGGT 

 

411 

stx2f 

TGGGCGTCATTCACTGGTTG 

TAATGGCCGCCCTGTCTCC 

 

424 

 

stx2g 

CACCGGGTAGTTATATTTCTGTGGATATC 

GATGGCAATTCAGAATAACCGCT 

 

573 

       Fonte: Scheutz et al., 2012. 
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4.6 Polimorfismo do comprimento dos fragmentos ampl ificados (SE-AFLP) 

 

 

 O SE-AFLP foi realizado segundo protocolo descrito por Mclauchlin et al. 

(2000) utilizando a endonuclease de restrição Hind III (sítio de restrição 5’ AAGCTT 

3’ 3’ TTCGAA 5’). Para clivagem do DNA bacteriano, 4 µg de DNA foram 

adicionados a um microtubo contendo 24U de Hind III, tampão da enzima (1X) e 

água até o volume final de 20 µL. O tubo foi incubado a 37oC por 4 horas. 

 Após este período, uma alíquota de 5 µL do DNA clivado foi adicionado a um 

microtubo contendo 0,2 µg dos adaptadores ADH1 e ADH2 (ADH1 5´ACG GTA TGC 

GAC AG3´ e ADH2 5´GAG TGC CAT ACG CTG  TCT CGA3’), 1U de T4 DNA ligase, 

tampão ligase e água até o volume final de 20 µL. Esta reação foi incubada à 

temperatura ambiente por 3 horas. O DNA ligado foi aquecido a 80oC por 10 minutos 

para realização da PCR. 

A PCR foi realizada utilizando-se 2 µL do DNA ligado diluído, 2,5 mM de 

MgCl2, 300 ng do primer (HI-X), 1U de TaqDNA polimerase, 1 X tampão de PCR e 

água até o volume final de 50 µL. Submeteu-se as amostras à desnaturação a 94oC 

por 4 minutos seguido por 35 ciclos de 1 minuto a 94oC, 1 minuto a 60oC e 2,5 

minutos a 72oC.  Realizou-se a detecção dos produtos de amplificação (20 µL 

produto e 5µl de tampão de corrida 6X) através da eletroforese em gel de agarose 

2%, utilizando-se tampão TAE (0,04 M tris-acetato [pH 8,5], 0,002 M de EDTA).   

Os fragmentos amplificados foram visualizados no sistema de foto 

documentação ImageMaster (AmershanBiosciences), sendo os mesmos corados 

com BlueGreen® (LGC Biotecnologia) e comparados ao marcador 100 pb DNA 

Ladder (LGC Biotecnologia). 

 Para análise estatística dos fragmentos gerados foi utilizado o programa 

Bionumerics (AppliedMaths, Sint-Martens-Latem, Belgica). A similaridade das 

amostras foi estimada por meio do coeficiente de Dice. Com a matriz de similaridade 

gerada foi possível determinar os grupos pelo método de "Unweighthed Pair-Group 

Method Using Arithmetic Average" (UPGMA). Foi utilizado o ponto de corte de 90% 

de similaridade genética para definição os perfis genotípicos (VAN BELKUM et al., 

2007). Os resultados obtidos através da caracterização genotípica foram analisados 
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segundo o método numérico descrito por Hunter e Gaston (1988), para 

determinação do índice discriminatório. 
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5 RESULTADOS 

  

 

Dentre os 118 pombos analisados, 5 (4,23%) foram positivos para Salmonella 

spp. Foram isoladas 3 estirpes por animal positivo e todas identificadas como 

pertencentes ao sorovar S. Typhimurium.  

As quinze estirpes foram submetidas à análise filogenética pela técnica de 

Polimorfismo do Comprimento dos Fragmentos Amplificados (SE-AFLP), com um 

índice discriminatório de 0.96. Foram descritos no dendograma as cepas (Animal), o 

hospedeiro (Host_species), sítio de isolamento (Isolation_site), estado (state) e o 

ano (year).  

Na análise filogenética as estirpes de Salmonella Typhimurium apresentam 

alto grau de similaridade. Adotando-se uma linha de corte que considera clonal 

estirpes com mais de 90% de similaridade, como sugere Van Belkum et al. (2007), 

as estirpes se dividiram em dois clusters. Um dos grupos foi representado por 3/15 

cepas, todas pertencentes ao mesmo animal, e o segundo grupo com uma 

representação de 12/15 cepas (Figura 4). Todos os animais positivos para o agente 

faziam o forrageamento no mesmo zoológico e foram coletados no mesmo período, 

durante o ano de 2015. 

