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RESUMO 

 

CUNHA, M. P. V. Determinantes emergentes de resistência antimicrobiana em 

Escherichia coli de origem clínica, fecal e de carne de aves e suínos. [Emerging antimicrobial 

resistance determinants in poultry and swine Escherichia coli isolates from clinical, fecal and 

meat sources]. 2018. 196 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

As grandes quantidades de antimicrobianos utilizados na produção de aves e suínos é um 

problema de saúde pública em todo mundo. O surgimento e disseminação de novos mecanismos 

de resistência a antibióticos de importância clínica em medicina humana e veterinária é fato que 

tem apontado a entrada de uma era “pós-antibióticos”. Considerando a importância da 

avicultura e suinocultura na economia brasileira e os riscos para saúde humana e dos animais, 

o objetivo deste estudo foi determinar a ocorrência de genes emergentes de resistência aos 

antibióticos das classes dos β-lactâmicos, quinolonas, fosfomicina e colistina. Foram 

selecionados 1.152 isolados de Escherichia coli de origem clínica, fecal e de carne de suínos, 

frangos de corte, poedeiras e perus proveniente dos principais estados produtores e exportadores 

do Brasil (SP, RS, SC, PR, MG e GO). Através de métodos clássicos de biologia molecular e 

sequenciamento do genoma completo foi realizada a caracterização genotípica dos isolados, 

assim como a caracterização dos elementos genéticos móveis que carreavam esses genes. 

Dentre os isolados de aves (n=773), 103 (13,4%) foram produtores de ESBL: CTX-M-2 (n=61); 

CTX-M-55 (n=26);  CTX-M-8 (n=12); CTX-M-2 + CTX-M-55 (n=3); CTX-M-2+CTX-M-8 

(n=1); CTX-M-8+CTX-M-55 (n=1). 44 (5,7%) apresentaram CMY-2, presente em plasmídeos 

IncI1/ST12 e IncK. Em relação à resistência às quinolonas e colistina mediada por plasmídeos, 

os genes encontrados foram qnrA1 (1%), qnrB19 (6%) e qnrS1 (0,8%), além de 41 isolados 

positivos para mcr-1. A ocorrência de genes plasmidiais de resistência à fosfomicina (fosA3) 

foi de 3,4%, que estiveram relacionados a plasmídeos epidêmicos IncN/F33:A-:B-. Dentre os 

isolados de E. coli patogênicas (ETEC, STEC), comensais e de carne de suínos (n=378) foi 

encontrada uma alta prevalência de cepas positivas para mcr-1 (33,8%). Foram encontrados três 

isolados positivos para mcr-3 dentre os isolados de ETEC e comensais. O gene qnrS1 também 

teve alta prevalência (24,6%). Nos isolados de aves e suínos, o gene mcr-1 esteve presente em 

plasmídeos IncX4. Análises da sequência completa de DNA de vários plasmídeos mostrou 

relação com plasmídeos que circulam em criações animais na Ásia. Este estudo contribui para 

o estabelecimento de um cenário em relação à resistência antimicrobiana na produção animal 



 

 

 

no Brasil. Levando em conta que o Brasil está entre os maiores exportadores de carne de aves 

e suínos do mundo, é urgente a elaboração de estratégias para o controle da disseminação de 

bactérias resistentes a antibióticos clinicamente importantes.  

 

Palavras-chave: ESBL. mcr-1. Fosfomicina. Quinolonas. Plasmídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

CUNHA, M. P. V. Emerging antimicrobial resistance determinants in poultry and swine 

Escherichia coli isolates from clinical, fecal and meat sources. [Determinantes emergentes 

de resistência antimicrobiana em Escherichia coli de origem clínica, fecal e de carne de aves e 

suínos]. 2018. 196 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

 

The large amounts of antimicrobials used in the poultry and swine production is a public health 

concern worldwide. The emergence and spread of novel resistance mechanisms to important 

antibiotics in human and veterinary medicine is a fact that has pointed to entry into a "post-

antibiotic" era. Considering the importance of poultry and pig farming in the Brazilian economy 

and the risks to human and animal health, the aim of this study was to determine the occurrence 

of emerging resistance genes to β-lactam, quinolones, fosfomycin and colistin antibiotics. A 

total of 1.152 of clinical, fecal and retail meat isolates of Escherichia coli from from swine, 

broilers, laying hens and turkeys from the main producing and exporting states of Brazil (SP, 

RS, SC, PR, MG and GO) were selected. Through classical molecular biology methods and 

whole genome sequencing, the characterization of the isolates was performed, as well as the 

characterization of the mobile genetic elements that carried these genes. Among avian isolates 

(n = 773), 103 (13.4%) were ESBL-producers: CTX-M-2 (n = 61); CTX-M-55 (n = 26); CTX-

M-8 (n = 12); CTX-M-2 + CTX-M-55 (n = 3); CTX-M-2 + CTX-M-8 (n = 1); CTX-M-8 + 

CTX-M-55 (n = 1). 44 (5.7%) showed pAmpC CMY-2, present in IncI1/ST12 and IncK 

plasmids. An isolate belonging to ST117 harboring blaCMY2 and blaCTX-M-2 integrated into the 

chromosome. Regarding plasmid-mediated resistance to quinolones and colistin, the genes 

found were qnrA1 (1%), qnrB19 (6%) and qnrS1 (0.8%), in addition to 41 mcr-1 positive 

isolates. The occurrence of plasmid-mediated fosfomycin resistance (fosA3) was 3.4%, which 

were related to the IncN/F33: A-: B- epidemic plasmids. A high prevalence of mcr-1 positive 

strains (33.8%) was found among pathogenic (ETEC, STEC) and commensal porcine E. coli 

isolates (n = 378). Three mcr-3 positive isolates were found among the ETEC and commensal 

isolates. The qnrS1 gene also had a high prevalence (24.6%). In avian and porcine isolates, the 

mcr-1 gene was present in IncX4 plasmids. Analyzes of the complete DNA sequence of various 

plasmids showed relation to plasmids circulating in animal production in Asia. This study 

contributes to the determination of a national scenario of antimicrobial resistance in animal 



 

 

 

production in Brazil. Taking into account that Brazil is among the largest exporters of poultry 

and pork in the world, it is urgent to devise strategies to control the spread of multidrug resistant 

bacteria to clinically important antibiotics. 

 

 

Key-words: ESBL. mcr-1. Fosfomycin. Quinolones. Plasmids. 
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1. INTRODUCÃO 

 

A criação de animais em sistema industrial passou por mudanças drásticas nas últimas décadas. 

A demanda crescente dos países em desenvolvimento por alimentos de origem animal levou a 

um grande aumento da produção pecuária, fundamentada em inovações tecnológicas e 

mudanças estruturais do setor  (FAO, 2018). O Brasil, que está entre os maiores produtores e 

exportadores de carne de aves e suínos do mundo, é um exemplo de como a tecnificação e 

especialização da indústria animal permitiram a expansão da produtividade.  

O conceito de “Saúde Única” (One Health) trata da integração da saúde humana, animal e 

ambiental em uma abordagem colaborativa, interdisciplinar e multissetorial, associando os 

níveis local, regional, nacional e global, com o objetivo de projetar e implementar programas, 

políticas, legislação e pesquisa nos quais múltiplos setores se comunicam e trabalham juntos 

para alcançar melhores resultados em saúde pública (WHO 2018; CDC 2018). Levando em 

conta que seis em cada dez doenças infecciosas em humanos são transmitidas por animais, e 

uma em cada cinco infecções por bactérias resistentes em humanos tem origem em animais ou 

produtos de origem animal, a abordagem “Saúde Única” torna-se relevante diante desse 

contexto (CDC, 2013). A resistência antimicrobiana é um problema de saúde pública no mundo 

todo e a principal ameaça ao paradigma de “Saúde Única”.  

Nos últimos anos o surgimento de mecanismos de resistência à antibióticos de última 

geração tem alertado a classe médica e científica, sendo que relatórios dos principais órgãos 

reguladores de saúde da Europa e Estados Unidos apontam que mundo caminha para uma era 

“pós-antibiótico”, na qual os antimicrobianos não terão mais efeito no tratamento das infecções 

bacterianas (CDC, 2013; WHO, 2014; O'NEILL, 2014).  

Em relação à saúde animal, a criação industrial contemporânea baseia-se na prevenção de 

doenças, fazendo com que algumas medidas sanitárias sejam fundamentais. Atualmente, a 

criação de aves e suínos no Brasil utiliza grandes quantidades de antimicrobianos como 

promotores de crescimento, terapêuticos e profiláticos. Esse panorama também é observado em 

outros grandes produtores mundiais, como Estados Unidos e China. No entanto, a utilização de 

antimicrobianos na indústria animal pode estar relacionada à seleção e disseminação de 

bactérias resistentes.  
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A evolução da resistência antimicrobiana se dá principalmente pela troca de elementos 

genéticos móveis entre bactérias, como plasmídeos e transposons, estruturas fundamentais na 

disseminação da resistência antimicrobiana, sendo impulsionada pelo uso excessivo de agentes 

antimicrobianos.  

O estudo das bases moleculares e dos elementos genéticos móveis relacionados à resistência 

antimicrobiana é essencial para o entendimento da rápida disseminação e da epidemiologia da 

resistência aos antibióticos. Sendo assim a determinação de um cenário é fundamental para a 

elaboração de estratégias de controle da disseminação de bactérias resistentes a antibióticos 

clinicamente importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

CAPÍTULO 1  

 

 

 

 

 

 

Revisão de literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Criação de aves e suínos no Brasil 

 

A criação animal para consumo humano teve origem no Oriente Médio e norte da África há 

aproximadamente 11 mil anos, com a domesticação de ovinos (HARTUNG, 2013). No século 

I, o escritor romano Columella descreveu criações de aves para consumo com confinamento de 

grupos de 200 indivíduos. Achados arqueológicos mostraram a domesticação e criação de 

suínos no sul da Escandinávia e centro da Europa entre os séculos I e XI (HARTUNG, 2013).  

No Brasil, as primeiras aves e suínos para fins alimentícios chegaram com os colonizadores 

portugueses com as primeiras expedições no século XVI (GUIMARÃES et al., 2017a, 2017b). 

Até o século XIX, esses animais eram criados de maneira artesanais em fazendas e áreas rurais 

(SANTOS FILHO et al., 2011). A criação de aves e suínos de maneira industrial teve início no 

começo do século XX nos Estados Unidos (WHITTEMORE, 2006; LEESON; SUMMER, 

2009). No Brasil as atividades de produção animal em larga escala começaram a despontar no 

final da década de 1960, apresentando um crescimento médio anual de 10% até 2009 (SANTOS 

FILHO et al., 2011; COTTA, 2017).  

Atualmente a criação de aves e suínos são pilares da economia nacional. Há mais de uma 

década o Brasil se posiciona em primeiro lugar como maior exportador de carne de frango do 

mundo e segundo maior produtor (ABPA, 2017). Na suinocultura o Brasil também ocupa 

posição de destaque, sendo o quarto maior produtor e exportador mundial. Segundo a 

Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2016 a receita gerada pela exportação de carne 

de frangos, suínos e perus ultrapassou os U$S 8 bilhões (Tabela 1). Em 2016 o Brasil produziu 

12.900 mil toneladas de carne de frango, 3.731 mil toneladas de carne suína e 368 mil toneladas 

de carne de perus (ABPA, 2017). Mais de 50% da produção nacional desses três tipos de carne 

em 2016 foi realizada nos estados do sul do país (PR, SC, RG), seguido pelas regiões sudeste e 

centro-oeste (ABPA, 2017). 

A evolução da produção brasileira no cenário mundial só foi possível graças ao alto nível 

de especialização na criação, o que permitiu uma grande produtividade (COTTA, 2017). No 

presente, a avicultura nacional goza do privilégio de ter a criação mais tecnificada e 

industrializada do mundo. Além disso, a produção nacional é pautada por uma  legislação 
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moderna de biosseguridade e programas de sanidade como o PNSA (Programa Nacional de 

Sanidade Avícola) e PNSS (Programa Nacional de Sanidade Suídea) (MAPA, 2018). 

O PNSA e o PNSS contam com medidas voltadas para a prevenção de doenças, para o 

reconhecimento, manutenção e ampliação de zonas livres de doenças e certificação e 

monitoramento de granjas de reprodutores de aves e suínos (MAPA, 2018). 

 

Tabela 1. Dados das exportações de carne de frangos, perus e suínos entre 2004 e 2016 (MAPA, 

2018). 

 

Ano 
Volume (mil toneladas)  Receita (Milhões U$S) 

Carne 
frango 

Carne 
suína 

Carne 
perus 

 
Carne 
frango 

Carne 
suina 

Carne 
perus 

2004 2.470 509 136  2.595 777 216 

2005 2.846 625 160  3.509 1.168 256 

2006 2.718 528 156  3.213 1.037 262 

2007 3.287 606 177  4.976 1.231 390 

2008 3.646 529 204  6.949 1.479 557 

2009 3.635 607 163  5.814 1.226 381 

2010 3.820 540 157  6.808 1.341 424 

2011 3.943 516 141  8.253 1.435 444 

2012 3.918 581 179  7.703 1.495 500 

2013 3.892 517 161  7.967 1.359 491 

2014 4.099 505 125  8.085 1.606 332 

2015 4.304 555 133  7.168 1.279 288 

2016 4.384 732 139  6.848 1.483 329 

 

 

A avicultura brasileira se baseia nos moldes da criação americana, com uma estrutura 

de produção de carne de aves e ovos é composta por diferentes fases de produção que são 

independentes. O ciclo se inicia com os selecionadores, ou granjas de bisavós, onde são criadas 

e desenvolvidas as linhagens puras, que tem como objetivo a melhoria do rendimento e 

desempenho das aves por meio da aplicação de melhoramento genético das linhagens 

(MENDES; MOREIRA, 2005; COTTA, 2017).  
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As aves ou ovos embrionados criados pelas granjas de bisavós são adquiridas pelos 

avozeiros, granjas de avós que produzem aves a partir das aves melhoradas pelos selecionadores 

(MENDES; MOREIRA, 2005; COTTA, 2017). As aves machos e fêmeas criadas pelos 

avozeiros são as matrizes, que são enviadas aos matrizeiros. As granjas de matrizes produzem 

pintos de corte, que com um dia de idade são enviados aos criadores. Os criadores recebem os 

pintos de um dia e então os criam até a idade de abate, que varia entre 42-45 dias para frangos 

de corte e 95-150 dias para perus (KAIBER, 2005; MENDES; MOREIRA, 2005; COTTA, 

2017). Essas aves então são abatidas e a carne é comercializada internamente ou exportada.  

As estruturas das instalações de criação de frangos de corte no Brasil tendem a seguir 

um padrão em todo país. Os frangos de corte são alojados em galpões com tamanho médio de 

12 metros de largura por 100 metros de comprimento e três metros de altura (ULIR-JÚNIOR, 

2005; COTTA, 2017). Cada galpão com essas dimensões comporta entre 10 a 15 aves por metro 

quadrado.  O piso é cimentado e forrado com cama de origem vegetal e natureza absorvente, 

que serve como proteção contra o piso duro, frio e umidade (COTTA, 2017). A criação de 

poedeiras é realizada em galpões com especificações semelhantes às de frango de corte, no 

entanto as aves são alojadas em gaiolas que comportam  de 350 cm2 a 450 cm2 por ave e podem 

ser empilhadas até sete gaiolas (GUIMARÃES et al., 2017b).  Já a criação de perus faz uso de 

instalações que comportam de 1.000 a 25.000 aves alocadas em densidades acima de 60 kg/m² 

(aproximadamente 3 machos adultos/m²) (MENDES, 2005). 

Assim como a avicultura, a suinocultura também se baseia em diferentes fases de 

produção independentes. O ciclo de criação se inicia em granjas de núcleo, onde são realizados 

cruzamentos que visam o aprimoramento genético de raças puras e linhagens híbridas para a 

produção de matrizes (GUIMARÃES et al., 2017a). Após a seleção e cruzamento das matrizes, 

o ciclo de criação de suínos pode incluir todas as etapas da produção, sendo denominado ciclo 

completo, ou pode apenas incluir uma parte das etapas de produção, como a fase denominada 

creche (ou recria), que se inicia após o desmame do leitão e vai até os 70 dias de idade, ou 

quando o leitão atingir entre 22 e 25 kg (FERREIRA; FIALHO; LIMA, 2004; GUIMARÃES 

et al., 2017a). Ao término da fase de creche se inicia a fase de crescimento, que dura até os 

leitões atingirem por volta de 60 quilos (120 dias). Seguinte ao crescimento, inicia-se a fase de 

terminação, que vai até o abate (FERREIRA; FIALHO; LIMA, 2004). 

No Brasil, tanto a avicultura quanto a suinocultura, se baseiam em três diferentes 

sistemas de produção: integração, cooperativo e independente. No sistema de integração o 

criador é associado a uma empresa integradora que fornece as aves com um dia ou leitões, a 
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ração, assistência técnica e equipamentos (DIAS et al., 2011; COTTA, 2017). Ao final do ciclo 

de criação os animais são enviados ao abatedouro pela empresa integradora.  

O sistema cooperativo, o criador é associado a uma cooperativa, sendo responsável pela 

ração, animais e insumo. No final do ciclo as despesas são divididas proporcionalmente entre o 

total de animais produzidos pelo cooperado (COTTA, 2017). Já no sistema independente o 

produtor é responsável por todo processo, sendo este sistema cada vez menos encontrado devido 

aos riscos que o produtor assume sozinho (DIAS et al., 2011; COTTA, 2017). 

Tanto na criação de ave, quanto na criação de suínos, o sistema  de criação adotado no Brasil 

é denominado “todos dentro, todos fora” (all in, all out) (FERREIRA; FIALHO; LIMA, 2004; 

MENDES; MOREIRA, 2005; DIAS et al., 2011; COTTA, 2017). Esse sistema se baseia na 

entrada e saída de todos animais em uma das fases ao mesmo tempo. O objetivo desse sistema 

é manter todos os animais com a mesma idade e dificultar a propagação de agentes infecciosos 

de plantéis mais jovens para animais recém chegados (DIAS et al., 2011; COTTA, 2017).  

 

 

2.2 Uso de antimicrobianos em avicultura e suinocultura 

 

Estima-se que a quantidade de antimicrobianos utilizados em criações animais no mundo 

todo seja quatro vezes maior que o uso em medicina humana (AARESTRUP, 2015). A 

utilização de antimicrobianos na produção animal tem como objetivo a prevenção e controle de 

doenças. Na criação animal moderna existem quatro tipos de uso de antimicrobianos: 

promotores de crescimento, terapêutico, profilático e metafilático.  

O uso de antimicrobianos como promotores de crescimento, ou aditivos, tem o propósito de 

promover o desenvolvimento e o ganho de peso de animais de produção (GUARDABASSI; 

KRUSE, 2010; SHRYOCK; PAGE, 2013). Para essa finalidade, os antimicrobianos são 

utilizados como suplemento alimentar e administrado via ração continuamente em doses 

subterapêuticas (GUARDABASSI; KRUSE, 2010). O uso de promotores de crescimento na 

criação animal teve início na década de 50 nos Estados Unidos, quando pesquisadores relataram 

que a adição de resíduo excedente da produção de clortetraciclina à ração de frangos resultava 

no aumento do crescimento das aves muito acima do normal (SHRYOCK; PAGE, 2013).  
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A utilização de promotores de crescimento para melhora do desempenho é um assunto 

controverso, pois muitos autores mostram que o benefício gerado pelo emprego desses aditivos 

pode ser minimizados com medidas simples de melhora no manejo, condições de higiene e 

biosseguridade (GUARDABASSI; KRUSE, 2008; AARESTRUP, 2012, 2015; SHRYOCK; 

PAGE, 2013). A hipótese de que o emprego dessas drogas como promotores de crescimento 

pode levar a um aumento nos níveis de resistência antimicrobiana nas bactérias recuperadas de 

animais de produção e a carne pode conter resíduos de antimicrobianos levou a Europa a 

abandonar gradativamente o uso de promotores de crescimento a partir de 1995 (AARESTRUP, 

2012). Historicamente, as drogas mais utilizadas como promotores de crescimento em todo o 

mundo são os polipeptídeos (bacitracina), estreptograminas (virginiamicina), macrolídeos 

(tilosina, espiramicina), glicopeptídeos (avoparcina, bambermicina), quinoxalinas (carbadox, 

olanquidox), avilamicina e ionóforos (monensina) (GUARDABASSI; KRUSE, 2010; 

SHRYOCK; PAGE, 2013). Nas criações de aves e suínos no Brasil o uso de promotores de 

crescimento é amplamente difundido. A Tabela 2 descreve os promotores de crescimentos 

permitidos pelo Ministério da Agricultura e Abastecimentos (MAPA, 2018) em todo país.  

O uso profilático de antimicrobianos em produção animal refere-a a administração de 

antimicrobianos em animais saudáveis com o objetivo de prevenir doenças em um período de 

estresse, como por exemplo a época de desmame, com doses subterapêuticas ou não 

(AARESTRUP, 2005). A diferença entre uso de um antimicrobiano como promotor de 

crescimento e como profilático não é clara, sendo que uma das atribuições ao uso do promotor 

também é a prevenção de doenças (GUARDABASSI; KRUSE, 2010).   
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Tabela 2. Aditivos de uso em criações de aves e suínos permitidos no Brasil segundo o 

Ministério da Agricultura e Abastecimento (2018), Palermo-Neto, Camargo & Moreno (2014) 

E Quinteiro-Filho & Palermo-Neto (2014). 

Droga Classe Animal Fases do uso 
Período de 

retirada 

Avilamicina Oligossacarídeos 

Frangos - - 

Perus - - 

Suínos 
Crescimento, 
Terminação 

- 

Bacitracina metileno 
dissalicilato 

Polipeptídeos 

Frangos - - 

Perus - - 

Suínos 
Crescimento, 
Terminação 

- 

Bacitracina de zinco Polipeptídeos 

Frangos - - 

Perus - - 

Suínos 
Crescimento, 
Terminação 

- 

Sulfato de Colistina * 
(Proibido em 12.2016) 

Polimixinas 

Frangos Inicial 

3 dias pré-
abate 

Perus Todas 

Suínos Todas 

Cloroidrato de Clorexidina 
Antisséptico 

catiônico 

Frangos Todas - 

Suínos Todas - 

Enramicina Polipeptídeos Suínos Todas - 

Flavomicina Glicopeptídeo 

Frangos - - 

Perus - - 

Suínos 
Crescimento, 
Terminação 

- 

Halquinol Halquinol 
Frangos - 5 dias pré-

abate Suínos Todas 

Lincomicina Lincosamidas 
Frangos - - 

Suínos Terminação 
3-6 dias pré-

abate 

Ractopamina 
Agonista β 

adrenoreceptor 
Suínos Terminação - 

Salinomicina Ionóforos Suínos Todas - 

Tiamulina Pleuromutilina Suínos - 
2 dias pré-

abate 

Tilosina Macrolídeo 
Frangos - - 

Suínos Todas - 

Virginiamicina Polipeptídeos 
Frangos - - 

Suínos 
Crescimento, 
Terminação 

- 
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Um exemplo de uso profilático em animais de produção é a administração antibióticos 

de diferentes classes em doses subterapêuticas em fases de criação específicas com o objetivo 

de prevenir infecções. Em suinocultura, são exemplos de uso profilático a utilização de de 

amoxicilina, colistina, florfenicol e tiamulina na fase pré-inicial (desmame até 35 dias); 

neomicina, doxiciclina e colistina na fase inicial (36 a 70 dias); tiamulina, amoxicilina, 

leucomicina, doxiciclina e tilosina na fase de crescimento (70 a 85 dias); e clortetraciclina, 

tiamulina, florfenicol, amoxicilina, leucomicina e tilosina na fase de terminação (110 a 120 

dias) (PALERMO-NETO; CAMARGO; MORENO, 2014) 

A metafilaxia se refere a utilização de um antimicrobiano para o tratamento de animais 

clinicamente saudáveis e pertencentes ao mesmo lote ou rebanho de animais que apresentam 

sinais clínicos de infecções (AARESTRUP, 2005). Desta forma, as infecções podem ser 

tratadas antes de se tornarem visíveis, diminuindo o tempo de tratamento (AARESTRUP, 2005; 

GUARDABASSI; KRUSE, 2010). Um exemplo do uso metafilático de antimicrobianos é o 

tratamento de grandes lotes de frango com medicação via água de bebida.  

Na prática do campo em avicultura e suinocultura no Brasil, os usos terapêutico e 

metafilático se mesclam, sendo impossível definir qual dos dois está sendo realizado, devido a 

impossibilidade de inspecionar e fazer um exame clínico individual em cada animal em lotes 

de milhares de indivíduos. Deste modo, tão logo que os sintomas são apresentados por alguns 

animais do rebanho, o tratamento em todo o lote de animais é iniciado. Na Tabela 3 estão 

descritos os principais antimicrobianos utilizados como terapêuticos e metafiláticos em aves e 

suínos de produção no Brasil e no mundo. As principais vias de administração de 

antimicrobianos nas criações animais são via oral (água de bebida ou ração) e injetável (suínos, 

raro em aves) (PALERMO-NETO; CAMARGO; MORENO, 2014; QUINTEIRO-FILHO; 

PALERMO-NETO, 2014).  
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Tabela 3. Principais antimicrobianos utilizados como terapêuticos e metafiláticos em 

avicultura e suinocultura segundo Burch, Duran & Aarestrup (2010); Löhen, Ricci & 

Cummings, (2010); Palermo-Neto, Camargo & Moreno (2014); Quinteiro-Filho &  

Palermo-Neto (2014). 

 

Classe Antimicrobiano Animal  Principais usos  

Penicilinas Penicilina G Aves, 
Suínos 

Infecções respiratórias, clostridioses, 
infecções sistêmicas, erisipela em suínos e 
perus, infecções por Haemophillus sp.  Amoxicilina Aves, 

Suínos 

Ampicilina Aves, 
Suínos 

Cefalosporinas Ceftiofur Aves, 
Suínos 

Pneumonias, enterites, colibacilose, 
infecções cutâneas,  pleuropneumonia em 
suínos, salmoneloses Cefalexina Aves 

Tetraciclinas Clortatetracilina Aves, 
Suínos 

Erisipela suína, estreptococoses, 
pasteureloses, micoplasmoses, infecções 
respiratórias, sinusites em aves, cólera 
aviária, , rinite atrófica em suínos. 

Tetraciclina Aves, 
Suínos 

Doxiciclina Aves, 
Suínos 

Quinolonas Enrofloxacino Aves, 
Suínos 

Colibacilose em aves e suínos, coriza 
infecciosa em aves, celulites, 
salmoneloses em aves e suínos, 
micoplasmoses 

Ciprofloxacino Aves, 
Suínos 

Fosfomicina Fosfomicina Aves, 
Suínos 

Colibaciloses, salmoneloses, diarreias, 
mortalidade em lotes em terminação.  

Polimixinas Colistina Aves, 
Suínos 

Diarreia pós-desmame, salmoneloses, 
colibaciloses.  

Sulfas e 
Sulfas 
potencializadas 

Sulfametazina Aves, 
Suínos 

Diarreias e infecções respiratórias em aves 
e suínos, diarreia pós-desmame em 
suínos, rinite atrófica em suínos. Sulfa+trimetoprima Aves, 

Suínos 

Fenicóis Florfenicol Aves, 
Suínos 

Infecções respiratórias em suínos, 
salmoneloses, colibaciloses.  

Macrolídeos Eritromicina  Aves, 
Suínos 

Infecções por micoplasmas em aves e 
suínos, colibacilose em aves  

Espiramicina Aves, 
Suínos 

Tilmicosina Suínos 

Tilosina Aves, 
Suínos 

Tulatromicina Suínos  

Pleuromutilinas Tiamulina Aves, 
Suínos 

Enterite proliferativa em suínos, 
micoplasmoses aviárias,  

Continua... 
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Aminoglicosídeos Apramicina Aves, 
Suínos 

Diarreia pós-desmame em suínos, 
colibacilose em aves e suínos, 
salmoneloses em aves e suínos,  Estreptomicina Aves, 

Suínos 

Gentamicina Aves, 
Suínos 

Neomicina Aves, 
Suínos 

Espectinomicina Aves, 
Suínos 

Lincosamídeos Lincomicina Aves, 
Suínos 

Enterite necrótica em aves, DRC, 
pleuropneumonia em suínos,  

    

 

 

2.3 Enterobacteriaceae  

 

Enterobacteriaceae é uma família de bacilos Gram-negativos, anaeróbios facultativos, 

que fermentam glicose e são oxidase-negativos (MARTINEZ; TRABULSI, 2008; JENKINS et 

al., 2017). Dentre os vários nichos ecológicos ocupados pelas enterobactérias estão a água, solo, 

vegetação e microbiota humana e de animais (JENKINS et al., 2017). Segundo Jenkins et al. 

(2017), até o momento a família Enterobacteriaceae incluí 210 espécies e 53 gêneros, e este 

número continua crescendo. Dentre os vários gêneros e espécies pertencentes a esta família, 

estão muitos patógenos de importância clínica em medicina humana e veterinária, como 

Escherichia coli, Salmonella spp., Yersinia spp., Klebsiella pnumoniae e Shigella spp.  

As enterobactérias possuem estruturas celulares como LPS (lipopolissacarídeo), 

flagelos e cápsula (WINN et al., 2006; MARTINEZ; TRABULSI, 2008). Essas estruturas são 

antigênicas, o que levou a um sistema se classificação conforme o antígeno apresentado pela 

espécie em questão em diferentes linhagens. Estes antígenos representam a base da 

identificação sorológica das Enterobacteriaceae, sendo essenciais para a compreensão da 

epidemiologia e patogenicidade de muitas espécies dessa família (MARTINEZ; TRABULSI, 

2008). O advento da biologia molecular e sequenciamento de DNA trouxe uma nova 

perspectiva na classificação das Enterobacteriaceae. A alta resolução de técnicas como o 

sequenciamento de múltiplos sítios (Multilocus sequence type – MLST) resultou no avanço no 

estudo epidemiológico de linhagens patogênicas e/ou resistentes (JENKINS et al., 2017).  

Continuação... 
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Através dessas abordagens modernas, foi possível identificar grupos clonais patogênicos e 

multirresistentes de distribuição mundial, como E.coli ST131, linhagem virulenta, resistentes 

às fluoroquinolonas e produtora de CTX-M-15, além de linhagens uropatogênicas de E. coli 

consideradas pandêmicas, como os STs (sequence types)   ST73 e ST95 (RILEY, 2014). No 

caso de K. pneumoniae, o exemplo mais significativo foi a identificação de STs pertencentes 

ao complexo clonal 258 (CC258), produtoras de KPC-2 e CTX-M-15 e de distribuição 

cosmopolita (PACZOSA; MECSAS, 2016).   

 

2.3.1 Escherichia coli  

 

Escherichia coli é um bastonete curto, não esporulado, mesófilo, com tamanho de  1,1 

a 1,5 µm por 2-6 µm, podendo ser móvel ou imóvel, que apresenta crescimento entre 18°C a 

44°C, com temperatura ótima a 37° e 40° (WINN et al., 2006). É uma espécie que tem como 

principal nicho ecológico o trato gastrointestinal de humanos e animais (CROXEN et al., 2013). 

Durante o processo evolutivo dessa espécie algumas linhagens adquiriram atributos de 

virulência específicos, o que lhes permite causar doença (CROXEN; FINLAY, 2010). Levando 

em conta o comportamento biológico distinto das cepas comensais, essas linhagens patogênicas 

foram classificadas em patotipos, conforme a posse de fatores de virulência específicos e o tipo, 

ou sítio de infecção que são capazes atuar (JOHNSON; RUSSO, 2005; CROXEN; FINLAY, 

2010).  

A classificação dos patotipos de E. coli é dividida em dois grupos: as linhagens 

diarreiogênicas (DEC), que causam infecção no trato gastrintestinal; e as linhagens que causam 

uma  ampla gama de doenças fora do ambiente intestinal (ExPEC) (CROXEN et al., 2013). 

Dentro do grupo DEC, os patotipos são bem definidos pelas combinações distintas de fatores 

de virulência, sendo subddividos nas classes: EHEC (E. coli enterohemorrágica); EPEC (E. 

coli enteropatogênica); ETEC (E. coli enterotoxigênica); EAEC (E. coli enteroagregativa); 

EIEC (E. coli enteroinvasora); STEC (E. coli produtora de toxina Shiga); DAEC (E. coli de 

aderência difusa) (Figura 1) (CROXEN; FINLAY, 2010). Já os subtitpos de ExPEC são 

divididos em UPEC (E. coli uropatogênica), NMEC (E. coli causadora de meningite neonatal) 

e APEC (E. coli patogênica para aves).  

Na medicina veterinária três patotipos de E. coli tem grande importância na criação de 

aves e suínos: APEC, ETEC e STEC (GYLES; FAIRBROTHER, 2010). O patotipo que causa 
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doença extraintestinal nas aves, APEC, é responsável por grandes perdas na avicultura no Brasil 

e no mundo (DHO-MOULIN; FAIRBROTHER, 1999; CUNHA et al., 2013; MELLATA, 

2013). Estima-se que 4% das aves abatidas no Brasil sejam condenadas por lesões provocadas 

por APEC (CUNHA et al., 2013). Além do impacto de linhagens APEC na avicultura, a 

similaridade genética entre as APEC e linhagens UPEC e NMEC  trouxe a hipótese de que as 

aves sirvam de reservatório de cepas ExPEC com potencial zoonótico (EWERS et al., 2007; 

MELLATA, 2013; SINGER, 2015).  

 

Figura 1. Distribuição dos patotipos de Escherichia coli  

 

Fonte: Cunha et al. (2013) 

 

Cepas APEC possuem um vasto repertório de virulência que incluí sistemas de captação 

de ferro (iucD, iutA, iron, sitA, fyuA, irp2), adesinas (fimH, crl, papC, iha, sfa/foc, tsh), toxinas 

(astA, vat), protectinas (iss, neuC, kpsMTII, cvi/cva, ompT, traT) e invasinas (ibeA) que lhes 

permite causar um amplo espectro de doenças em aves, como aerossaculite, peri-hepatite, 

conjuntivite, pericardite, celulite, salpingite, osteomielite, onfalite, peritonite e sepse 

(NAKAZATO et al., 2009; MELLATA, 2013). 

Algumas linhagens de APEC  são consideradas potencialmente zoonóticas e pertencem 

aos grupos filogenéticos B2 e D da classificação de Clermont, grupo que inclui a maioria das 

linhagens de E. coli uropatogênicas e relacionadas à sepse em humanos, como os sequence 
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types ST69, ST73, ST95 e ST648 (MELLATA, 2013; RILEY, 2014; SINGER, 2015). 

Recentemente, houve o primeiro relato da linhagem pandêmica B2-ST73 como causadora de 

colibacilose em aves (CUNHA et al., 2017).  

Infecções por E. coli em suínos são reconhecidas como um grande problema desde  os 

primórdios das criações comerciais (FAIRBROTHER; GYLES, 2012). Diversos tipos de 

infecções e síndromes em suínos tem como agente etiológico linhagens patogênicas de  E. coli, 

como diarreias, septicemia, poliserosite, infecções urinárias, mastite, dentre outras 

(FAIRBROTHER; GYLES, 2012).  Em particular, a diarreia neonatal, diarreia pós-desmame e 

doença do edema são as três infecções causadas por E. coli que causam grandes perdas 

econômicas na produção de suínos devido a morbidade e mortalidade, diminuição no ganho de 

peso e custo nos tratamentos (FAIRBROTHER; NADEAU; GYLES, 2005; TSENG et al., 

2014).  

E. coli enterotoxigênica (ETEC) é a principal causa de diarreia dos viajantes e 

mortalidade por diarreia em crianças em países subdesenvolvidos (ROUSSEL et al., 2017). Na 

medicina veterinária, o patotipo ETEC é a causa mais comum de diarreia por E. coli em animais 

de produção, incluindo a diarreia neonatal e diarreia pós-desmame em suínos (GYLES; 

FAIRBROTHER, 2010).  

As ETEC são definidas pela produção de enterotoxinas e adesinas especificas, também 

denominadas fatores de colonização (CFs) (CROXEN; FINLAY, 2010; GYLES; 

FAIRBROTHER, 2010). As enterotoxinas produzidas por ETEC são as toxinas termo estáveis 

STa e STb, e a toxina termo lábil LT (ROUSSEL et al., 2017). Além dessas três toxinas 

clássicas, muitas cepas de ETEC também são produtoras da toxina EAST-1 (toxina termo 

estável enteroagregativa), primeiramente descrita em EAEC (GYLES; FAIRBROTHER, 2010; 

CROXEN et al., 2013; ROUSSEL et al., 2017). Existem dezenas de fimbrias, ou fatores de 

colonização, que desempenham um papel importante na colonização intestinal dos suínos por 

ETEC (CROXEN; FINLAY, 2010). 

Linhagens ETEC causadoras de diarreias em suínos apresentam um repertório 

específico de fímbrias que tem como alvo receptores no epitélio intestinal de suínos (NAGY; 

TÓTH; FEKETE, 2005). As adesinas F4 (K88), F5 (K99), F6 (987P), F18 e F41 são 

relacionadas a cepas ETEC de origem suína (FAIRBROTHER; GYLES, 2012). Uma adesina 

não fimbrial envolvida em aderência difusa denominada AIDA-I também tem sido associada a 

cepas ETEC de suínos (GYLES; FAIRBROTHER, 2010).  
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O patotipo STEC é relacionado à produção de citoxina de Shiga (Stx), também chamada de 

verotoxina (VT), por isso na literatura o termo VTEC (Verotoxin-producing E. coli – E. coli 

produtora de verotoxina) também é encontrado para se referir a cepas produtoras de Stx. Nos 

suínos, STEC  produtoras de um subtipo de toxina Stx, denominado Stx2e, são causa da Doença 

do Edema (FAIRBROTHER; GYLES, 2012). A Doença do Edema é uma enterotoxemia 

causada por STEC Stx2e positivas e afeta principalmente leitões desmamados 

(FAIRBROTHER; GYLES, 2012). A patogenia desta síndrome se inicia com a colonização de 

E. coli produtoras de Stx2e do intestino delgado (jejuno distal e íleo), essa colonização é 

mediada sobretudo por fimbrias do tipo F18. A toxina é absorvida e atinge a circulação 

sanguínea, afetando células endoteliais e causando danos vasculares e angiopatia degenerativa 

(FAIRBROTHER; GYLES, 2012). 

 

2.4 Resistência aos antimicrobianos 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO – World Health Association) a resistência 

aos antimicrobianos é uma das principais ameaças à saúde global e à segurança dos alimentos 

nos dias de hoje (WHO, 2018). Relatórios emitidos pela WHO, pelo Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC - Center for Diseases Control) e pelo governo 

do Reino Unido, mostram que o mundo caminha para uma era “pós-antibiotico”, na qual os 

antimicrobianos não terão mais efeito no tratamento das infecções (CDC, 2013; WHO, 2014; 

O'NEILL, 2014).  