 

Figura 4 - Perfis genotípicos (SE AFLP) de Salmonella Typhimurium isolada de pombos forrageiros 
presentes nos zoológicos de São Paulo  

 

 

Fonte: Oliveira, M. C. V. (2016) 
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 Na pesquisa para a detecção de Escherichia coli, 100% (118/118) tiveram o 

agente isolado em cultivo microbiológico. Posteriormente foram pesquisados os 

fatores de virulência para cada isolado, dos quais obteve-se 6,77% (8/118) de 

positividade para o gene de virulência eae, 3,38% (4/118) para o gene bfp e 2,54% 

(3/118) para a toxina stx2 (Tabela 1). Os resultados da subtipagem molecular das 

estirpes positivas para o gene que codifica a toxina Shiga revelaram se tratar do 

subtipo stx2f.  

 As estirpes positivas foram agrupadas conforme a combinação dos genes de 

virulência, resultando em 3 perfis distintos de virulência (Tabela 2). Das 8 estirpes 

analisadas, 4 foram consideradas pertencentes ao patotipo EPEC típica, por 

apresentarem os genes eae e  bfp, 1 ao patotipo EPEC atípica (somente o gene 

eae) e 3 ao patotipo STEC, em razão da positividade para o gene que codifica a 

produção da toxina Shiga. Os animais portadores de E. coli diarreiogênicas também 

eram provenientes de um único zoológico e a coleta foi realizada no segundo 

semestre de 2014.  

 

 

Tabela 1 - Número de animais positivos para os fatores de virulência de E. coli diarreiogênicas  

Gene de virulência 

 

 

Fator de virulência  Nº animais 

positivos 
Percentual de positividade 

eae 

Intimina  
(attaching and effacing) 

 
8/118 6,77 

bfp 

Fímbria BFP 
(Bundle forming pili) 

 
4/118 3,38 

    
stx2 Toxina Shiga 2  3/118 2,54 

Fonte: Oliveira, M. C. V. (2016) 
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Tabela 2 - Categorias (patotipos) de E. coli isoladas de pombos domésticos forrageadores dos 
zoológicos de São Paulo 

 

Categoria  
Nº de 

animais 
(%) 

Genes de virulência 

e
a

e
 

b
fp

 

st
x
1

 

st
x
2

 

EPEC TÍPICA 4/8 (50,0) + + - - 
STEC 3/8 (37,5) + - - + 

EPEC ATÍPICA 1/8 (12,5) + - - - 
Fonte: Oliveira, M. C. V. (2016) 

 

 

 No dendograma obtido após a técnica de SE-AFLP das estirpes de 

Escherichia coli está descrito o número do isolado (identificação), o grupo, os fatores 

de virulência e o patotipo a qual pertencem. Quando analisado o perfil genotípico 

dos isolados de E. coli obtido por SE-AFLP observa-se heterogeneidade entre as 

cepas, com o agrupamento de 6 perfis genotípicos distintos (Figura 5). As estirpes 

identificadas como 32 (STEC) e 34 (EPEC – atípica) foram agrupadas no mesmo 

cluster, apesar de serem provenientes de animais diferentes, mas do mesmo local e 

na mesma captura. 

 

Figura 5 - Perfis genotípicos (SE AFLP) de patotipos diarreiogênicos de Escherichia coli de pombos 
forrageiros oriundos dos zoológicos de São Paulo 

 

 
Fonte: Oliveira, M. C. V. (2016) 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os pombos podem ser potenciais fontes de infecção e reservatórios de 

doenças zoonóticas, através da eliminação de agentes infecciosos via fecal, 

podendo acometer animais e humanos (SILVA, 2014). Uma das preocupações 

envolvendo estes animais é intensificada quando em contato com populações mais 

carentes e em indivíduos que já possuem algum tipo de deficiência imunológica, 

visto que a patogenia da doença se daria de forma mais severa (QUINN, 2005; 

SCHULLER, 2005). 

É notório o exacerbado número de pombos presentes nas grandes 

metrópoles, em convívio com a população em diversas áreas da cidade, como 

praças, feiras, rodoviárias, portos, escolas, entre outros sítios que apresentem oferta 

de alimento e abrigo para estes animais, resultando em uma correlação positiva 

entre tais fatores (BUIJS; VAN WIJNEN, 2001; SANTOS, 2003; QUINN, 2005; 

KAHN, 2012). O registro de reclamações referentes à presença de pombos na 

região de Niterói alcançou a segunda colocação com um percentual de 18%, ficando 

atrás apenas do cão com 40% das reclamações (MOUTINHO, 2013). 