Estima-se que até o ano de 2050, infecções por bactérias resistentes sejam causa de mais de 

10 milhões de mortes, superando as  mortes por câncer e diabetes (O’NEILL, 2014). O uso de 

antimicrobianos na criação animal tem um papel crucial na seleção e disseminação de bactérias 

resistentes  (CDC, 2013; VERRAES et al., 2013; BRENNER-MICHAEL et al., 2015). Calcula-

se que uma em cada cinco infecções humanas por bactérias resistentes tenha origem em animais 

ou produtos de origem animal (CDC, 2018).  

Diversos mecanismos de resistência a várias classes de antibióticos de última geração têm 

emergido nos últimos anos, em especial em Gram-negativos (HAWKEY; JONES, 2009; VAN 

HOEK et al., 2011). A criação animal de modo industrial está envolvida na seleção e 

disseminação de muitos desses novos determinantes emergentes de resistência, como linhagens 
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de enterobactérias produtoras de ESBL e AmpC plasmidiais, e mais recentemente resistência à 

colistina mediada por plasmídeos (LIEBANA et al., 2013; POIREL; JAYOL; NORDMANN, 

2017).  

 

2.4.1 β -lactamases de espectro estendido – ESBL 

 

A classe dos antimicrobianos β-lactâmicos se iniciou com a descoberta do primeiro 

antibiótico, a penicilina, por Alexander Fleming em 1929. Apesar de serem utilizados há 

décadas, os β-lactâmicos estão entre os antibióticos mais utilizados tanto em medicina humana 

quanto em medicina veterinária nos dias de hoje. Antimicrobianos β-lactâmicos são aqueles 

que apresentam o anel β-lactâmico em sua estrutura molecular. Essa família de antibióticos é 

dividida em subclasses que inclui as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos, os 

monobactams e os inibidores de β-lactamases.  

Vários mecanismos de resistência aos β-lactâmicos foram descritos, como a produção 

de enzimas denominadas β-lactamases, a redução da penetração através da parede celular e 

alteração do alvo. Em Gram-negativos, o mais importante e estudado mecanismo é a hidrólise 

de antibióticos β-lactâmicos pelas β-lactamases (LIEBANA et al., 2013).  

As β-lactamases podem ser classificadas conforme a sequência de aminoácidos e 

nucleotídeos da região codificadora da enzima (classificação de Ambler) ou conforme sua 

funcionalidade (classificação de Bush & Jacob) (Tabela 4) (BUSH; JACOBY, 2010; NAAS et 

al., 2017). Segundo a Beta-lactamase Database (BLDB), até o momento são descritas 3345 

enzimas, sendo a maioria classificada na molecular A (http://bldb.eu/ Acesso em 15.04.18).  

A produção de β-lactamases de espectro estendido (ESBL) estão dentre os mecanismos 

de resistência com maior  importância clínica e são amplamente disseminadas no mundo todo 

(LIEBANA et al., 2013). As ESBL conferem resistência às penicilinas, cefalosporinas e ao 

azteronam, porém são neutralizadas pelos inibidores de β-lactamases, como clavulanato, 

sulbactam e tazobactam (CANTÓN; GONZÁLEZ-ALBA; GALÁN, 2012). Em 

Enterobacteriaceae, as ESBL mais frequentes pertencem aos grupos TEM, SHV e CTX-M, e 

em menor número, relatos de enzimas PER, VEB, GES e algumas β-lactamases da classe 

molecular D, denominadas OXA (LIEBANA et al., 2013). 

 

http://bldb.eu/
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Tabela 4. Classificação das β-lactamases conforme classe molecular e funcional (Adaptado de 

Bush & Jacoby, 2010).  

Classe 
molecular 
(Ambler) 

Classe 
funcional 
(Bush & 
Jacoby) 

Substrato 

Inibidor 
Enzimas 

Representativas CLA/TZB EDTA 

A 

2a Penicilinas Sim Não PC1 

2b Penicilinas, 
cefalosporinas de 1ª 
geração 

Sim Não TEM-1, TEM-2, SHV-
1 

2be Cefalosporinas amplo 
espectro, aztreonam 

Sim Não TEM-3, SHV-2, CTX-
M-15 

2br Penicilinas Sim Não TEM-30, SHV-10 

2ber Cefalosporinas amplo 
espectro, aztreonam 

Sim Não TEM-50 

2c Carbecilina Sim Não PSE-1, CARB-3 

2ce Carbecilina, Cefepima Sim Não   

2e Cefalosporinas amplo 
espectro 

Sim Não CepA 

2f Carbapenêmicos Variável Não KPC-2, IMI-1, SME-1 

B 

3a Carbapenêmicos Não  Sim IMP-1, VIM-1 

3b Carbapenêmicos Não  Sim CphA, Sfh1 

3a Carbapenêmicos Não  Sim L1, CAU-1, GOB- 1, 
FEZ-1 

C 
1 Cefalosporinas Não Não CMY-2, ACT-1, FOX-

1 

1e Cefalosporinas Não Não GC1, CMY-37 

D 
 

2d Cloxacilina Variável Não OXA-1, OXA10 

2de Cefalosporinas amplo 
espectro 

Variável Não OXA-11, OXA15 

2df Carbapenêmicos Variável Não OXA-23, OXA-48 
CLA, ácido clavulânico; TZB, tazobactam; EDTA , ácido etilenodiamino tetraacético. 

 

A primeira ESBL descrita foi SHV-2 em um isolado de Klebsiella ozaenae na década 

de 1980 na Alemanha (KLIEBE et al., 1985). Do final da década de 1980 até o começo dos  

anos 2000 as ESBL do tipo TEM e SHV eram as mais predominantes em Enterobacteriaceae 

em todo mundo (CANTÓN; GONZÁLEZ-ALBA; GALÁN, 2012; LIEBANA et al., 2013). A 

partir dos anos 2000, as enzimas da classe CTX-M emergiram em todos os continentes, se 

tornando a classe de ESBL mais encontrada em enterobactérias de humanos, animais e ambiente 

(LIEBANA et al., 2013).  
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As CTX-M foram descobertas em 1989 em um isolado clínico de E. coli na Alemanha 

(BAUERNFEIND; SCHWEIGHART; GRIMM, 1980). Desde então, essa classe de enzimas se 

disseminou rapidamente por todo o mundo, sendo o sucesso dessa distribuição guiada 

principalmente por plasmídeos conjugativos de grande peso molecular em linhagens de E. coli 

e Klebsiella pneumoniae (NASEER; SUNDSFJORD, 2011).  

O gene blaCTX-M codifica uma enzima de 291 aminoácidos, sendo apenas uma única 

substituição de aminoácido o suficiente para constituir uma nova variante (NASEER; 

SUNDSFJORD, 2011). Até o momento existem 204 variantes de CTX-M segundo a Beta-

lactamase Database (acesso em Maio de 2018) (BLDB, 2018). As variantes podem ser dividas 

em 5 grupos filogenéticos de acordo com a homologia das sequências de DNA e aminoácidos: 

grupos CTX-M-1, -2, -8,  -9 e -25 (BRADFORD, 2001; BONNET, 2004). A origem de cada 

um dos cinco grupos de blaCTX-M é atribuída à mobilização de genes do cromossomo em 

diferentes espécies de Kluyvera, gênero de enterobactérias que fazem parta da microbiota 

humana e são intrinsicamente resistente às cefalosporinas (CANTÓN; GONZÁLEZ-ALBA; 

GALÁN, 2012).  

A prevalência de grupos específicos de CTX-M está relacionada com a epidemiologia 

desta β-lactamase. A variante CTX-M-15 é a mais prevalente em todo mundo, podendo estar 

relacionada a grupos clonais como E. coli ST131 ou K. pneumoniae CC258 e a plasmídeos 

epidêmicos (CANTÓN; GONZÁLEZ-ALBA; GALÁN, 2012; ZHAO; HU, 2013; MATHERS; 

PEIRANO; PITOUT, 2015). Na América do Sul, o grupo CTX-M-2 é o mais prevalente, porém 

nos últimos anos a variante CTX-M-15 tem sido encontrada com frequência em isolados 

clínicos e hospitalares (RADICE; POWER; CONZA, 2002; SENNATI et al., 2012; ROCHA; 

PINTO; BARBOSA, 2016).  

O fenótipo de resistência às cefalosporinas é distinto entre diferentes variantes de CTX-

M. A maioria das variantes apresentam concentrações inibitórias mínimas (CIM) baixas para a 

oximinocefalosporina ceftazidima. Algumas variantes, do grupos CTX-M-1 e -9 como CTX-

M-15, CTX-M-16, CTX-M-27 e CTX-M-55 possuem atividade catalítica maior frente a esse 

antibiótico, apresentando CIM mais alta  (ZHAO; HU, 2013; HE et al., 2015). Esse fenômeno 

também é observado em híbridos dos grupos 1 e  9: CTX-M-64, CTX-M-123, CTX-M-132 e 

CTX-M-137 (HE et al., 2015).  

Animais de produção são reconhecidos como importantes reservatórios de 

enterobactérias produtoras de ESBL (LIEBANA et al., 2013; BRENNER MICHAEL et al., 
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2015). No Brasil, assim como em toda América do Sul, pouco se sabe sobre a epidemiologia 

de Enterobacteriaceae produtoras de CTX-M de animais de produção. Já foram descritas as 

variantes CTX-M-2, CTX-M-8 e CTX-M-15 em E. coli e Salmonella spp. provenientes de aves 

de produção, búfalos e suínos (SILVA et al., 2013, 2016; AIZAWA et al., 2014; FERREIRA 

et al., 2014b, 2014a; DA SILVA et al., 2016).  

 

2.4.2 AmpC β-lactamases 

 

β-lactamases do tipo AmpC são cefalosporinases codificadas no cromossomo de várias 

enterobactérias, como Serratia spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Providencia spp. e 

Morganella morgannii (PHILIPPON; ARLET; JACOBY, 2002; HANSON, 2003). Essas 

enzimas pertencentes a classe C na classificação molecular (Tabela 4) são induzíveis, ou seja, 

são produzidas intrinsicamente por esses gêneros bacterianos na presença de um agente indutor, 

o que leva a superexpressão do gene, sendo um processo reversível (HANSON, 2003; 

JACOBY, 2009). A expressão do gene ampC, e seu regulador ampR , confere a essas espécies 

resistência a cefalosporinas de primeira a terceira geração, inibidores de β-lactamases, 

cefamicinas, mas não a cefalosporinas de quarta geração e carbapenêmicos (JACOBY, 2009; 

LIEBANA et al., 2013). E. coli, K. pneumoniae e Proteus mirabilis não possuem os genes 

ampC-ampR no cromossomo ou o gene não é induzível.  

Algumas enzimas AmpC foram mobilizadas por sequências de inserção para 

plasmídeos, o que levou à disseminação dessa classe de β-lactamases em gêneros e espécies 

que não contavam com a produção desta classe de enzimas, como E. coli e K. pneumoniae 

(HANSON, 2003; LIEBANA et al., 2013). Bauernfiend et al. (1989) fizeram o  primeiro relato 

de produção de AmpC mediada por plasmídeos em uma cepa de K. pneumoniae originária da 

Coreia do Sul. Nas décadas seguintes esse mecanismo de resistência carreado por plasmídeos 

se disseminou mundialmente, sendo a enzima CMY-2 a mais comum em isolados humanos e 

animais (JACOBY, 2005; LIEBANA et al., 2013). 

No Brasil, enterobactérias produtoras de CMY-2 já foram descritas em isolados clínicos 

humanos e de animais, de carne de frango e cepas fecais de aves de produção e búfalos (PAVEZ 

et al., 2008; AIZAWA et al., 2014; DA SILVA et al., 2016; ROCHA et al., 2016; MONTE et 

al., 2017; MOURA et al., 2017b, 2017a).  
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2.4.3 Resistência à fosfomicina 

 

Fosfomicina é um antimicrobiano com ação em Gram-positivos e Gram-negativos 

descoberto em 1969 a partir de culturas de Streptomyces sp. (MICHALOPOULOS; 

LIVADITIS; GOUGOUTAS, 2011; DIJKMANS et al., 2017). Este antibiótico tem ação 

bactericida, inibindo uma reação enzimática no primeiro passo da síntese da parede celular 

bacteriana, causando modificação covalente do sítio ativo da N-acetilglicosamina enolpiruvil 

transferase (MurA) (FALAGAS et al., 2016). Inicialmente tinha uso parenteral para tratar 

pacientes com infecções graves (RAZ, 2012). Nos dias de hoje é amplamente utilizado de forma 

oral para tratamento de infecções urinárias em todo mundo (MICHALOPOULOS; 

LIVADITIS; GOUGOUTAS, 2011; RAZ, 2012; DIJKMANS et al., 2017). No Brasil, a 

fosfomicina é amplamente utilizada para tratamento de infecções do trato urinário não 

complicadas e infecções hospitalares por bactérias multirresistentes (PERDIGÃO-NETO et al., 

2014). Nos últimos anos a fosfomicina tem se tornado uma excelente escolha no tratamento de 

bactérias multirresistentes, pois o amplo espectro de ação e o fato de ser pouco utilizada por 

décadas, tornando os níveis de resistência à esse antimicrobiano serem muito baixos (POPOVIC 

et al., 2010; RAZ, 2012; SASTRY; DOI, 2017).  

Os mecanismos de resistência à fosfomicina primeiramente descritos foram mutações 

nos genes cromossômicos murA, glpT e uhpT, e em seus genes reguladores uhpA, cyaA e ptsI, 

que levam a alterações no alvo ou captação diminuída e/ou bloqueada da droga (FILLGROVE 

et al., 2003; FALAGAS et al., 2016).  

Um tipo de resistência mediada por genes modificadores de fosfomicina foi descrita no 

começo da década de 1990 e então denominados fos (YANG; LU; TSENG, 2017). Pelo menos 

10 tipos de genes fos de localização plasmidial ou cromossomal são descritos, e o mais comum, 

fosA, codifica uma glutationa-S-transferase que modifica a fosfomicina (YANG; LU; TSENG, 

2017). Atualmente são descritas variantes desde gene com estruturas similares (fosA2, fosA3, 

fosA4, fosA5 fosA6, fosA7, fosB, fosC, fosC2, fosX, e fosK), sendo endêmicas em 

Enterobacteriaceae do oeste da Ásia (ITO et al., 2017; REHMAN et al., 2017; YANG; LU; 

TSENG, 2017).   

A variante fosA3 é a mais disseminada, e está relacionada a genes blaCTX-M e rmtB, 

principalmente em cepas de enterobactérias provenientes de animais no sudeste asiático, com 

descrições pontuais em humanos (YANG; LU; TSENG, 2017). A origem de fosA3 é o 
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cromossomo de Kluyvera georgina, sendo mobilização do gene a plasmídeos um evento 

evolutivo mediado por IS26  (ITO et al., 2017).  Transposons compostos de IS26 são o ambiente 

genético mais comum de fosA3, sendo esses elementos genéticos responsáveis por mobilizar 

fosA3. Esses transposons são relacionados a plasmídeos conjugativos das classes IncFII, IncN, 

IncI1 e IncHI2 (LEE et al., 2012; HOU et al., 2013; YANG et al., 2014; WANG et al., 2017).   

Algumas linhagens de K. pneumoniae são relacionadas a genes fosA, porém com 

localização cromossomal. A origem do gene fosA6, descrito recentemente em um plasmídeo 

IncFII de E. coli que também possui CTX-M-2, é o cromossomo de K. pneumoniae (GUO et 

al., 2016).  

 

2.4.4 Resistência às quinolonas 

 

A utilização das quinolonas como antimicrobianos se iniciou em 1962 com a introdução 

do ácido nalidíxico, a primeira quinolona descoberta a partir da purificação da cloroquina 

(BALL, 2000). Na década de 1980 a adição de flúor na molécula das quinolonas gerou as 

fluororquinolonas, o que permitiu expandir o espectro de ação dessa classe  de antimicrobianos 

(HOOPER; JACOBY, 2015). Devido ao amplo espectro de ação, as fluoroquinolonas estão 

estre os antimicrobianos mais utilizados em humanos e animais no mundo todo (RUIZ; PONS; 

GOMES, 2012; ALDRED; KERNS; OSHEROFF, 2014).  

As quinolonas agem na DNA girase e toposisomerase IV, impedindo a função das 

mesmas (RUIZ; PONS; GOMES, 2012; HOOPER; JACOBY, 2015). Essa enzimas têm um 

papel essencial em processos de enovelamento do DNA, remoção de nós e emaranhados do 

DNA bacteriano, catalisação de quebra e fechamento da estrutura do DNA (ALDRED; 

KERNS; OSHEROFF, 2014). O primeiro mecanismo de resistência às quinolonas descrito foi 

a alteração do alvo, ou seja, mutações nas sequências da DNA girase (gyrA, gyrB) e 

topoisomerase IV (parC, parE), codificadas no cromossomo bacteriano (STRAHILEVITZ et 

al., 2009). Esse mecanismo de resistência às quinolonas é denominado “mutação na região 

determinante de resistência às quinolonas” (quinolone-resistance determining region - QRDR) 

(FÀBREGA et al., 2009). Mutações em posições especificas na sequência de aminoácidos ou 

combinação de mais de uma mutação em QRDR confere resistência a altas doses de exposição 

frente a esta classe de antibióticos (FÀBREGA et al., 2009; ALDRED; KERNS; OSHEROFF, 
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2014). No entanto, por ser um mecanismo que não pode ser transferido, esse tipo de resistência 

é limitado a clones específicos (FÀBREGA et al., 2009). 

Em 1998, Martínez-Martínez, Pascual & Jacoby descreveram a mobilização de um 

plasmídeo de K. pneumoniae para uma cepa E. coli receptora que conferia resistência ao ácido 

nalidíxico e baixos níveis de resistência às fluoroquinolonas. O gene que mediava esse 

resistência codificava uma proteína de 218 aminoácidos e foi denominado qnr,  posteriormente 

qnrA1 (MARTÍNEZ-MARTÍNEZ; PASCUAL; JACOBY, 1998).  

Em seguida, várias classes de genes qnr foram descritas e estabeleceu-se o critério de  

similaridade nucleotídica menor ou igual a 40% das famílias descritas para ser considerada uma 

nova família de genes qnr (JACOBY et al., 2008). Até o momento as sete famílias qnr 

reconhecidas são: qnrA, qnrB, qnrC, qnrD, qnrE, qnrS e qnrVC (JACOBY; STRAHILEVITZ; 

HOOPER, 2014; ALBORNOZ et al., 2017). Esse mecanismo transferível foi denominado 

PMQR (plasmid-mediated quinolone resistance – resistência às quinolonas mediada por 

plasmídeos).  

O mecanismo de resistência conferido pelos genes qnr é a proteção da DNA girase e 

topoisomerase IV da ação das quinolonas (FÀBREGA et al., 2009; ALDRED; KERNS; 

OSHEROFF, 2014; JACOBY; STRAHILEVITZ; HOOPER, 2014). Em 2006, um novo 

mecanismo de resistência às quinolonas mediado por plasmídeos foi  descrito por Robicsek et 

al. (2006): a modificação das quinolonas (acetilação) pelo gene que codifica uma 

acetiltransferase de aminoglicosídeos aac(6’)-Ib-cr . Além disso, os genes carreados por 

plasmídeos oqxAB e qepA, que codificam bombas de efluxo, também são descritos como 

responsáveis por fenótipo de resistência às quinolonas.  

 

2.4.5 Resistência às polimixinas 

 

A colistina (polimixina E) e polimixina B são antimicrobianos polipeptídeos catiônicos 

pertencentes à classe das polimixinas e apresentam espectro de atividade à maioria dos 

patógenos Gram-negativos, exceto a tribo Proteeae e os gêneros  Vibrio, Campylobacter, 

Serratia, Chromobacterium, Edwardsiella e Burkholderia (OLAITAN; MORAND; ROLAIN, 

2014; POIREL; JAYOL; NORDMANN, 2017). Na última década o surgimento de bactérias 

resistentes a quase todos antimicrobianos disponíveis fez com que a colistina voltasse a ser 
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utilizada, sendo considerada o último recurso terapêutico contra esses patógenos (DIJKMANS 

et al., 2015; KAYE et al., 2016).  

As polimixinas agem na membrana externa bacteriana, aumentando a permeabilidade 

celular, utilizando um mecanismo semelhante a detergentes catiônicos (DOWLING, 2013). 

Esse mecanismo tem como base a ligação das polimixinas (carga positiva) ao lipídio A do LPS 

(lipolissacarídeo) e fosfolipídeos na parede celular da célula bacteriana (carga negativa), essa 

interação eletrostática desestabiliza a membrana, causando a ruptura da célula (DOWLING, 

2013; OLAITAN; MORAND; ROLAIN, 2014; POIREL; JAYOL; NORDMANN, 2017). 

Além disso, as polimixinas tem a habilidade de se ligar e neutralizar o LPS liberado pela morte 

das células bacterianas, tendo efeito neutralizador em endotoxemia por LPS (POIREL; JAYOL; 

NORDMANN, 2017).  

O desenvolvimento de resistência as polimixinas tem sido observado em vários gêneros 

de enterobactérias. O mecanismo de resistência primeiramente descrito é a modificação do LPS 

via substituição ou adição catiônica (L-Ara4N e pEtN), similar àquela observada em bactérias 

com resistência intrínseca às polimixinas (JEANNOT; BOLARD; PLÉSIAT, 2017; POIREL; 

JAYOL; NORDMANN, 2017). Várias mutações em genes cromossomais como pmrAB, pmrC, 

pmrE, phoP e phoQ, ou em seus reguladores mgrB e crrAB, são responsáveis por conferir 

resistência às polimixinas,  

A resistência às polimixinas mediada por plasmídeos foi descrita em 2015 por Liu et al., 

e desde então é o mecanismo de resistência a colistina mais disseminado no mundo (LIU et al., 

2015; POIREL; JAYOL; NORDMANN, 2017; SRINIVAS; RIVARD, 2017). O gene mcr-1 

foi descoberto em cepas fecais de E. coli de animais de produção na China (LIU et al., 2015). 

A hipótese mais aceita é que esse gene tenha emergido por volta de 2006 na produção de suínos 

na China (WANG et al., 2018). Esse gene codifica uma proteína da classe das fosfoetanolamina 

transferases e sua presença resulta na adição de fosfoetanolamina no lipídeo A do LPS 

bacteriano, assim como nas mutações e alterações de regulação de genes cromossomais acima 

descritos (LIU et al., 2015; POIREL; JAYOL; NORDMANN, 2017).  

Desde sua primeira descrição em 2015 e até o momento da redação deste texto, mais 

quatro famílias de genes mcr foram descritas: mcr-2, mcr-3, mcr-4 e mcr-5 (XAVIER et al., 

2016; BOROWIAK et al., 2017; CARATTOLI et al., 2017; YIN et al., 2017). A hipótese de 

que o uso da colistina na criação animal tenha um papel crucial na seleção e disseminação de 

enterobactérias que possuem genes mcr é apoiada pelo fato da prevalência de mcr em bactérias 
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isoladas da criação animal ser muito superior à prevalência em bactérias de humanos e ambiente 

(POIREL; JAYOL; NORDMANN, 2017).  

 

2.4.6 Resistência a outros antimicrobianos de importância clínica 

 

Nas últimas décadas a resistência à antibióticos criticamente importantes tem se tornado 

um desafio cada vez mais presente (CODJOE; DONKOR, 2017). A resistência aos 

carbapenêmicos, classe de antimicrobianos de última linha para tratamento de infecções por 

Gram-negativos multirresistentes, é um problema de saúde pública em todo mundo 

(NORDMANN; CUZON; NAAS, 2009; NORDMANN, 2014; LAMMIE; HUGHES, 2016). 

Carbapenêmicos são antibióticos β-lactâmicos de amplo espectro utilizados para tratamento de 

infecções severas em humanos, principalmente tratamento empírico de infecções nosocomiais. 

O principal mecanismo de resistência aos carbapenêmicos é a produção de β-lactamases 

denominadas carbapenemases, que conferem resistência a quase todos os antibióticos β-

lactâmicos (NORDMANN; NAAS; POIREL, 2011; NORDMANN, 2014).  

As carbapenemases pertencem às classes moleculares de β-lactamases A, B e D (Tabela 

4) (BUSH, 2013). Às classes A e D pertencem às serina-β-lactamases (KPC e OXA), enquanto 

as classes B são metalo-β-lactamases (com atividade hidrolítica dependente da presença de 

zinco) (NDM, VIM, IMP) (TZOUVELEKIS et al., 2012; MARTÍNEZ-MARTÍNEZ; 

GONZÁLEZ-LÓPEZ, 2014). A produção de carbapenemases é relacionada principalmente a 

Gram-negativos isolados de pacientes e ambiente hospitalar. No Brasil, a epidemiologia de 

Gram-negativos resistentes aos carbapenêmicos está associada a disseminação de produtores 

de KPC-2, principalmente a K. pneumoniae pertencentes aos CC258 (SAMPAIO; GALES, 

2016). 

Em animais, existem relatos pontuais de enterobactérias produtoras de carbapenemases 

em criações de suínos, como o isolamento de Acinetobacter baumannii produtor de NDM-1 na 

China, Salmonella spp. produtora de VIM-1 na Alemanha e  E. coli e P. mirabilis produtores 

de IMP-27 nos EUA (FISCHER et al., 2013; ZHANG et al., 2013; MOLLENKOPF et al., 

2017).  

Aminoglicosídeos são frequentemente associados a β-lactâmicos para o tratamento de 

infecções complicadas. Existem diversos mecanismos de resistência aos aminoglicosídeos, 
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como modificação ou inativação enzimática por acetiltransferases e fosfotransferases, 

diminuição da permeabilidade celular e mutações no alvo (DOI; WACHINO; ARAKAWA, 

2016). Em particular, um mecanismo é responsável por altos índices de concentração inibitória 

mínima em aminoglicosídeos de importância clínica, como amicacina, tobramicina e 

gentamicina (DOI; ARAKAWA, 2007). Esse mecanismo é mediado pela produção de 

metiltransferases que ocasionam metilação pós-transcricional do 16S rRNA, interferindo a 

ligação da molécula do aminoglicosídeo ao alvo, sendo denominado 16s rRNA 

metiltransferases (16s-RMTases) (WACHINO; ARAKAWA, 2012).  

Existem vários genes codificadores de 16s-RMTases, como armA, diversas variantes de 

rmt, e nmpA, distribuídos em Enterobacteriaceae (WACHINO; ARAKAWA, 2012; DOI; 

WACHINO; ARAKAWA, 2016). Geralmente genes de 16s-RMTases estão relacionados a 

genes de β-lactamases como blaKPC, blaCTX-M e blaNDM, tornando as opções para tratamento de 

infecções ainda mais escassas (DOI; WACHINO; ARAKAWA, 2016). No Brasil, duas 

variantes são endêmicas, rmtD e rmtG, sendo associadas principalmente a isolados clínicos de 

K. pneumoniae do CC258 (BUENO et al., 2013; DOI; WACHINO; ARAKAWA, 2016; 

CERDEIRA et al., 2017). No entanto, existe o relato de um isolado ExPEC multirresistente 

isolada de um potro com infecção urinária produtora de RmtD no Paraná (LEIGUE et al., 2014).  

 

2.5 Elementos genéticos móveis  

 

Elementos genéticos móveis (EMG) são segmentos de DNA que têm a capacidade se 

mover dentro do genoma, codificam enzimas e outras proteínas que medeiam esse movimento 

dentro de uma célula (mobilidade intracelular) ou entre células bacterianas (mobilidade 

intercelular) (FROST et al., 2005). O conjunto de todos os EMG dentro de um genoma é 

definido como mobiloma. Devido a habilidade dos EMG em realizar transferência horizontal 

de genes de resistência e virulência, eles um papel de extrema importância na evolução 

bacteriana, alimentando o potencial adaptativo dos procariotos (SIEFERT, 2009).  São descritas 

várias classes de EMG encontrados em genomas procariotos, dentre as quais se destacam os 

plasmídeos, elementos conjugativos integrativos (ICEs), bacteriófagos, transposons e integrons 

(FROST et al., 2005; SIEFERT, 2009).    
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2.5.1 Plasmídeos 

 

Plasmídeos são módulos de DNA extra cromossômico funcional, organizados em uma 

unidade estável, com capacidade auto-replicativa, menor que o cromossomo bacteriano e não 

contêm genes necessários para funções essenciais da célula (FROST et al., 2005; CARATTOLI, 

2009). Plasmídeos clássicos são moléculas de DNA em cadeia dupla circular e covalentemente 

fechadas, que podem ser trocadas horizontalmente entre populações bacterianas por conjugação 

ou mobilização (COUTURIER et al., 1988; FROST et al., 2005; SIEFERT, 2009).  

Plasmídeos que contém um conjunto completo de genes necessários para montar todo 

aparato de conjugação, incluindo a formação do pili e ligação a outra célula bacteriana, são 

denominados plasmídeos conjugativos (GARCILLÁN-BARCIA; ALVARADO; DE LA 

CRUZ, 2011). Plasmídeos conjugativos são auto transmissíveis, ou seja, não dependem de 

genes presentes no cromossomo bacteriano e podem controlar toda a mobilização 

(ALVARADO; GARCILLÁN-BARCIA; DE LA CRUZ, 2012). Em Enterobacteriaceae, esse 

conjunto de genes responsáveis pela transferência está organizado em um operon denominado 

locus Tra (SMILLIE et al., 2010). Em geral, plasmídeos conjugativos têm alto peso molecular 

(> 30 Kb) devido a presença de alto número de genes responsáveis pela conjugação e se mantém 

em um baixo número de cópias na célula bacteriana. Já os plasmídeos mobilizáveis contêm um 

mínimo de genes responsáveis pela mobilização, no entanto esses plasmídeos não tem a 

capacidade de auto transmissão, eles dependem de um plasmídeo conjugativo para iniciar a 

conjugação e se mobiliza em conjunto com o plasmídeo maior (SMILLIE et al., 2010). Os 

plasmídeos mobilizáveis geralmente são de baixo peso molecular, entre 2 e 15 Kb, e se mantêm 

em alto número de cópias nas células (GARCÍA-FERNÁNDEZ et al., 2009). 

Plasmídeos podem replicar, controlar o seu número de cópias e assegurar sua herança 

em cada divisão celular por processos que dependem de sistemas de partição e manutenção 

(BAXTER; FUNNELL, 2014; HIGGINS; VOLOGODSKII, 2016). Esses sistemas são 

responsáveis pela manutenção do número de cópias, no caso de plasmídeos de alto peso 

molecular e conjugativos, sua estabilidade em diferentes hospedeiros e condições de 

crescimento, e posicionamento desses elementos dentro da célula bacteriana (BAXTER; 

FUNNELL, 2014). A impossibilidade de plasmídeos com o mesmo mecanismo de replicação 

coexistirem na mesma célula é devido a um fenômeno denominado "incompatibilidade 

plasmidial" (Inc) (COUTURIER et al., 1988; FROST et al., 2005).  
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A incompatibilidade plasmidial é definida como a incapacidade de dois plasmídeos 

serem herdados de forma estável na ausência de seleção externa (COUTURIER et al., 1988; 

JOHNSON; NOLAN, 2009). Plasmídeos que são incompatíveis entre si são atribuídos à mesma  

família de incompatibilidade ou grupo Inc, enquanto aqueles que podem coexistir em uma 

mesma célula bacteriana pertencem a diferentes grupos de incompatibilidade (COUTURIER et 

al., 1988; CARATTOLI et al., 2005; JOHNSON; NOLAN, 2009). Os plasmídeos são definidos 

como incompatíveis quando compartilham os mesmos mecanismos de replicação 

(COUTURIER et al., 1988; CARATTOLI et al., 2005; CARATTOLI, 2013). A classificação 

dos plasmídeos baseados nos grupos Inc (ou Rep) é a base da classificação desses elementos e 

são amplamente utilizados em estudos epidemiológicos (CARATTOLI, 2013). Dentre as várias 

famílias de plasmídeos que disseminam genes emergentes de resistência entre as 

Enterocacteriaceae se destacam os grupos IncFII, IncA/C, IncL/M, IncN e IncI1 

(CARATTOLI, 2011, 2013).  

Além de sistemas de manutenção e partição, outro mecanismo utilizado pelos 

plasmídeos para assegurar a herança de pelo menos uma cópia do plasmídeo em questão às 

células filhas após a replicação celular são os sistemas de produção de toxina e anti-toxina (TA) 

(HAYES; VAN MELDEREN, 2011; UNTERHOLZNER; POPPENBERGER; ROZHON, 

2014). A função dos sistemas de produção de toxina-antitoxina (TA) é inviabilizar células que 

não herdaram o plasmídeo em questão durante a replicação celular. Comumente esse sistema 

se caracteriza pela presença de um operon composto por dois genes: um gene que codifica uma 

toxina e um gene cognato que codifica a antitoxina (UNTERHOLZNER; POPPENBERGER; 

ROZHON, 2014). Nos sistemas TA a toxina é uma proteína e a antitoxina pode ser uma proteína 

ou um pequeno RNA (sRNA – small RNA) (YAMAGUCHI; PARK; INOUYE, 2011; 

UNTERHOLZNER; POPPENBERGER; ROZHON, 2014). Esse sistema tem como 

característica a produção constante da toxina, que é estável e tem uma meia vida maior que a 

antitoxina instável. Se durante a replicação celular uma célula não herdou o plasmídeo em 

questão, a antitoxina irá se degradar rapidamente e então a ação da toxina é efetuada, matando 

a célula (HAYES; VAN MELDEREN, 2011; YAMAGUCHI; PARK; INOUYE, 2011; 

UNTERHOLZNER; POPPENBERGER; ROZHON, 2014; DÍAZ-OREJAS; ESPINOSA; 

YEO, 2017). Esse processo é denominado “morte pós-segrecional” (PSK – post-segrational 

killing) (YAMAGUCHI; PARK; INOUYE, 2011; UNTERHOLZNER; POPPENBERGER; 

ROZHON, 2014; DÍAZ-OREJAS; ESPINOSA; YEO, 2017).  
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Em plasmídeos de resistência e virulência presentes em enterobactérias sete sistemas 

TA são comuns: CcdA–CcdB (ccdAB), RelB–RelE (relBE), ParD–ParE (parDE), VagC–VagD 

(vagCD), Hok–Sok (hok–sok), PndA–PndC (pndAC) e SrnC (srnBC) (MNIF et al., 2010).  

 

2.5.2 Transposons e Sequências de Inserção 

 

Tranposons, ou elementos de transposição, são sequências de DNA que têm a 

capacidade de mudar de posição dentro do genoma. Devido à essa habilidade, esses elementos 

são chamados de “genes saltadores” (jumping genes), no entanto, os transposons são mantidos 

em um local integrado no genoma (FROST et al., 2005). Transposons são encontrados em 

genomas eucariotos e procariotos, podendo ser classificados em diversas categorias conforme 

sua estrutura e funcionalidade. O tipo mais simples de transposon conhecido são as Sequências 

de Inserção (IS), elemento amplamente distribuído em genomas procariotos (MARQUES, 

2012).  

As IS são sequências de DNA de tamanho pequeno (geralmente menor que 2,5 Kb) e 

organização genética simples, codificando apenas proteínas envolvidas na transposição 

(D’ARI; SEZONOV, 2014). As IS são formadas por uma transposase (tnpA), enzima que 

responsável por cortar e liberar o DNA, e duas repetições invertidas (IR), uma à esquerda (IRL) 

e outra à direita (IRR) (Figura 2A).  

Os transposons (Tn) podem ser distinguidos das IS pela presença de outros genes que 

não são envolvidos na catalisação ou regulação do movimento do Tn, denominados genes 

passageiros ou de carga, genes que podem ser relacionados à resistência antimicrobiana ou 

virulência. Em genomas procariotos dois tipos de transposons são comumente encontrados: 

transposons compostos e não compostos (MARQUES, 2012). Tranposons compostos são 

formados por três módulos: uma parte central variável, que contêm genes não relacionados a 

transposição e duas cópias de uma mesma IS na extremidade (Figura 2B). Os transposons 

compostos se mobilizam através de um tipo de transposição denominado transposição não 

replicativa, ou transposição “corta e cola”, em que a transposase reconhece as IR, faz o corte 

de DNA e toda a estrutura é liberada e se move (MARQUES, 2012). Esse tipo de transposição 

depende de uma resposta rápida de reparo de dano ao DNA, já que o DNA é cortado. Os 

transposons não compostos são formados por uma cópia de uma IS, que contém a transposase 
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(tnpA) e um gene que codifica uma resolvase (tnpR) (Figura 2C). Esse tipo de transposon utiliza 

um tipo de transposição chamada transposição replicativa ou “copia e cola” (MARQUES, 2012; 

D’ARI; SEZONOV, 2014). Na transposição replicativa, uma cópia adicional do transposon é 

gerada e liberada, não havendo dano ao DNA no transposon primário (MARQUES, 2012). 

 

Figura 2. Estrutura das sequências de inserção (A), transposon composto (B) e não composto  

(C).  

 

 

 

2.5.3 Integrons  

 

Integrons são elementos genéticos que contribuem para rápida evolução bacteriana 

através da aquisição, armazenamento, expressão e rearranjo de genes contidos em cassetes 

(MAZEL, 2006; ESCUDERO et al., 2015). Embora a estrutura completa de um integron não 

seja móvel, os integrons contêm cassetes genéticos que podem ser mobilizados para outros 

integrons ou para sítios secundários no genoma bacteriano (FLUIT; SCHMITZ, 2004). Todos 
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os integrons compartilham três características essenciais, cujas atividades combinadas 

capturam e subsequentemente expressam genes exógenos: (i) uma integrase (intI), enzima da 

família das tirosina-recombinases responsável pelo reconhecimento e integração dos cassetes; 

(ii) uma região de recombinação denominada attI, onde são inseridos os cassetes gênicos; (iii) 

um promotor associado a intI, designado Pc. Em algumas classes de integrons essas estruturas 

são divididas em regiões conservadas (5’CS e 3’CS) e uma região onde os genes cassetes são 

inseridos, denominada região variável (RV), porém o integron pode não ter nenhum gene 

inserido e então é considerado um integron vazio, ou seja, sem genes cassetes associados 

(Figura 3) (CAMBRAY; GUEROUT; MAZEL, 2010; HALL, 2012; GILLINGS, 2014; 

ESCUDERO et al., 2015).  

Integrons adquirem genes delimitados por um sítio de recombinação denominado 59-be, 

também chamado de sítio attC (CAMBRAY; GUEROUT; MAZEL, 2010; HALL, 2012; 

GILLINGS, 2014). Genes cassetes em formas circulares são integrados por recombinação 

específica do local entre attI e attC,  e mais raramente entre attI e attI ou attC e attC, em um 

processo mediado pela integrase do integron (Figura 3) (MAZEL, 2006; CAMBRAY; 

GUEROUT; MAZEL, 2010). Esse processo é reversível e os cassetes podem ser removidos 

como elementos circulares livres (GILLINGS, 2014). A inserção no local attI permite a 

expressão do cassete acionado pelo promotor Pc adjacente (GILLINGS, 2014). 