Pesquisadores fazem uma relação direta entre o aumento populacional do 

pombo com o risco potencial de transmissão de doenças a sociedade, realçando 

assim a necessidade de envolver pesquisas de saúde pública que tenham o pombo 

como objeto de estudo. Embora se conheça a gravidade e o constante aumento 

desta espécie animal (KAHN, 2012; SANTOS, 2014), a literatura ainda é escassa a 

respeito da real magnitude do problema populacional e sanitário da presença destas 

aves em parques e zoológicos.  

Miranda et al. (2014) realizaram um projeto sobre a percepção da população 

frente à espécie Columba livia, revelando que cerca de 73,4% da sociedade não tem 

conhecimento sobre quais doenças esta espécie pode transmitir. Este trabalho relata 

a detecção de enterobacterias potencialmente patogênicas em populações 

forrageiras que tem um contato direto com animais cativos e visitantes do que 

utilizam o parque como uma opção de lazer. Zoológicos exercem um importante 

papel na sociedade, tanto para parte de conservação de espécies como a de 

educação ambiental, sendo frequentado por pessoas de diferentes categorias 

(pesquisadores, escolas, famílias), podendo alcançar mais de 1,5 milhões de 
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visitantes no período de um ano (ESCOBAR, 2000; LOPES, 2011; FUNDAÇÃO 

PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO, 2014).  

No presente trabalho, foram avaliados 118 pombos presentes em dois 

grandes zoológicos da capital de São Paulo. Dos 118 animais obteve-se um 

percentual de 4,23% de positividade para S. Thyphimurium, e 6,77% de positividade 

para Escherichia coli diarreiogênica. Um trabalho semelhante, realizado por 

Marchant et al. (2016 no prelo)1 avaliou a prevalência de Salmonella enterica e 

Escherichia coli produtora de Toxina Shiga em animais de zoológicos no Chile, 

incluindo aves aquáticas e mamíferos terrestres. Das 316 amostras avaliadas no 

estudo chileno, 7,5% foram positivas para S. enterica sorovar Enteritids, 4,4% foram 

positivas para E. coli do patotipo STEC. Os autores relataram a presença de stx1 e 

stx2 de forma isolada e em conjunto, sendo todas as estirpes do estudo negativas 

para o gene eae. Os animais que apresentaram maior percentual de positividade 

para os patógenos foram os da ordem Artiodactyla, e não houve detecção das 

enterobactérias nas aves, levando a hipótese de não haver compartilhamento das 

rotas de transmissão entre os pássaros e os mamíferos. Entretanto, ressalva-se que 

a diferença de positividade entre os animais avaliados possa ser consequência de 

fatores como o isolamento dos recintos de confinamento, acesso a água tratada e 

alimentação realizada com boas práticas de higiene, contato com animais 

sinantrópicos, contato com outros animais e alimentação advinda dos próprios 

visitantes. Um aspecto que merece maior atenção no trabalho de Marchant et al. 

(2016 no prelo)2 é o fato de se tratar do primeiro relato da presença de S. Enteritidis 

nas três espécies de animais (Lycalopex culpaeus, Sapajus apela e Pelecanus 

thagus) e também a primeira descrição da detecção de STEC na espécie 

Eudorcasthomsonii. 

No Brasil, Santos (2014) detectaram uma taxa de 2% de isolamento de 

Salmonella spp. em pombos do Distrito Federal, sendo as amostras sorotipadas e 

identificadas como S. Typhimurium (1/100) e S. Saintpaul (1/100). Embora seja um 

valor de detecção mais baixo, salienta-se o risco potencial de transmissão do 

patógeno a população, visto que os locais de coletas utilizados na pesquisa são de 

grande frequência da população (escolas públicas e particulares, praças, feiras, 

                                            
1,2MARCHANT, P.; HIDALGO-HERMOSO, E.; ESPINOZA, K.; RETAMAL, P. Prevalence of 

Salmonella enterica and Shiga toxin-producing Escherichia coli in zoo 5 animals from Chile. Journal 
of Veterinary Science , 2016. No prelo 

2 
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condomínios e rodoviárias). Além da Salmonella spp. foi detectado 97% de 

positividade de E. coli, microrganismo associado a diversos transtornos na saúde 

pública. No entanto, estes autores não avaliaram a presença dos fatores de 

virulência associados às infecções diarreiogênicas.  