O sistema de integração e expressão de genes cassetes apresentado pelos integrons é uma 

vantagem no ponto de vista evolutivo porque o novo gene é integrado em um sítio de 

recombinação específico e não perturba a expressão dos outros genes no genoma (GILLINGS, 

2014; ESCUDERO et al., 2015). Ademais, o gene recém-adquirido é expresso por um promotor 

próprio, ficando instantaneamente pronto para ser submetido à seleção natural (MAZEL, 2006; 

CAMBRAY; GUEROUT; MAZEL, 2010). 

Integrons são encontrados em bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, mas integrons 

contendo genes de resistência são mais frequentes em isolados de Enterobacteriaceae e 

Vibrionaceae (FLUIT; SCHMITZ, 1999; STOKES; GILLINGS, 2011). Os integrons podem 

estar associados a outros elementos móveis, como plasmídeos e transposons, o que leva a uma 

disseminação ainda maior dos genes contidos nessas estruturas (STALDER et al., 2012).  
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Figura 3. Estrutura de um integron de classe 1  

 

 

Integrons podem ser classificados em várias categorias conforme a sequência da 

integrase (intI), no entanto apenas três classes tem um papel na disseminação de genes de 

resistência a antibióticos: integrons de classe 1 (intI1), classe 2 (intI2) e classe 3 (intI3) 

(MAZEL, 2006; GILLINGS, 2014). Integrons de classe 1 são amplamente distribuídos entre 

isolados clínicos e a maior parte dos cassetes de resistência a antibióticos conhecidos pertencem 

a esta classe (MAZEL, 2006; CAMBRAY; GUEROUT; MAZEL, 2010). Segundo a database 

Integrall, responsável pela curadoria de novas classes de integrons, arranjo de genes cassetes e 

nomenclatura, até o momento são conhecidos 8561 genes cassetes distribuídos em  189 gêneros 

pertencentes a 419 espécies bacterianas (http://integrall.bio.ua.pt/ acesso em 30 abril de 2018).  
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

Determinantes Emergentes de Resistência Antimicrobiana em Isolados Clínicos, Fecais e de 

Carne de Escherichia coli de Aves de Produção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________
Nota: Parte dos resultados apresentados nesse capítulo foram publicados em:  

CUNHA, M. P. V.; LINCOPAN, N.; CERDEIRA, L.; ESPOSITO, F.; DROPA, M.; FRANCO, L.S.; 

MORENO, A. M.; KNÖBL, T. Coexistence of CTX-M-2, CTX-M-55, CMY-2, FosA3 and QnrB19 in 

Extraintestinal Pathogenic Escherichia coli from Poultry in Brazil. ANTIMICROBIAL AGENTS AND 

CHEMOTHERAPY, v. 61, p. AAC.02474-16, 2017. http://dx.doi.org/10.1128/aac.02474-16 

http://dx.doi.org/10.1128/aac.02474-16
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria avícola tem ocupado um papel de liderança dentre todos os produtos de 

exportação produzidos no Brasil. Esse panorama também é observado em vários países em 

desenvolvimento, sendo a produção de aves um dos pilares da economia em países do sudeste 

asiático e América Latina (DAGHIR, 2008; ABPA, 2017). 

Nos sistema industrial de criação de aves o uso de antimicrobianos é indispensável, pois 

os benefícios decorrentes da utilização dessas drogas tornam o sistema de criação mais 

dinâmico e produtivo, diminuindo a mortalidade, prevenindo o aparecimento de doenças, 

reduzindo a colonização por bactérias zoonóticas, reduzindo a emissão de CO2 e contribuindo 

para o ganho de peso das aves (GUARDABASSI; KRUSE, 2010; AARESTRUP, 2015). Em 

contrapartida, o uso desses agentes na criação de aves contribui para o aumento da resistência 

aos antimicrobianos em bactérias comensais e patogênicas, o que tem um efeito indireto no 

aumento das infecções humanas por organismos multirresistentes (CDC, 2013; AARESTRUP, 

2015). Além disso, as bactérias podem transmitir genes de resistência às linhagens suscetíveis 

através da transferência horizontal de genes, contribuindo para a disseminação de genes de 

resistência dentro do contexto da criação animal (GARCIA-MIGURA et al., 2014). A 

correlação positiva entre a utilização de antimicrobianos e a ocorrência de resistência 

antimicrobiana em bactérias isoladas de animais e a transmissão de bactérias de origem animal 

resistentes à humanos já foi demonstrada em vários estudos, evidenciando o risco à saúde 

humana em decorrência do uso de antimicrobianos em animais (GUARDABASSI; KRUSE, 

2010; AARESTRUP, 2012, 2015).  

A espécie Escherichia coli representa um grande desafio em avicultura, pois é 

considerada o patógeno oportunista de maior importância em criações de aves, além do 

potencial zoonótico que representa para os seres humanos (OLSEN et al., 2014; MANGES, 

2016). Nas últimas décadas, cepas de E. coli provenientes da criação animal exibindo fenótipo 

de resistência à múltiplos antibióticos emergiram no mundo todo, sendo considerada um 

problema de saúde pública (LIEBANA et al., 2013). No Brasil, estudos sobre vigilância, 

mecanismos e epidemiologia da resistência antimicrobiana em bactérias da criação de aves são 

escassos, tornando as medidas preventivas e de controle da resistência antimicrobiana mais 

difíceis. 
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3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Objetivos gerais 

 

Esse estudo tem como objetivo avaliar a ocorrência e diversidade de determinantes 

emergentes de resistência a antibióticos das classes dos β-lactâmicos, quinolonas, fosfomicina 

e colistina em Escherichia coli de origem clínica (APEC), fecal e de carne de aves de produção 

isoladas em diferentes estados do Brasil. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

- Determinar a ocorrência de genes codificadores de ESBL, pAmpC, carbapenemases, 16s 

rRNA metiltransferases, resistência a quinolonas, colistina e fosfomicina mediados por 

plasmídeos em isolados de E. coli de origem aviária.  

-Caracterizar os elementos genéticos relacionados a esses genes. 

-Determinar a sequência completa de plasmídeos representativos. 

-Realizar a caracterização genotípica e clonalidade das cepas que albergam esses genes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

3.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.3.1 Isolados de Escherichia coli 

 

Para esse estudo foram selecionados 773 isolados de E. coli provenientes de aves 

doentes (amostras clínicas de APEC [Avian Pathogenic E. coli]), fezes de aves saudáveis e 

carne de frango coletados entre 2008 e 2017 nos estados de Minas Gerais (MG), São Paulo 

(SP), Goiás (GO), Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS). A distribuição desses isolados está 

descrita na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Distribuição dos isolados de E. coli provenientes de criações comerciais e carne de 

frango conforme origem, tipo de ave e estado.  

 

Origem  Ave/Tipo de criação Estados  
Ano 
isolamento 

Número de 
isolados  

Fecal 

Frango de corte PR, MG, SP 2008-2017 120 

Poedeiras SP, MG 2011-2017 55 

Perus  GO, RS 2013 125 

  Clínica 
(APEC) 

Frango de corte SP, MG, PR 2008-2017 34 

Poedeiras SP, MG 2011-2017 23 

Perus  GO, RS 2008-2013 200 

Carne  Frango de corte SP 2015-2017 176 
 

 

As amostras fecais foram coletadas com auxílio de suabes estéreis diretamente da cloaca 

de aves saudáveis no período pré-abate (40-45 dias) e transportadas em meio de Stuart. Os 

suabes foram inoculados em caldo BHI (Brain Heart Infusion), incubados em estufa a 37º C 

por 24 horas e plaqueados em ágar MacConkey. Colônias fermentadoras de lactose e com 

morfologia típica de E. coli foram submetidas à série de testes bioquímicos EPM, MiLi e Citrato 

(Enterokit Probac, São Paulo).  

Amostras clínicas foram coletadas por meio de suabe estéril durante a linha de abate 

diretamente do órgão que apresentasse sinais de colibacilose (perihepatite, aerossaculite e 
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pericardite) e mantidas sob refrigeração até o momento do processamento. As aves foram 

abatidas em frigorífico comercial inspecionado pelo SIF, segundo recomendação do Ministério 

da Agricultura, sendo insensibilizados por eletronarcose e submetidos à sangria. O processo de 

isolamento e identificação foi realizado sob o mesmo protocolo descrito acima.  

Para o isolamento de E. coli em carne de frango, cortes de 25g de carne foram 

acondicionados em bolsas esterilizadas contendo 225 mL de água peptonada tamponada. As 

amostras foram homogeneizadas em stomacher, agitadas a velocidade média por 1 minuto, 

incubadas a 37º C por 24 h e então semeadas em ágar MacConkey. A identificação foi realizada 

utilizando a mesma serie bioquímica dos isolados fecais e clínicos. Nas três categorias de 

origem das cepas foi selecionado apenas um isolado por ave amostrada. Todos isolados 

identificados como E. coli foram estocados em glicerol a – 80ºC.  

 

3.2.3 Extração do DNA bacteriano 

 

O DNA bacteriano foi extraído e purificado pelo método baseado 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 (BOOM et al., 1990). 

 

3.2.3 Determinação do fenótipo de suscetibilidade antimicrobiana 

 

O perfil de resistência dos isolados foi determinado utilizando com o teste de difusão 

em disco (Kirby-Bauer) de acordo com os protocolos descritos nos documentos do Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) para bactérias de origem humana e veterinária (CLSI, 

2013; CLSI, 2016). Os agentes antimicrobianos testados e suas respectivas concentrações 

foram: ácido nalidíxico (30 µg), amoxicilina/ácido clavulânico (20/10 µg), amicacina (30 µg), 

ampicilina (30 µg), cefepima (30 µg), cefoxitina (30 µg), cefotaxima (30 µg), ceftazidima (30 

µg), ceftiofur (30 µg), ciprofloxacina (5 µg), cloranfenicol (30 µg), enrofloxacina (5 µg) , 

ertapenem (10 µg), estreptomicina (10 µg), fosfomicina (200 µg), gentamicina (10 µg), 

imipenem (10 µg), marbofloxacina (5 µg), neomicina (10 µg), sulfonamidas (300 µg), 

sulfametoxazol/trimetroprima (25µg) e tetraciclina (30 µg). A avaliação da suscetibilidade à 
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colistina foi realizada em testes de microdiluição em placas de 96 poços. O padrão de 

interpretação dos resultados está descrito na Tabela 6.  

A avaliação do fenótipo de produção de ESBL foi realizada através do teste de dupla 

difusão de discos utilizando discos de cefotaxima, ceftazidima, e ceftiofur, como substratos e 

amoxicilina/ácido clavulânico como inibidor.  

Os isolados positivos para algum determinante de resistência pesquisado foram 

submetidos a determinação da concentração inibitória mínima (CIM) utilizando o método de 

diluição em ágar ou microdiluição em placa conforme recomendações do CLSI (CLSI, 2013; 

CLSI, 2016). Nos testes da CIM realizados com fosfomicina foi acrescentada glicose-6-fosfato 

(G6P) na concentração de 25 mg/L. A extensão das concentrações utilizadas nos testes da CIM 

e o padrão de interpretação dos resultados estão descritos na Tabela 6. A CIM50 e CIM90 

representam as concentrações capazes de inibir o crescimento visível de 50% e 90% dos 

isolados. 

Para todos os testes fenotípicos de suscetibilidade foi utilizada a cepa E. coli ATCC 

25922 como controle de qualidade.  

Isolados que apresentaram resistência a um ou mais antibióticos pertencentes a três ou 

mais classes de antimicrobianos foram considerados multirresistentes (MAGIORAKOS et al., 

2011).   
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Tabela 6.  Padrões de interpretação dos testes fenotípicos de suscetibilidade.  

 
Antimicrobiano 

Kirb-Bauer (halo de 
inibição [mm])  

CIM (mg/L) Extensão    
CIM (mg/L) 

S I R S I R 

Amoxicilina/ácido 
clavulânico (AMC) 

≤ 18 
 

14-17 ≥13 ≤ 8/4 
 

16/8 ≥ 32 0,03 – 64 

Ampicilina (AMP) ≤ 17 
 

14-16 ≥13 NT 

Cefepima (CPM) ≤ 25 
 

19-24 ≥18 ≤ 2 
 

4-8 ≥ 16 0,03 – 64  

Cefoxitina (FOX) ≤ 18 
 

15-17 ≥14 ≤ 8 
 

16 ≥ 32 0,03 – 64 

Cefotaxima (CTX) ≤ 26 
 

23-25 ≥22 ≤ 1 
 

2 ≥ 4 0,03 – 64 

Ceftazidima (CAZ) ≤ 21 
 

18-20 ≥17 ≤ 4 
 

8 ≥ 16 0,03 – 64 

Ceftiofur (TIO) ≤ 21 
 

18-20 ≥17 ≤ 2 
 

4 ≥ 8 0,03 – 64 

Ertapenem (ERT) ≤ 22 
 

19-21 ≥18 NT 

Imipenem (IMI) ≤ 23 
 

20-22 ≥19 NT 

Ácido nalidíxico (NAL) ≤ 19 
 

18-14 ≥13 ≤16 - ≥32 0,03 – 64 

Ciprofloxacino (CIP) ≤ 21 
 

20-16 ≥15 ≤1 2 ≥4 0,03 – 64 

Enrofloxacino (ENR) ≤ 23 
 

22-17 ≥16 ≤0.5 1-2 ≥4 0,03 – 64 

Marbofloxacino (MAR) ≤ 20 
 

19-15 ≥14 ≤1 2 ≥4 0,03 – 64 

Amicacina (AMI) ≤ 17 
 

16-15 ≥14 ≤16 32 ≥64 0,5 - 512 

Estreptomicina (STR) ≤ 15 
 

14-12 ≥11 NT 

Gentamicina (GEN) ≤ 15 
 

14-13 ≥12 ≤ 4 
 

8 ≥ 16 0,03 – 64 

Neomicina (NEO)* ≤ 17 16-12 ≥12 NT 
 

Fosfomicina (FOS) ≤ 16 
 

15-13 ≥12 ≤64 128 ≥256 0,5 - 512 

Colistina (COL) - - - ≤ 1 
 

- ≥ 2 0,5 - 32 

Cloranfenicol (CLO) ≤ 18 
 

17-13 ≥12 NT 

Sulfonamidas (SUL) ≤ 17 
 

16-13 ≥12 NT 

Sulfametoxazol/ 
Trimetroprima (SXT) 

≤ 16 
 

15-11 ≥10 NT 

Tetraciclina (TET) ≤ 15 
 

14-11 ≥10 NT 

S: Suscetível, I: Suscetibilidade intermediária, R: Resistente; NT: CIM não realizada; *Padrão de halo de inibição 

fornecido pelo fabricante (CEFAR Diagnóstica).  
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3.2.4 Detecção dos determinantes de resistência antimicrobiana por PCR e sequenciamento  

 

Todas os isolados que apresentaram fenótipo de resistência sugestivo de produção de 

beta-lactamase de espectro estendido (ESBL), pAmpC, resistência à fosfomicina, à colistina, 

ao ácido nalidíxico e amicacina e/ou gentamicina (16s rRNA metiltranferases) foram 

submetidas a caracterização molecular por PCR, utilizando os iniciadores descritos na Tabela 

3. Após a extração do DNA as amostras foram submetidas à PCR em misturas contendo: 2,5 

µL do DNA, tampão para PCR 1X, MgCl2 (1,5 mM), 10 mM de cada desoxiribonucleotídeo 

(dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 10 μM de cada primer (listados na Tabela 7), 1 U da enzima Taq 

polimerase (Sinapse Inc. ou Thermo Fisher Scientific) e água ultrapura autoclavada totalizando 

25 µL por reação. Os produtos de PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 

(1,5%) a 100 V durante 2 horas e corados com SYBR® Safe DNA Gel Stain (Invitrogen).  

Para determinação das variantes dos genes amplificados foi realizado o sequenciamento 

dos produtos de PCR utilizando o sistema ABI 3730 DNA Analyser (Life Technologies – 

Applied Biosystems). As reações de sequenciamento foram feitas utilizando o BigDye® 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit . As corridas foram feitas em capilares de 36 cm 

utilizando o polímero POP7. O alinhamento, edição e análise das sequências foram realizadas 

utilizando os softwares Geneious v.9.1.8 (Biomatters). As sequências foram comparadas por 

alinhamentos múltiplos utilizando o software BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/).  

Nos isolados que tiveram o genoma sequenciado, os genes de resistência foram 

detectados in silico através da ferramenta online ResFinder v.3.0 

https://cge.cbs.dtu.dk/services/ResFinder/ (ZANKARI et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=600533
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=601943
https://products.appliedbiosystems.com/ab/en/US/adirect/ab?cmd=catNavigate2&catID=601943
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
https://cge.cbs.dtu.dk/services/ResFinder/


77 

 

 

Tabela 7. Genes alvo, sequência dos primers, tamanho dos produtos e referências. 

Alvo  Sequência dos primers (5’-3’) 
Produto 
(pb) 

Referência 

β-lactamases 

blaSHV 
AGCCGCTTGAGCAAATTAAAC 

713 

(DALLENNE et 
al., 2010) 

ATCCCGCAGATAAATCACCAC 

blaTEM 
CATTTCCGTGTCGCCCTTATTC 

800 
CGTTCATCCATAGTTGCCTGAC 

blaCTX-M grupo 1 
TTAGGAARTGTGCCGCTGYA  

688 CGATATCGTTGGTGGTRCCAT 

blaCTX-M grupo 2 
CGTTAACGGCACGATGAC  

404 CGATATCGTTGGTGGTRCCAT 

blaCTX-M grupos 8/25 
AACRCRCAGACGCTCTAC 326 

 TCGAGCCGGAASGTGTYAT 

blaCTX-M grupo 9 
TCAAGCCTGCCGATCTGGT  

561 TGATTCTCGCCGCTGAAG 

blaCMY, blaLAT 
CGAAGAGGCAATGACCAGAC 

538 
ACGGACAGGGTTAGGATAGY 

blaCMY-2 
CAATGTGTGAGAAGCAGTC 

1432 
(PÉREZ-PÉREZ; 
HANSON, 2002) CGCATGGGATTTTCCTTGCTG 

blaACC 
CACCTCCAGCGACTTGTTAC 

346 

(DALLENNE et 
al., 2010) 

GTTAGCCAGCATCACGATCC 

blafOX 
CTACAGTGCGGGTGGTTT 

162 
CTATTTGCGGCCAGGTGA 

blaDHA 
TGATGGCACAGCAGGATATTC 

997 
GCTTTGACTCTTTCGGTATTCG 

blaGES 
AGTCGGCTAGACCGGAAAG 

399 
TTTGTCCGTGCTCAGGAT 

blaVEB 
GCTCCGATAATGAAAGCGT 

648 
TTCGGCTTGACTCGGCTGA 

blaPER 
CATTTCCCGATGCAAAGCGT 

520 
CGAAGTTTCTTTGGACTCTG 

blaIMP 
TTGACACTCCATTTACDG 

139 
GATYGAGAATTAAGCCACYCT 

blaKPC 
ACGACGGCATAGTCATTTGC 

538 
CATTCAAGGGCTTTCTTGCTGC 

blaVIM 
GATGGTGTTTGGTCGCATA 

390 
CGAATGCGCAGCACCAG 

blaOXA48-like 

GCTTGATCGCCCTCGATT 

281 GATTTGCTCCGTGGCCGAAA 

TCAGCGCAGCTTGTCGGCCAT 

PMQR 

qnrA 
CAGCAAGAGGATTTCTCACG 

630 

(CIESIELCZUK et 
al., 2013) 

 AATCCGGCAGCACTATTACTC 

qnrB 
 GGCTGYCAGTTCTATGATCG 

488 
SAKCAACGATGCCTGGTAG 

qnrC 
GCAGAATTCAGGGGTGTGAT 

118 
AACTGCTCCAAAAGCTGCTC 

qnrD 
  CGAGATCAATTTACGGGGAATA 

581 
(CAVACO et al., 
2009) AACAAGCTGAAGCGCCTG 

qnrS 
 GCAAGTTCATTGAACAGGGT 

428 
(CATTOIR et al., 
2007)    TCTAAACCGTCGAGTTCGGCG 

Continua..