Em Sorocaba foi conduzido um trabalho por Corrêa (2010), que analisou 50 

amostras de fezes de pombos de uma escola estadual. Os resultados revelaram 

40% de positividade para Klebsiella spp, 30% para E. coli, 8% para Shigella (flexneri 

e dysenteriae), 20% para Enterobacter spp. e nenhuma amostra positiva para 

Salmonella spp. Os autores levam em consideração que a falta de detecção de 

salmonela nas fezes pode ser decorrente da competição com os demais coliformes 

fecais presentes na amostra, dificultando seu crescimento. Todavia, o isolamento de 

Shigella dysenteriae é bastante preocupante, visto que pode gerar casos severos de 

disenteria. Shigella é uma espécie de bactéria próxima a E. coli enteropatogênica 

invasiva e ambas invadem as células intestinais, promovendo inflamação e 

destruição intestinal (PARSOT, 2005; UD-DIN; WAHID, 2014).   

Em alguns contextos, aves selvagens são responsáveis por poluição fecal, 

por exemplo, aves aquáticas em lagoas amenas (ABULREESH et al., 2004, 2005), e 

carreadoras de uma grande variedade de agentes patogênicos que podem ser 

transmitidos a humanos, tanto estando as aves doentes ou aparentemente 

saudáveis (HUBÁLEK, 2004). Patógenos prejudiciais a criações de aves domésticas 

ou outros vertebrados têm sido associados a populações destas aves sinantrópicas 

(HUBÁLEK, 1994, 2004).  

Escherichia coli é um dos patógenos de grande relevância na saúde pública, 

principalmente quando se aborda assuntos referentes à segurança dos alimentos 

(CHAUDHARY, 2014). Silva et al. (2009) investigaram pela primeira vez o risco de 

Escherichia coli diarreiogênicas presentes em pombos no Brasil. Em seu trabalho 

foram coletas 100 amostras de fezes de pombos durante um período de um ano, na 

cidade de Juiz de Fora. As amostras apresentaram 86% de positividade para E. coli, 

e foram relatados percentuais de 7,1% para ETEC, 3,3% para EPEC, 1,1% para 

STEC e 0,5% para EIEC. As amostras também foram testadas para oito antibióticos 

de relevância clinica através da técnica de Concentração Inibitória Mínima (MIC), 

entre os isolados 37,9% apresentaram resistência a pelo menos uma das drogas 

testadas, tendo diferentes perfis para cada patótipo de E. coli. Além da presença de 

fatores de virulência, existe ainda um questionamento a respeito dos pombos serem 
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reservatórios de bactérias resistentes e de seu papel na transmissão destes agentes 

a outras espécies e ao meio ambiente. 

Em relação aos patotipos de E. coli encontrados neste trabalho, EPEC típica 

teve maior predominância (4/8), seguida de STEC (3/8) e EPEC atípica (1/8). O 

trabalho conduzido por Barboza et al. (2012) na cidade de Jaboticabal, obteve 

resultado semelhante ao apresentado neste estudo. Ao analisarem 300 amostras de 

aves selvagens (150 amostras de cloaca e 150 de orofaríngea), e 200 amostras de 

pombos urbanos (100 amostras de cloaca e 100 de orofaríngea) presentes no 

Hospital Veterinário da UNESP – campus Jaboticabal, os autores identificaram em 

PCR de triagem 10,3% (31/300) estirpes de aves selvagens e 12,0% (24/200) 

estirpes de pombos urbanos positivas para o gene eae, 4,0% (12/300) e 0,5% 

(1/200) estirpes positivas pra o gene stx1 de aves selvagens e pombos, 

respectivamente. No entanto, o gene stx2 foi isolado apenas nas aves selvagens 

4,3% (13/300). Este dado difere dos obtidos em nosso trabalho, em que as estirpes 

classificadas como STEC foram positivas para o gene que codifica a toxina do tipo 

STX2f. 

A infecção humana por STEC produtora de toxina STX2f é considerada uma 

zoonose emergente e tem sido associada ao contato direto com as aves e a 

ingestão de produtos lácteos (FRIESEMA et al., 2014). Os pombos capturados no 

trabalho de Barboza et al. (2012) faziam o forrageamento na parte de bovinocultura 

de leite do hospital veterinário, entrando em contato direto com ruminantes. Segundo 

Friesema et al. (2014) estirpes produtoras de toxina STX2f representam 25% das 

infecções humanas por STEC não pertencentes ao sorogrupo O157. Os autores 

identificaram os sorotipos O132:H34; O113:H6 e O125:H6 em um estudo de 

prevalência realizado nos países baixos. STX2f foi o último subtipo de toxina 

descrito, identificado a partir de isolados de E. coli em pombos clinicamente 

saudáveis da Alemanha e Itália (DELL´OMO et al., 1998; SCHIMDT et al., 2000). 

Inicialmente seu potencial zoonótico foi questionado, mas a literatura atual aponta 

sua participação como um agente capaz de provocar quadros moderados de diarreia 

e disenteria em humanos, tendo como fator de risco principal o contato com aves ou 

a ingestão de produtos advindos da cadeia de produção de leite (FRIESEMA et al., 

2014).   

Os dados obtidos neste estudo são similares aos observados por Sanches et 

al. (2014), ao avaliar a presença de cepas diarreiogênicas de E. coli em 
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Columbiformes no Estado de São Paulo. Os autores detectaram uma frequência de 

5,5% de EPEC típica, 4,16% de STEC e 2,77 % de EPEC atípica. Percentuais 

semelhantes foram relatados na cidade de Lima, onde 5,88% dos isolados de 

pombos foram categorizados como EPEC, e 0,98% como pertencente ao grupo 

STEC (CABALLERO, 2015).   

Caballero et al. (2015), chama a atenção para o potencial reservatório que é o 

pombo, e alerta sobre o risco potencial que a presença destes animais nas áreas 

urbanas oferece a população. Além dos achados de EPEC diarreiogênicas, o 

pesquisador também relatou o isolamento de Campylobacter jejuni, outro agente 

frequentemente isolado a casos de doença entérica em humanos.  

Esta mesma problemática também está sendo presenciada em outros países. 

No Colorado, um trabalho desenvolvido por Pedersen et al. (2006) detectou que 

7,9% dos pombos apresentaram algum gene de virulência para E. coli patogênica, 

porém nenhuma ave foi positiva para produção de toxina Shiga. Este fator foi 

detectado em 7% das amostras de adubo. Os autores também detectaram 

Salmonella dos sorovares Newport, Senftenberg, Typhimurium e Montevideo em 

pombos.  Outro aspecto importante foi a observação de que a detecção de estirpes 

portadoras de fatores de virulência eram mais frequentes nos animais capturados 

durante o verão na comparação com o inverno. Tal diferença não foi encontrada nos 

animais deste estudo. 

A análise dos dendogramas obtidos no AFLP demonstrou que existe relação 

clonal entre as estirpes, principalmente entre Salmonella Typhimurium. Este dado 

sugere a transmissão horizontal de ave para ave, fazendo com que várias aves 

apresentem a infecção. Este fato pode favorecer a contaminação de água e 

alimentos dos recintos frequentados, com uma carga microbiana elevada, capaz de 

alcançar a dose infectante necessária para provocar a doença nos mamíferos 

alojados nestes recintos de acesso livre aos pombos.  

O alerta sobre a importância de um controle populacional frente ao 

crescimento expressivo dos pombos domésticos nos zoológicos é reforçado pelos 

dados obtidos, visto que uma parcela dos animais amostrados apresentou 

positividade para Salmonella sorovar Typhimurium, e para E. coli diarreiogênica, 

agentes de caráter zoonótico. Outro ponto relevante a ser abordado neste trabalho 
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concordando com o questionamento levantado por Marchant et al. (2016 no prelo)3 é 

a questão da segurança para os trabalhadores do zoológico, onde se faz necessária 

a adoção de treinamentos, procedimentos de higiene e aviso sobre o risco potencial 

através do contato com os animais, como medida de vigilância no trabalho. Novos 

estudos envolvendo uma investigação mais aprofundada nos animais alojados nos 

recintos do zoológico, cuja presença de pombos é constante, seriam de extrema 

importância para monitoramento e investigação da transmissão entre aves e 

mamíferos.  

 

                                            
3 MARCHANT, P.; HIDALGO-HERMOSO, E.; ESPINOZA, K.; RETAMAL, P. Prevalence of 

Salmonella enterica and Shiga toxin-producing Escherichia coli in zoo 5 animals from Chile. Journal 
of Veterinary Science , 2016. No prelo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 Diante dos dados obtidos é possível concluir que:  

 

� Os pombos forrageiros atuam como fontes de infecção de S. Typhimurium e 

estirpes de E. coli diarreiogênicas, agentes patogênicos de grande relevância 

na saúde pública e animal; 

� Foram identificados os patotipos de EPEC típica, EPEC atípica e STEC.  

� A análise filogenética (SE AFLP) demonstrou alto grau de similaridade entre 

as estirpes de Salmonella, com apenas dois perfis genotípicos distintos, 

sugerindo uma disseminação clonal entre as aves.  

� A análise filogenética das estirpes de E. coli revelou maior grau de 

heterogeneidade.  
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