. 
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aac(6’)-Ib-cr 

TTGGAAGCGGGGACGGAM 

265 
(WAREHAM; 
UMOREN; 
KHANNA, 2010) 

 ACACGGCTGGACCATA 
 

qepA 
GCAGGTCCAGCAGCGGGTAG 

218 
(YAMANE et al., 
2007) CTTCCTGCCCGAGTATCGTG 

oqxA 
GCAGAATTCAGGGGTGTGAT 

313 
(CIESIELCZUK et 
al., 2013) AACTGCTCCAAAAGCTGCTC 

oqxB 
CTGGGCTTCTCGCTGA ATAC 

438 
(PEREZ et al., 
2013)  

qnrE1 
AGCTCGGAGTTTATCGGCTG 

521 Este estudo 
ATGCCAAGTCGCTCCATCAA 

Fosfomicina 

fosA 
ATCTGTGGGTCTGCCTGTCGT 

271 

(HOU et al., 2012) 
ATGCCCGCATAGGGCTTCT 

fosA3 
GCGTCAAGCCTGGCATTT 

282 
GCCGTCAGGGTCGAGAAA 

fosB 
ATATGATCAAAGGAATAAATC 

600 

(ARCA; 
REGUERA; 
HARDISSON, 
1997) CATATGAAAATTCATATGAGG 

fosC2 
TGGAGGCTACTTGGATTTG 

217 (HOU et al., 2012) 
AGGCTACCGCTATGGATTT 

fosA5, A6, A7 
ATTTGCTGGGGTTGCAGCTA 

283 Este estudo 
TCTCCCACATGCAGTTCCAG 

Colistina 

mcr-1 
GCTCGGTCAGTCCGTTTGT 

1315 Este estudo  
GCCACTGGATACTTTGAGCG 

mcr-2 
TGTTGCTTGTGCCGATTGGA 

567 
(XAVIER et al., 
2016) AGATGGTATTGTTGGTTGCTG 

mcr-3 
TGATGATGCAAAACGGGATAC 

603 Este estudo 
TTGTCATAGGTGTTGGTGAGC 

mcr-4 
ATTGGGATAGTCGCCTTTTT 

487 
(CARATTOLI et 
al., 2017) TTACAGCCAGAATCATTATCA 

mcr-5 
TCGCTATTTGATCACTCCTG 

856 Este estudo  
GATGACGTAAGGTATGCCAT 

16s rRNA metiltransferases 

armA 
ATTCTGCCTATCCTAATTGG 

315 

(DOI; ARAKAWA, 
2007) 

ACCTATACTTTATCGTCGTC 

rmtB 
GCTTTCTGCGGGCGATGTAA 

173 
ATGCAATGCCGCGCTCGTAT 

rmtD 
CGGCACGCGATTGGGAAGCCGG 

401 
CGGAAACGATGCGACGAT 

rmtG 
AAATACCGCGATGTGTGTCC 

250 
(BUENO et al., 
2013) ACACGGCATCTGTTTCTTCC 

 

 

 

 

 

Continuação... 
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3.2.5 Determinação do ambiente genético dos genes de resistência  

 

Após a detecção dos genes de resistência e determinação das variantes, foi pesquisado 

o ambiente genético através do mapeamento por PCR utilizado primers que tem como alvo 

genes que fazem parte de sequencias de inserção, transposons e integrons. Para isso foram 

realizadas reações de PCR convencional e PCR longo (long-PCR) utilizando a enzima UNI-

TAQ® DNA Polimerase High Fidelity (Uniscience), que permite a amplificação de produtos 

até 30 Kb. Os iniciadores foram desenhados conforme sequências de referências no Genbank 

ou de isolados desse estudo que tiveram o genoma sequenciado. Os primers estão descritos na 

Tabela 8.  

 

3.2.6 Análise genotípica, determinação dos grupos filogenéticos e MLST 

 

Os isolados positivos para algum gene de interesse foram submetidos à análise 

genotípica por ERIC-PCR utilizando os primers ERIC-1 e ERIC-2, como descrito por 

Versalovic et al. (1991). Os padrões de banda foram comparados utilizando o software 

ImageLab® (BioRad). Para determinação dos grupos filogenéticos, foi utilizado o método de 

Clermont et al. (2013), que se baseia em duas etapas para classificação em um dos oito grupos 

filogenéticos de E. coli (A, B1, B2, C, D, E, F e clado I). A primeira etapa consiste na 

amplificação de quatro genes (arpA, chuA, yjaA e TsEP4), caso o isolado não seja classificado, 

uma segunda etapa de PCRs é necessária para classificar o grupo C (arpA C) e grupo E (trpA 

E).  

Para a determinação do sequence type (ST) de isolados representativos foi utilizado o 

método de MLST (Multilocus sequence typing) de Achtman (WIRTH et al., 2006), que consiste 

na amplificação de sete genes housekeeping (adk, fumC, gyrB, icd, mdh, purA e recA) conforme 

protocolo descrito em http://mlst.warwick.ac.uk/mlst/dbs/Ecoli. Para as cepas que tiveram o 

genoma sequenciado, o MLST foi determinado utilizando a ferramenta MLST 2.0 do Center 

for Genomic Epidemiology, disponível em https://cge.cbs.dtu.dk/services/MLST/.  

 

 

http://mlst.warwick.ac.uk/mlst/dbs/Ecoli
https://cge.cbs.dtu.dk/services/MLST/
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Tabela 8. Primers utilizados para determinação do ambiente genético dos genes ESBL, 

pAmpC, PMQR, fos e mcr. 

 

Alvo  Posição Sequência de primers (5´-3´) Referência  

IS26 

tnpA (95-115 RV) GGAGATGCTGGCTGAACGCG 

Este estudo 
IRR (11-21 FW) AAAGTTAGCGATGAGGCAGC 

tnpA (124-144 FW) GCGGTAAATCGTGGAGTGAT 

IS1 IRR (8-28 Downstream) TCATGCAGCTCCACCGATTT 

IS2 tnpA truncada por qnrS1 TCATAATGCGATACACCCGC 

(GARCÍA-

FERNÁNDEZ et 

al., 2009) 

ISEcp1 

Upstream tnpA (164-144 

FW) 
TTCAAAAAGCATAATCAAAGCC 

Este estudo 

Downstream tnpA (95-

117 RV) 
CAACCACCTTTCAATCATTTTT 

IS10 905-928 tnpA FW TATGGCGTAGGCCTAGTCCGTAG 

ISCR1 
1155 tnpA FW AGGAACGCCACGGCGAGTCA 

1175 tnpA RV GCAAAGACGCCGTGGAAGCG 

IS1595 tnpA (115-135 FW)   CAGCCGCTTTGTTTTATCAT 

ISApI1 
tnpA (117-137 FW) ACCATTTCTCGCGAGCTGAA 

tnpA (784-804 RV) TTCATTCGTTCCCCGTGTCC 

ISKpn19 

ORF1 (181-201 FW) ACGAAGGAGGCATCGGTTTT 

tnpA (585-605 FW) CAGGAAAACCGCTTGTGGTG 

tnpA (1283-1303 RV) CGGTCCGGGTCTGTAACAAA 

Tn3 tnpA (2895-2917 RV) CCACGGACATATCAATATGCTC 

TnAs1 
tnpA (1091-1111 RV) GATCGAGGAGCACTACACCG 

tnpA (303-323 FW) AGCAGGTAGTCGTCGAAGTC 

Tn1721 
tetA (943-963 FW) CTACATCCTGCTTGCCTTCG 

pecM  (15-35 RV) CATAGATCGCCGTGAAGAGG 

tetR 144-164 RV GCGCTTTACTGGCACTTCAG 

ORF477 
ORF (116-136 RV) CTTCAAAAATTATGCCACCG 

Upstream (71-52 FW) TGGGACCTACGTGCGCCCG 

sugE 109-129 FW CCTGATATGTCCTGGATCGT 

blc -16 – 4 RV GCATGGGATTTTCCTTGCTG 

psp2 qnrB Upstream AAATTTAAYCAGAAAAAAGC 
(JACOBY; 

GRIFFIN; 

HOOPER, 2011) 

sc3 qnrB Downstream GCTSARGAGAACAGCTATAC 

ds2 qnrB Downstream AAGAGTGGAAAATTTCCACA 

ds3 qnrB Downstream ATGGCTGAAGTTGAGATTAT 

Continua... 
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intI1 109-119 RV AGTTGACATAAGCCTGTTC 
Este estudo 

intI1 24-44 Upstream  CCCGAGGCATAGACTGTAC 

5’CS 1190–1206 intI1 GGCATCCAAGCAGCAAG (LÉVESQUE et 

al., 1995) 3’CS 1342–1326 intI1 AAGCAGACTTGACCTGA 

intI2 Hep74 
CGGGATCCCGGACGGCATGCACGATTT

GTA 
(WHITE et al., 

2001) 
intI2 Hep51 GATGCCATCGCAAGTACGAG 

Cassete 

mcr-1 

152-176 Upstream mcr-1 ATACTCTCAAGTGTATATTCAGT 

Este estudo 

Proteína PAP2 AAAAACACCCACGCAAGC 

sul1 
2-21 FW GGTGACGGTGTTCGGCATTCT 

772-791 RV CGAGGGTTTCCGAGAAGGTG 

blaCTX-M-2 

tandem  

716-736 FW CCGAACTTTTCTCCAGGGCT 

113-133 RV GCAGCGGWGRYTATGGCACCAC 

ISCR1 

tandem 

1369 -1389 FW ATACGTAACCGAAGCACCAT 

809-829 RV GTCAAAGTGATTGCCAGCAT 

 

 

3.2.7  Conjugação e transformação dos plasmídeos  

 

          Para os experimentos de conjugação foi utilizada como receptora a cepa de E. coli 

resistente a estreptomicina C600STR. A cepa receptora e doadora foram inoculadas em 3 mL de 

meio Luria Bertani (3:1) e incubadas a 37º C por 24 horas. Após 24 horas, 100 uL da cultura 

mista foi inoculada em ágar MacConkey contendo 2 g/L de estreptomicina mais o antibiótico, 

conforme o gene que se pretendia conjugar: 0,06 mg/L de ciprofloxacino para seleção de 

plasmídeos portando genes de resistência a quinolonas; 2 mg/L de cefotaxima para seleção de 

transconjugantes portando genes de ESBL; 16 mg/L de cefoxitina para seleção de plasmídeos 

portando genes codificadores de AmpC plasmidial; 128 mg/L de fosfomicina para seleção de 

plasmídeos contendo genes fos; e  1 mg/L de colistina para seleção de genes mcr.  

          Quando não se obteve sucesso nos experimentos de conjugação após várias tentativas ou 

quando o plasmídeo não tem natureza conjugativa (no caso de plasmídeos mobilizáveis), foi 

realizada a transformação por choque térmico em células competentes de E. coli TOP10® 

(Invitrogen).  Após a extração dos plasmídeos utilizando o kit Wizard® Plus Minipreps DNA 

Continuação... 
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Purification (Promega), 5 µL da solução contendo os plasmídeos extraídos foi adicionado a 

50µl de suspensão de células receptoras competentes. A mistura foi submetida a incubação a 

0ºC por 30 minutos seguida de incubação em banho-maria 42ºC por 90 segundos e uma segunda 

incubação de 2 minutos a 0ºC. Logo após as incubações, a suspensão foi plaqueada em meio 

contendo os antibióticos para seleção do plasmídeo de interesse nas concentrações descritas 

acima. 

 

3.2.8 Determinação do peso molecular dos plasmídeos  

 

Foram utilizadas duas metodologias distintas para determinação do tamanho dos 

plasmídeos. Na primeira, os plasmídeos foram extraídos utilizando os kits comerciais Wizard® 

Plus Minipreps DNA Purification (Promega) ou ZymoPURE® II Plasmid Midiprep. Após a 

extração, 10 ul da solução contendo o DNA purificado foi submetida a eletroforese em gel de 

agarose (0,8%) a 110V por 2 horas e corado com SYBR® Safe DNA Gel Stain (Invitrogen). 

Como referência de peso molecular foram utilizados o marcador Quick-Load® 1 kb Extend 

DNA Ladder (1-48 Kb), o plasmídeo F presente em E. coli K12 (99 kb) e plasmídeos de 

tamanhos conhecidos (50, 70, 110, 140 e 309 Kb) doados pela Dra. Milena Dropa (FSP – USP) 

e Profa. Dra. Andrea M. Moreno (FMVZ-USP).  

A segunda metodologia empregada foi a eletroforese em campo pulsado após digestão 

pela nuclease S1 (S1-PFGE) conforme protocolo descrito por Dropa (2012). Os plugs foram 

preparados utilizando cultivo bacteriano na concentração 1X109 UFC/mL em caldo BHI. Após 

a preparação foi realizada a digestão dos plugs com a enzima S1 nuclease (ThermoFisher 

Scientific), utilizando a concentração de 10U da enzima em 350µL de tampão fornecido pelo 

fabricante. A digestão ocorreu a 37°C por 45min, e a reação foi interrompida transferindo os 

plugs para um novo microtubo com tampão TE I (Tris-EDTA). 

Após a digestão, os plugs contendo plasmídeos linearizados foram submetidos à 

eletroforese em campo pulsado (Chef Mapper - Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA). Em um 

gel de agarose para Pulsed Field a 1% em solução tampão TBE 0,5X (Tris-borato 45mM, EDTA 

dissódico 1mM, pH 8,0), foram colocados os plugs das amostras e de marcadores de peso 

molecular (Lambda Ladder PFG Marker e MidRange PFG Marker I, New England Biolabs). 

As condições utilizadas na eletroforese foram: voltagem de 6V/cm a 14°C por 20h, com 
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intervalo de pulsos de 1s a 40s. O gel foi corado em brometo de etídio 1µg/mL, durante 1h, e 

visualizado em luz ultravioleta (Epi Chemi II Darkroom, UVP Bioimaging Systems). O 

tamanho dos plasmídeos foi determinado pela comparação com as bandas dos marcadores de 

peso molecular. 

 

3.2.9 PBRT - Tipagem dos replicons plasmideais (PCR-based replicon typing).  

 

           Os plasmídeos foram classificados pelo tipo de sistema de incompatibilidade (Inc) 

utilizando a Técnica de PBRT descrita por Carattoli et al. (2005) e García-Fernández et al. 

(2009) com base na amplificação por PCR de 24 alvos (grupos Inc): IncA/C, IncB/O, IncFrep, 

IncFII, IncFIA, IncFIB, IncFIC, IncI1, IncI2, IncK, IncHI1, IncHI2, IncL/M, IncN, IncP, IncR, 

IncT, IncU, IncX, IncY, IncW, ColE e ColETP. Para isolados que tiveram seu genoma 

sequenciado, os plasmídeos foram classificados in silico utilizando a ferramenta PlasmidFinder 

(v.1.3) disponível em https://cge.cbs.dtu.dk/services/PlasmidFinder (CARATTOLI et al., 

2014). 

 

3.2.10 Tipagem dos plasmídeos por pMLST ou esquemas de subtipagem 

 

         Plasmídeos classificados nos grupos IncF, IncI1, IncHI2 e IncX foram submetidos às 

técnicas de pMLST (plasmid Multilocus sequence typing) ou subtipagem por PCR (GARCÍA-

FERNÁNDEZ et al., 2008; GARCÍA-FERNÁNDEZ; CARATTOLI, 2010; VILLA et al., 

2010; JOHNSON et al., 2012; LO et al., 2014). Foi realizada a amplificação dos genes por PCR 

e sequenciamento conforme o esquema descrito na Tabela 9. Plasmídeos presentes em isolados 

que tiveram o genoma sequenciado foram classificados pelos mesmos esquemas in silico, 

utilizando a ferramenta pMLST (v1.4), disponível em https://cge.cbs.dtu.dk/services/pMLST  

(CARATTOLI et al., 2014). 

 

 

 

https://cge.cbs.dtu.dk/services/PlasmidFinder
https://cge.cbs.dtu.dk/services/pMLST/
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3.2.11 Tipagem dos sistemas de toxina e anti-toxina presentes em plasmídeos  

 

Para caracterização dos sistemas de toxina-antitoxina em plasmídeos foi utilizado DNA 

obtido dos transconjugantes/transformantes. Foram pesquisados através da técnica de PCR sete 

sistemas de toxina e anti-toxina: CcdA–CcdB (ccdAB), RelB–RelE (relBE), ParD–ParE 

(parDE), VagC–VagD (vagCD), Hok–Sok (hok–sok), PndA–PndC (pndAC) e SrnC (srnBC) 

conforme protocolo descrito por Mnif et al. (2010). 

 

3.1.12 Transferência de genes de resistência adicionais e virulência  

 

Com o objetivo de verificar se outros genes de resistência, além do gene de interesse 

selecionado, e/ou virulência foram transmitidos durante a conjugação, todos os 

transconjugantes que apresentaram fenótipo de resistência adicional ao selecionado foram 

submetidos a PCR para genes de resistência a sulfas (sul1, sul2, sul3), tetraciclinas (tetA, tetB, 

tetC, tetD), fenicóis (cmlA, catA, catB, floR), trimetoprim (dfrA variantes 1 a 32), 

aminoglicosídeos (strAB, aadA, aadB, aph(3')-Ia, aac-(6’)-Ib,, aphA6) (SÁENZ et al., 2004; 

NAWAZ et al., 2006; KOZAK et al., 2009; SEPUTIENÉ et al., 2010), além dos genes 

emergentes descritos na Tabela 3. 

Para avaliar se os plasmídeos transferidos continham genes de virulência, os 

tranconjugantes foram submetidos à técnica de PCR para detecção dos genes de virulência de 

E. coli que têm localização plasmidial: ompT, iss, hlyF, iutA, iroN, iutA, cvi/cva e tsh, conforme 

método descrito por Cunha et al. (2017). 
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Tabela 9. Esquemas de pMLST e subtipagem utilizados para caracterizar plasmídeos dos 

grupos IncF, IncI1, IncHI2 e IncX.  

 

*Tamanho dos produtos podem variar 

 

 

Grupo de 
plasmídeo  

Genes ou regiões 
amplificadas 

Primers (5’-3’) Produto (pb) 

IncF 

FII F- CTGATCGTTTAAGGAATTTT 
R- CACACCATCCTGCACTTA 

258-262* 

FIA F- CCATGCTGGTTCTAGAGAAGGTG 
R- GTATATCCTTACTGGCTTCCGCAG 

409-462* 

FIB F- TCTGTTTATTCTTTTACTGTCCAC 
R- CTCCCGTCGCTTCAGGGCATT 

683 

FIC F- GTGAACTGGCAGATGAGGAAGG 
R- TTCTCCTCGTCGCCAAACTAGAT 

262 

    

IncI1 

repI1 F- CGAAAGCCGGACGGCAGAA 
R- TCGTCGTTCCGCCAAGTTCGT 

142 

ardA F- ATGTCTGTTGTTGCACCTGC 
R- TCACCGACGGAACACATGACC 

501 

trbA F- CGACAAATGCTTCCGGGGT 
R- TCTTACAATCGACAGCCTGT 

507  

sogS F- TTCCGGGGCGTAGACAATACT 
R- AACAGTGATATGCCGTCGC 

291 

pilL F- CCATATGACCATCCAGTGCG 
R- AACCACTATCTCGCCAGCAG 

316 

    

IncHI2 

smr0018 F- ATAATGATTCACCGGGGTAG 
R- CTTCAGGCTATCGTTTCG 

364 

smr0199 F- TGTTTACACCACCAGCAG 
R- TTTAACAACAGGAGTCGGG 

536 

    

IncX 

X1 F- GCTTAGACTTTGTTTTATCGTT      
R- GCGAAGAAATCAAAGAAGCTA 

461 

X2 F- GTTTTCTCCACGCCCTTGTTCA        
R- AGCAAACAGGGAAAGGAGAAGA 

678 

X3 F- TAATGATCCTCAGCATGTGAT   
R- TGTTGAATGCCGTTCTTGTCCAG 

351 

X4 F- CTTTGTGCTTGGCTATCATAA    
R- TACCCCAAATCGTAACCTG 

569 

X5 F- CGATCTTACCTCACGAGAGAAT 
R- CTTGCTTGATTTGCGTAAACTG 

266 
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3.2.13 Caracterização molecular de plasmídeos IncN/F33:A-:B-, ColE/qnrB19 e ColE/qnrS1 

por PCR 

 

          Para verificar a se o gene qnrB19 estava localizados em pequenos plasmídeos ColE-like, 

foi realizado o PCR divergente à partir do gene qnrB19, e posterior mapeamento por PCR. No 

caso de qnrS1, foi realizado PCR que ligava a região de replicação do plasmídeo ColE ao gene 

qnrS. Os primers e referências estão descritos na Tabela 10.  

          Com o propósito de avaliar a conservação de plasmídeos classificados por pMLST como 

F33:A-:B- e IncN/F33:A-:B- foram desenhados primers para amplificação de regiões 

específicas presentes nesses plasmídeos utilizando como referência plasmídeos deste estudo 

que tiveram seu genoma sequenciada por completo. Foram selecionadas dez regiões do 

backbone destes plasmídeos para a caracterização, como descrito na Tabela 11. 

 

Tabela 10. Primers utilizados para sequenciamento de plasmídeos ColE portando genes 

PMQR. 

 

*Regiões que podem variar de tamanho. 

 

 

 

 

 

Alvo Primers (5’-3’) 
Produto 

(pb) 
Referência 

 
qnrB19-ColE 

completo 

GACGTTCAGTGGTTCAGATCTCTC ~3000* 
 

(TRAN et al., 
2012) GACTAAAATTGCACCCTTTCTGACT 

KTTGCCGGCGCAGCCGGAAA  
Variável 

Este estudo 
AGCCTTAACAGGSGCATAACT 

qnrS1-ColE 
GGTTTACCGGTGTCATTCC  
TAAATTGGCACCCTGTAGGCGGT 

2751 
(GARCÍA-

FERNÁNDEZ et 
al., 2009) 
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Tabela 11. Primers utilizados para mapear dez regiões de plasmídeos F33:A-:B e IncN. 

 

*Regiões que podem variar de tamanho. 

 

3.2.14 Sequenciamento do genoma completo 

 

         Isolados representativos dentro de cada grupo de mecanismo de resistência foram 

selecionados para sequenciamento do genoma. O DNA genômico foi extraído utilizando o kit 

PureLink® Genomic DNA (Invitrogen, Life Technologies) de acordo com as instruções do 

fabricante. A quantificação e avaliação de integridade do DNA foram avaliadas por eletroforese 

em gel de agarose (1%), espectrofotometria em aparelho NanoDrop® (Thermo Scientific) e 

fluorometria em Qubit® 2.0 (Life Technologies).  

Plasmídeo 
Região 

(genes) 
Primers (5’-3’) 

Produto 

(pb) 
Referência 

F33:A-:B- 

Região 1 

yubP-hok 

GATAGCCCCGTAGTAAGTTA 
1250 

Este estudo 

GCATTAATTCGTCATCCGTT 

Região 2* 

yddA-parB 

CATCCCTGACGCAAAAACCC 1413-

1143* TTACGGCTTGCTTTACGGGT 

Região 3 

finO-srnC 

AGCATATTTCTCAGGAGGAG 
2239 

ACCACTGTATTTCCCCTGTG 

Região 4 

traM-traK 

CACAGTCAACGGTGGCAAAG 
2853 

GGCACCATCCAGACTGTTCA 

Região 5 

traC-traU 

TCAGTTCCTTCCTGCTGCAG 
1873 

GGCATATTAAAGGCGCTGGC 

Região 6 

traN-trbB 

ACTGCTGTAAGGATGGTGGC 
1927 

CTGCGGATTCCAGAGTCGTT 

Região 7* 

traT-traI 

CCAGCTGGCCAAATCAATCG 3400-

3474* CCTGTTACTGCCATCCTGCA 

IncN 

Região 8 

repN 

 

GTCTAACGAGCTTACCGAAG 
514 

(GARCÍA-

FERNÁNDEZ et 

al., 2011) 
ACGGTCATTTAACCAAGCATG 

 

Região 9 

EcorRIII  

CGCAGCTAAGGGTAACGGAT 
829 

Este estudo 
GAACTGCACCTGGAGCATCT 

Região 10 

kikA-ORF 

CGCACTTTGCTGCTTCCTTT 
605 

CGGATAATGGCGAAGGTGGA 
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          O DNA foi enviado para o CEFAP-GENIAL(ICB-USP), para preparo de biblioteca com 

Nextera™ DNA Sample Prep Kit (Illumina®) e sequenciamento paired-end com fragmentos de 

2x150 pares de bases pela plataforma Illumina® NextSeq ou 2x300 pares de bases pela 

plataforma Illumina® MiSeq. 

 

3.2.15 Montagem e anotação dos genomas  

 

O tratamento inicial dos arquivos gerados pelo sequenciamento foi realizado utilizando 

os programas FastQC 0.11.3 (Babraham Bioinformatics) e CLC Genomics Workbench v.7.5 

(QIAGEN). A partir destes foi realizada a avaliação da confiabilidade da identificação de cada 

base sequenciada (base-calling), pelo valor de qualidade Phred, para determinar a qualidade 

das reads obtidas ao longo de sua extensão. Foi utilizado o critério de seleção de qualidade 

acima de 25 para a continuidade da análise e montagem dos genomas.  

Após o trimming, as sequências foram submetidas à montagem ab initio ou de novo 

utilizando os programas CLC Genomics Workbench v.7.5 (QIAGEN) e SPAdes 3.9.0 

(BANKEVICH et al., 2012). A anotação do genoma foi realizada de maneira manual utilizando 

a ferramenta Blast (http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast). A predição de regiões 

codificadoras/proteínas foi realizada utilizando a ferramenta Glimmer3 v.03.02 (DELCHER et 

al., 2007). A curadoria das respectivas anotações foi feita manualmente com o programa 

Artemis (CARVER et al., 2008), Geneious v.9.1.8 (Biomatters) e a ferramenta BLASTp (Basic 

Local Alignment Search Tool para comparação de sequências de aminoácidos) do banco de 

dados UniProt (UniProt Consortium) para confirmação das sequências codificadoras (CDS) 

identificadas e dos respectivos genes. A curadoria de transposons (Tn) e sequências de inserção 

(IS) foi realizada manualmente utilizando a database do ISFinder (https://www-is.biotoul.fr). 

Para o fechamento de gaps presentes em plasmídeos foram realizadas estratégias de fechamento 

in silico conforme descrito por Cerdeira et al. (2011), quando não foi possível realizar o 

fechamento por essa estratégia, utilizou-se uma estratégia baseada na amplificação por PCR e 

sequenciamento de Sanger. As imagens comparativas e mapas circulares foram geradas usando 

os programas EasyFig v.2.2.2 e CGView v.1.0 (GRANT; STOTHARD, 2008; SULLIVAN; 

PETTY; BEATSON, 2011) 

https://www-is.biotoul.fr/
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3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.4.1 Resultados gerais  

 

Dentre os 773 isolados de fezes, clínicos e de carne, 103 (13,4%) foram produtores de 

ESBL, todos positivos para genes de três grupos de blaCTX-M: 61 isolados produtores de CTX-

M-2; 26 produtores de CTX-M-55; 12 produtores de CTX-M-8; 3 isolados coproduziam CTX-

M-2 e CTX-M-55; um isolado coprodutor de CTX-M-2 e CTX-M-8; e um isolado coprodutor 

de CTX-M-8 e CTX-M-55. Além das ESBL, 44 (5,7%) apresentaram a pAmpC CMY-2. Em 

relação à resistência às quinolonas mediada por plasmídeos (PMQR), os genes encontrados 

foram qnrA1, qnrB19 e qnrS1. Dentre os isolados resistentes à colistina (5,4%), todos foram 

positivos para mcr-1, não sendo encontradas outras variantes. A ocorrência de genes plasmidiais 

de resistência à fosfomicina foi de 3,4% (27 isolados), dos quais 26 também foram positivos 

para blaCTX-M-55. Não houve detecção de carbapenemases e 16s rRNA metiltranferases. Estes 

resultados estão descritos na Tabela 12. Na Figura 4 está representada a distribuição dos 

isolados positivos por estado.  

 

Tabela 12. Distribuição de 773 isolados de E. coli em relação aos determinantes emergentes de 

resistência apresentados.  

 

Origem (n) 
Isolados positivos (n) 

CTX-M-2 CTX-M-8 CTX-M-55 CMY-2 qnrA1 qnrB19 qnrS1 mcr-1 fosA3 

Fezes de perus (125)  3 10 0 13 2 14 0 38 0 

Fezes de frangos e 

poedeiras (175) 
56 3 23 25 0 8 0 2 21 

APEC de perus (200) 0 0 0 0 5 28 4 0 0 

APEC de frangos e 

poedeiras (57) 
1 0 2 4 0 1 0 1 1 

Carne de frango (176) 5 0 4 2 0 8 0 0 5 

Ano isolamento 
2010-17 2013-17 2015-17 

2011-

17 

2010-

13 

2010-

17 

2010-

13 

2013-

17 

2015-

17 

Prevalência 
65 

(8,5%) 

13 

(1,6%) 

29  

(3,8) 

44 

(5,7%) 

7 

(1%) 

47 

(6%) 

6 

(0,8%) 

   41 

(5,4%) 

27 

(3,4%) 
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Figura 4. Distribuição das cepas positivas conforme o estado de isolamento. Estados 

amostrados estão representados em cinza. Algarismos entre parênteses ao lado do determinante 

de resistência representa o número de positivos.  

 

 

 

 

*Goiás (GO), Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS).  
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3.4.2 Caracterização de cepas produtoras de FosA3 e CTX-M-55  

 

De um total de 30 isolados produtores de CTX-55 e/ou FosA3, 26 apresentaram 

coprodução dessas enzimas, e devido a essa associação os resultados dessas duas classes de 

resistência serão apresentados juntamente. Os outros quatro isolados, três apresentaram blaCTX-

M-55 sem associação com fosA3, e um isolado apenas o gene fosA3. Esses dois genes de 

resistência foram detectados em cepas isoladas em 2015, 2016 e 2017. Em todos os isolados foi 

possível conjugar plasmídeos do grupo IncF.  

Todos os 30 isolados apresentaram fenótipo de multirresistência, sendo a maioria 

resistentes a quinolonas, aminoglicosídeos, tetraciclina e sulfa/trimetoprim (Figura 5). Três 

isolados foram resistentes a amicacina, mas não foram positivos para genes codificadores de 

16s rRNA metiltransferases e dois isolados (IT5 e IT48) apresentaram resistência à colistina e 

foram positivos para mcr-1 (caracterização apresentada no item 4.7).  

As 26 cepas positivas para blaCTX-M-55 e fosA3 foram distribuídas em diferentes grupos 

filogenéticos e 17 STs (Tabela 14). O ST457 foi o mais prevalente, sendo encontrado em cinco 

isolados. No entanto, apenas dois isolados ST457 apresentaram o mesmo padrão de bandas no 

ERIC-PCR (FA20 e FA23), o que demonstra uma variação genética dentro desse ST. Esses 26 

isolados são provenientes dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná e das três categorias 

de origem (fezes, clínica e carne).  Nesses isolados os dois genes estiveram associados a um 

transposon composto de IS26 de 7.923 pares de bases presente em dois tipos de plasmídeos: 

F33:A-:B- com tamanho de ~70 Kb e um plasmídeo híbrido IncN/F33:A-:B- de ~95 Kb (Figura 

6A e Tabela 10). Além de blaCTX-M-55 e fosA3, esse transposon composto possui uma cópia 

truncada de blaTEM-1b. 

Em duas cepas que apresentaram blaCTX-M-55 sem associação com fosA3, o gene estava 

inserido em plasmídeos IncF classificados como F18:A-:B1 de ~140 Kb. Esses plasmídeos 

apresentaram vários outros genes de resistência a sulfas, tetraciclina, aminoglicosídeos e 

florfenicol. O ambiente genético de blaCTX-M-55 nesses dois plasmídeos está representado na 

Figura 6D. O isolado FA28 foi o único que tinha a presença de um plasmídeo F33:A-:B- com 

blaCTX-M-55 sem estar associado a fosA3. Um dado interessante é nesse plasmídeo está presente 

uma parte do transposon composto de IS26 nos outros 26 plasmídeos F33:A-:B-, faltando 

apenas a região de fosA3 e os dois ORFs seguintes (Figura 6B). 
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A única cepa que apresentou o gene fosA3 sem associação com blaCTX-M-55 foi um 

isolado de carne de frango do estado de São Paulo, onde o gene estava presente em um 

plasmídeo F2:A1:B1 com peso molecular de ~150 Kb (Figura 6C). Após a conjugação deste 

plasmídeo foi verificada a cotransferência do fenótipo de resistência a sulfa/trimetoprim, 

tetraciclina, aminoglicosídeos e ampicilina. O sequenciamento desse isolado elucidou a 

presença de genes de resistência a esses antimicrobianos (Tabela 14). Nesse plasmídeo o 

ambiente genético do gene fosA3 consiste em duas copias de IS26 com IRs intactas, além de 

dois outros ORFs, exatamente como na segunda parte do transposon presente nos plasmídeos 

F33:A-:B- (Figura 6C).  

 

Figura 5. Representação do percentual (%) de resistência a outras classes de antimicrobianos 

que não β-lactâmicos e fosfomicina em 30 isolados de E. coli portadores de blaCTX-M-55 e fosA3.  

 

 

 

Tabela 13. CIM50 e CIM90 a antibióticos da classe dos β-lactâmicos e fosfomicina em isolados 

portadores de blaCTX-M-55 e fosA3 

 

CIM 
(mg/L) 

blaCTX-M-55 + (n=29)  fosA3+ (n=27) 

CTX CPM TIO CAZ  FOS 

CIM50 > 64 > 64 > 64 32  >512 

CIM90 > 64 > 64 > 64 >64  >512 
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Tabela 14. Características epidemiológicas e filogenéticas das cepas e de seus respectivos 

plasmídeos que portam blaCTX-M-55 e/ou fosA3. 

Isolados  Plamídeo 

Ident. Origem Estado PG ST  PBRT/RST Genes resistência Tam. 

FA10 Fecal PR F 457  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA11 Fecal PR F 457  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA13 Fecal PR A 1081  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA20 Fecal PR F 457  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA23 Fecal PR F 457  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA26 Fecal PR F 457  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA27 Fecal PR B1 453  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA34 Fecal PR A 1684  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA46 Fecal PR F 117  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA47 Fecal PR A 2223  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA50 Fecal PR B1 1706  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA54 Fecal PR B1 351  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA62 Fecal PR F 354  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

FA65 Fecal PR F 354  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

IT5 Fecal MG B1 8129  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

IT6 Fecal MG D 371  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

IT7 Fecal MG B1 8129  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

IT35 Fecal MG A 8133  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

IT38 Fecal MG A 48  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

IT40 Fecal MG B1 ND  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

IT48 Fecal MG A 8132  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

FA28 Fecal PR B1 359  F33:A-:B- bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

A836 APEC SP B1 1196  F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~70 

CO74 Carne SP A 1141  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

CO75 Carne SP A 1141  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

CA157 Carne SP B2 ND  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

CA229 Carne SP B1 ND  IncN/F33:A-:B- fosA3, bla
CTX-M-55

, bla
TEM-1B

 ~95 

AIT38 APEC MG A 156 
 

F18:A-:B1 
bla

CTX-M-55
, aph(3')Ia, aadA1, 

strAB, sul2, sul3, floR, tetA 
~140 

IT18 Fecal MG B1 ND 
 

F18:A-:B1 
bla

CTX-M-55
, aph(3')Ia, aadA1, 

strAB, sul2, sul3, floR, tetA 
~140 

CA228 Carne SP F 354 
 

F2:A1:B1 
fosA3, blaTEM-1, strA, strB, 
sul2, tetB, dfrA17 
 

~150 
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Figura 6. Representação do ambiente genético de blaCTX-M-55 e fosA3 em plasmídeos F33:A-B-, IncN/F33:A-:B-, F2:A1:B1 e F18:A-B1. Setas 

indicam direção da transcrição dos genes, que estão anotados abaixo. Genes de resistência estão representados em vermelho, genes relacionados a 

elementos genéticos móveis em amarelo e anotação completa acima, genes com outras funções e ORFs em azul.  
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Após a definição do ambiente genético e conclusão da conservação desse transposon 

composto de IS26, o mapeamento por PCR de regiões do backbone presentes em plasmídeos  

IncN/F33:A-:B- e F33:A-:B- mostrou que esses elementos apresentam um alto grau de 

conservação (Tabela 15). Além disso, esses plasmídeos epidêmicos apresentam uma 

combinação de três ou quatro sistemas de toxina e antitoxina (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Distribuição de dez regiões do backbone de plasmídeos IncF e IncN, sistemas de 

toxina e anti-toxina e ambiente genético de 30 isolados produtores de FosA3 e CTX-M-55. 

 

 

#Região amplificada por PCR como descrito na Tabela 7. “+” indicada positivo e “-” negativo.  
*Ambiente genético apresentado na Figura 6.  
&Plasmídeos que tiveram a sequência completa de nucleotídeos determinada. 

 

Cepa Plasmídeo 
Região# Sistemas 

toxina-antitoxina 
Ambiente 
Genético* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FA10 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA11 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA13 F33:A-:B- + + + + + + + - - - pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA20 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA23 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA26 F33:A-:B- + + + + + + + - - - pemKI, hok-sok, srnBC A 

FA27& F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA34 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA46 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA47 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA50 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA54 F33:A-:B- + + + + + + + - - - pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA62 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
FA65 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC A 
IT5 IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 
IT6 IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 
IT7 IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 

IT35 IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 
IT38 IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 
IT40 IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 
IT48 IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 
FA28 F33:A-:B- + + + + + + + - + + pemKI, hok-sok, srnBC B 

A836& F33:A-:B- + + - + + + + - - - pemKI, hok-sok, srnBC A 
CO74& IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 
CO75 IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 
CA157 IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 
CA229 IncN/F33 + - + + + + + + - - pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC A 
AIT38 F18:A-:B1 + - + - + - + - - - pemKI, hok-sok, ccdAB, vagDC D 
IT18 F18:A-:B1 + - + - + - + - - - pemKI, hok-sok, ccdAB, vagDC D 

CA228 F2:A1:B1 + - + - + + + - - - pemKI, hok-sok, ccdAB, vagDC C 
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Foram selecionados três plasmídeos com diferentes perfis de backbone, conforme 

descrito na Tabela 11, para fechamento dos gaps e determinação da sequência completa: um 

plasmídeo IncN/F33:A-:B- proveniente de um isolado de carne do estado de São Paulo 

(pCO74), um F33:A-:B- que apresentava as regiões 9 e 10 pertencente a um isolado de frangos 

saudáveis do estado do Paraná (pFA27-2) e um plasmídeo proveniente de uma cepa APEC do 

estado de São Paulo (pA836) negativa para as regiões 3, 9 e 10.  

O plasmídeo pCO74 é uma molécula de DNA circular constituída por 93.608 pares de 

bases, 127 regiões codificadoras (CDS) e 50,8% de conteúdo GC (Figura 7). Esse plasmídeo 

possuí um backbone típico de plasmídeos IncFII e uma região relacionada ao backbone de IncN, 

incluindo a região de genes responsáveis pela replicação de plasmídeos dessa família (repN) de 

13.557 pb flanqueada por duas cópias de IS26 imediatamente à montante do transposon 

composto em que estão localizados os genes de resistência. Desse plasmídeo fazem parte os 

quatro sistemas de toxina-antitoxina pemKI, hok-sok, srnBC, vagDC.  

Proveniente de fezes de frango saudáveis do Paraná, o plasmídeo pFA27-2 é composto 

por 75.794 pb que codificam 106 genes, dos quais 92 tem funções definidas (Figura 7). Esse 

elemento de conteúdo GC de 51,8% é formado por um backbone de IncFII, o transposon onde 

estão inseridos blaCTX-M-55, ΔblaTEM-1b e fosA3, além uma região de 7.582 pb de core genome 

de IncN diferente da região apresentada por pCO74, pois não tem genes responsáveis pela 

replicação de plasmídeos do grupo IncN, portanto ele não pode ser classificado como híbrido 

IncN/F33:A-:B-. Essa região também está flanqueada por duas cópias intactas de IS26 e está 

imediatamente acima do transposon de resistência. Esse fato sugere que esse transposon pode 

ter sido mobilizado de um plasmídeo IncN a um plasmídeo F33:A-:B-.  

Já o plasmídeo pA863, presente em um isolado clínico de APEC do estado de São Paulo 

possui 74.753 pb, 102 regiões codificadoras e conteúdo GC de 52,4% (Figura 7). Diferente dos 

outros dois plasmídeos, pA863 não possui resquícios de plasmídeos IncN em seu genoma. Além 

disso, nesse plasmídeo não foi possível amplificar por PCR a região 3 (finO-srnC). O 

sequenciamento mostrou que esse plasmídeo possui ambos genes e a região de anelamento dos 

primers, porém comparado com os outros dois plasmídeos, está inserida uma cópia da 

sequência de inserção ISPsy42 e algumas ORFs, separando esses dois genes por mais de 7 mil 

pares de bases. O backbone de pA863 é similar do de pCO74 e pFA27-2, comum a plasmídeos 

IncFII.  
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Figura 7. Representação dos plasmídeos F33:A-:B- e IncN/F33. O primeiro círculo de dentro para fora indica o conteúdo GC (GC em azul, AT 

em verde). Os dois círculos seguintes indicam os genes, em verde e em amarelo as regiões codificadoras (CDS), as setas indicam a direção da 

transcrição. No círculo externo   estão indicadas as regiões amplificadas por PCR (R1 a R10 - em vermelho) e o transposon composto de IS26 onde 

estão inseridos os genes de resistência (azul).   
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A comparação do genoma desses plasmídeos com plasmídeos F33:A-:B- do sudeste 

asiático mostrou que eles compartilham similaridade nas regiões responsáveis pela replicação, 

manutenção, conjugação e sistemas de toxina anti-toxina (Figura 8). As diferenças nos genomas 

plasmidiais se dão basicamente em regiões em que estão inseridos os genes de resistência.  

Além de blaCTX-M-55 e fosA3, os plasmídeos asiáticos possuem outros genes de resistência como 

strAB, sul2, floR, tetA e oqxAB. Também foram identificadas algumas inversões nas sequências 

correspondentes ao transposon em que estão localizados blaCTX-M-55 e fosA3 quando 

comparados aos plasmídeos aqui apresentados.  

 

Figura 8. Mapa linear do alinhamento realizado pelo BLAST das sequências do genoma 

completo de seis plasmídeos IncFII do Brasil, China e Hong Kong. As setas indicam direção 

da transcrição dos genes, que estão representados em azul (replicação), vermelho (resistência), 

amarelo (IS) e branco (backbone e outros funções). Escala de cinza representa homologia, 

regiões em branco representam ausência ou divergência de nucleotídeos.   

 

 

 

Em relação aos dois plasmídeos F18:A-:B1, que portam o gene blaCTX-M-55 e vários 

outros genes de resistência, mas não fosA3, foi verificado a presença dos fatores de virulência 

hlyF (hemolisina aviária), ompT (proteína de membrana externa), cvi/cva (marcador de 

plasmídeo ColV), iutA (receptor de aerobactina) e iucD (produção de aerobactina). Uma das 

cepas que albergam esse plasmídeo híbrido de virulência e resistência antimicrobiana, o isolado 
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APEC AIT38, teve seu genoma sequenciado, mas não foi possível fechar os gaps e circularizar 

o elemento devido ao grande número de regiões de repetição presentes no plasmídeo F18:A-

:B1. Contudo, foi possível identificar que esses genes estão localizados em uma região de 

virulência de 34.219 pares de bases e além dos genes de virulência detectados por PCR descritos 

acima, foi verificada a presença de outros fatores de virulência, o operon sitABCD, que codifica 

um sistema de captação e transporte de ferro e os genes responsáveis pela produção de colicina 

M e B. Inserido no meio dessa região está o gene repA do replicon FIB. Essa região mostrou 

similaridade nucleotídica com módulos de virulência presentes nos plasmídeos pO83_CORR, 

proveniente de um isolado clínico humano de AIEC (E. coli aderente invasiva) e pAPEC-O1-

ColBM, proveniente de uma APEC isolada nos EUA (JOHNSON; JOHNSON; NOLAN, 2006; 

NASH et al., 2010). Os plasmídeos de origem de E. coli humana e animal são classificados 

como F18:A-:B1 e F18:A-:B6, respectivamente. Um alinhamento das regiões de virulência do 

isolado APEC aqui apresentado e desses outros dois plasmídeos está representado na Figura 9. 

 

Figura 9. Representação linear do alinhamento realizado pelo BLAST da região de virulência 

dos plasmídeos IncFII-FIB do Brasil, Canadá e EUA. As setas indicam direção da transcrição 

dos genes. Escala de cinza representa homologia, regiões em branco representam ausência ou 

divergência de nucleotídeos.   

 

 

O plasmídeo F2:A1:B1 presente no isolado de carne, o único a apresentar fosA3 sem 

associação a blaCTX-M-55, também é um plasmídeo híbrido e foi positivo para os genes de 

virulência iutA e iucD. A análise do sequenciamento do genoma desse isolado mostrou que este 

plasmídeo tem presente em seu genoma o operon completo de aerobactina (iuc-iutA) e o gene 

responsável pela produção de colicina M.  
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Além dos genes de virulência, outra característica desses dois tipos de plasmídeos 

híbridos encontrados é o fato de apresentaram vários genes de resistência a aminoglicosídeos, 

sulfas, trimetoprim, tetraciclinas e fenicóis (Tabela 10), o que os difere dos plasmídeos F33:A-

:B- e IncN/F33:A-:B- que foram mais prevalentes neste trabalho.  

Em nosso estudo a produção de FosA3 e CTX-M-55 não esteve relacionada a um clone 

específico, mas à disseminação de dois tipos de plasmídeos epidêmicos presentes em diversas 

linhagens de E. coli. Um isolado (FA46) pertence ao ST117, importante linhagem virulenta de 

APEC e ExPEC humana (MANGES; JOHNSON, 2012). Em um estudo conduzido na China, 

um isolado APEC ST117 também carreava um plasmídeo F33:A-:B- que possuía os genes 

blaCTX-M-65, fosA3 and rmtB (PAN et al., 2014). No nosso estudo, as ESBL apresentadas pela 

cepa pertencente ao ST117 foram CTX-M-2 e CTX-M-55, mas com blaCTX-M-55 e fosA3 também 

localizados em um plasmídeo F33:A-:B-.  

A linhagem mais prevalente no nosso estudo foi o ST457, pertencente grupo 

filogenético F. Existem relatos dessa linhagem como causa de infecções do trato urinário em 

humanos e cães na Austrália e de infecção urinária em humano nos Estados Unidos  (GUO et 

al., 2014a; MCGANN et al., 2016a). Curiosamente, esse isolado norte-americano também 

produzia CTX-M-55, mas em um plasmídeo F18:A-:B1, no qual também estava localizado o 

gene mcr-1. Em nosso estudo encontramos um plasmídeo F18:A-:B1 carreando blaCTX-M-55 em 

um isolado APEC pertencente ao ST156. Outra linhagem encontrada foi o ST453 (CC86), 

previamente descrito em linhagens ExPEC produtoras de CTX-M-2  proveniente de humanos 

no Brasil e em cepas de E. coli produtoras de FosA3 isoladas de frangos na China (MINARINI 

et al., 2007; YANG et al., 2014). Além disso, vários STs detectados em nosso estudo (ST156, 

ST351, ST1081, ST1196, ST1684) foram descritos em cepas positivas para fosA3 na China no 

estudo de Chan et al. (2014). 

A ESBL CTX-M-55 foi primeiramente descrita em cepas de E. coli e K. pneumoniae de 

origem clínica humana isoladas em 2005 na Tailândia (KIRATISIN et al., 2007). Assim como 

CTX-M-15, de qual difere por um aminoácido na posição 77 (A77V), essa enzima apresenta 

atividade catalítica maior à ceftazidima quando comparada a outras enzimas da classe CTX-M 

(HE et al., 2015). Isso explica a CIM mais alta nas produtoras de CTX-M-55 (Tabela 9) quando 

comparadas com as produtoras de CTX-2 e -8 aqui apresentadas. Um estudo realizado na China 

constatou um aumento dramático na prevalência de CTX-M-55 a partir de 2010 em isolados 

clínicos de E. coli de origem humana (ZHANG et al., 2014). Esse mesmo estudo mostrou que 

a incidência de CTX-M-55 excedeu a de CTX-M-15 na China nesse ano. Rao et al. (2014) 
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relataram um aumento gradual na prevalência de CTX-M-55 entre 2003 e 2012 em isolados de 

animais de produção na China, seguindo a mesma tendência dos isolados humanos. No nosso 

estudo foi possível constatar o surgimento dessa variante CTX-M a partir de 2015 

simultaneamente em isolados clínicos e fecais, sendo mais prevalente que CTX-M-8, uma 

variante endêmica da América do Sul e amplamente relatada no Brasil. 

Plasmídeos portando o gene fosA3 são endêmicos do sudeste asiático e relacionados à 

enterobactérias isoladas de animais e, em menor proporção, de humanos (LEE et al., 2012; 

YANG; LU; TSENG, 2017). Existem relatos de diversos grupos Inc relacionados à 

disseminação de fosA3 na Ásia, como IncN, IncFII, IncHI2, IncI1 e IncB/O (LEE et al., 2012; 

HO et al., 2013b; SATO et al., 2013; YANG et al., 2014; WANG et al., 2017). Comumente, 

fosA3 está associado a genes que codificam 16s rRNA metiltransferases (rmtB) e ESBL (blaCTX-

M-55 e -65) nessas famílias de plasmídeos. Os dados aqui apresentados corroboram com os 

estudos realizados na Ásia, visto que na maioria das cepas estudadas houve associação de 

produção de FosA3 e CTX-M-55 mediada por IncFII e IncN/IncFII.  

Outro dado importante foi a verificação do ambiente genético desses dois genes, que 

está de acordo com a maioria da literatura. A associação desses genes de resistência com um 

transposon composto de IS26 com resquícios de ISEcp1 também foi encontrada por outros 

autores, sugerindo eventos evolutivos a partir de um transposon ISEcp1-blaCTX-M-55 

mobilizado por IS26, seguida da associação desse transposon composto a IS26-fosA3-IS26, e 

posterior disseminação do módulo IS26- ΔISEcp1- blaCTX-M-55 - IS26-fosA3-IS26 a várias 

famílias de plasmídeos (LEE et al., 2012; HO et al., 2013b; YANG et al., 2014; WANG et al., 

2017). No entanto, nenhum estudo associa esse transposon a segmentos do backbone de IncN 

inserido em um plasmídeo IncFII, como demonstrado aqui. Esse dado é uma forte evidência da 

transposição desse módulo a partir de um plasmídeo primário, nesse caso IncN, que foi 

mobilizado para F33:A-B-.  

Através da comparação do genoma dos nossos plasmídeos com plasmídeos do sudeste 

asiático foi possível verificar alta similaridade de nucleotídeos e sintenia do core genome e 

diferenças no genoma acessório, região que corresponde a transposons, sequências de inserção 

e genes de resistência. Os plasmídeos F33:A-:B- asiáticos utilizados na comparação (pECF12, 

p42-2 e pFOS-HK151325) possuem mais regiões acessórias da qual fazem parte outros genes 

de resistência além de fosA3 e blaCTX-M (HO et al., 2013a; YANG et al., 2016; WANG et al., 
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2017). Além disso, em pECF12 o gene blaCTX-M-55 está localizado em uma região diferente de 

fosA3, porém ambos flanqueados por IS26, mas em dois transposons compostos distintos.  

Um dado preocupante foi a associação de genes de virulência de ExPEC em plasmídeos 

F2:A1:B1 e F18:A-:B1 portando fosA3 e blaCTX-M-55. Os genes hlyF, ompT, cvi/cva, iutA, iucD 

e genes codificadores de colicinas B e M encontrados nesses plasmídeos são descritos por 

Johnson et al. (2008) como preditores de alta virulência em isolados APEC. Plasmídeos de 

virulência de APEC, denominados plasmídeos ColV devido a presença de genes de produção 

de colicina, são cruciais no estabelecimento de doença extra intestinal por E. coli em aves 

(WATERS; CROSA, 1991; JOHNSON et al., 2006, 2008; JOHNSON; JOHNSON; NOLAN, 

2006). Esse dado mostra que genes de resistência a antibióticos criticamente importantes podem 

estar sendo mobilizados para plasmídeos de virulência, representando um novo desafio para o 

tratamento e prevenção de doenças causadas por E. coli na produção animal, além do risco de 

transmissão zoonótica para humanos, visto que uma dessas cepas era um isolado de carne de 

frango.  

Nossos resultados indicam a presença de E. coli de origem fecal, clínica e de carne de 

frango carreando blaCTX-M-55 e fosA3 em plasmídeos dos grupos F33:A-:B-, IncN/F33:A-:B-, 

F18:A-:B1 e F2:A1:B1 em três estados do Brasil (SP, MG, PR) a partir de 2015, ultrapassando 

CTX-M-8, uma ESBL endêmica da America do Sul. Para afirmar que existe uma mudança na 

epidemiologia de CTX-M em aves de produção no Brasil, seria necessário elaborar um estudo 

onde tivéssemos isolados representativos de vários estados e de todos os anos, o que não foi 

possível.  

No Brasil, é comum o uso do ceftiofur em pintinhos de um dia e fosfomicina na água 

de bebida ou ração para tratamentos clínicos e metafiláticos. A utilização desses 

antimicrobianos podem estar envolvidos na seleção e disseminação desses plasmídeos em 

enterobactérias. Além disso, foi constatado presença desses genes associados a plasmídeos 

híbridos de virulência e multirresistência antimicrobiana.  
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3.4.3 Isolados produtores de CTX-M-8 

 

Foram encontrados 13 isolados produtores de CTX-M-8, sendo todos provenientes de 

fezes de aves saudáveis (dez de perus, dois de frangos de corte e um de poedeiras). Essas 

isolados são dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Minas Gerais e foram coletados 

entre 2013 e 2017. Dois isolados (IT5 e FA63) apresentaram coprodução de CTX-M-55 e CTX-

M-2, no entanto esses genes não foram conjugados junto com blaCTX-M-8, sendo localizados em 

outros plasmídeos ou no cromossomo. Apesar de todas as cepas apresentarem multirresistência, 

o percentual de resistência a antibióticos não β-lactâmicos dentro do grupo das produtoras de 

CTX-M-8 foi menor dentre as três CTX-M encontradas. O percentual de resistência só foi maior 

que 50% para ácido nalidíxico e colistina (Figura 10). Os dez isolados resistentes para colistina 

(77%) foram positivos para mcr-1. O perfil de resistência similar entre os isolados se deve à 

clonalidade das cepas, sendo que nove isolados apresentaram o mesmo padrão de clonalidade, 

pertencendo ao grupo B2-ST537 (CC14) e o mesmo padrão ERIC (Tabela 16). Apesar desses 

isolados serem de origem de perus do mesmo estado (GO), eles foram provenientes de aves de 

três diferentes lotes. Outros dois isolados foram classificados no ST453 e um isolado no novo 

ST8129, que é um ST single-locus variant do ST453.  

 

Figura 10. Representação do percentual (%) de resistência a outras classes de antimicrobianos 

que não β-lactâmicos em 13 isolados de E. coli produtores de CTX-M-8.  
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Tabela 16. Características epidemiológicas, filogenéticas e fenotípica das 13 cepas produtoras 

de CTX-M-8 de seus respectivos plasmídeos que portam blaCTX-M-8. 

 

aSequence type (MLST); bGrupo filogenético;  #Não foi possível conjugar ou transformar o plasmídeo. 
&Cepa também positiva para CTX-M-2. 

*Cepa também positiva para CTX-M-55. 

 

Foi possível conjugar o plasmídeo de CTX-M-8 em 11 dos 13 isolados. Em todos os 

transconjugantes foi detectado um plasmídeo do grupo IncI1 de ~90 a ~100 Kb. Esses 

plasmídeos foram classificados por pMLST no ST113. Os 11 plasmídeos IncI1/ST113 

apresentaram os sistemas de toxina anti-toxina pndAC.  

O ambiente genético de blaCTX-M-8 em todos isolados é um transposon composto de IS26, 

com duas cópias intactas desta sequência de inserção e uma copia truncada de IS10 a montante 

de blaCTX-M-8 (Figura 11B). Dropa et al. (2016) encontraram ambiente genético similar em E. 

coli e K. pneumoniae produtoras de CTX-M-8 no Brasil isoladas de água de esgoto.  

Dois plasmídeos IncI1/ST113 foram selecionados para sequenciamento do genoma, o 

plasmídeo pIT5-3, proveniente de um isolado de fezes de poedeiras de Minas Gerais em 2017 

e o plasmídeos pFP39-2, de uma cepa ST537 de perus de Goiás.  

Cepa Estado STa GFb ERIC 
CIM (mg/L)  Plasmídeo 

CTX TIO CAZ CPM  PBRT pMLST Tamanho 

FA58 PR 453 B1 I  64 >64 0,5 32  NC# - - 

FA63& PR 453 B1 I  >64 >64 8 >64  IncI1 ST113 ~100 

IT5* MG 8129 B1 II  >64 >64 64 >64  IncI1 ST113 ~90 

FP20 RS ND A III  >64 >64 0,5 64  NC# - - 

FP35 GO 537 B2 IV  >64 >64 0,5 >64  IncI1 ST113 ~90 

FP36 GO 537 B2 IV  >64 >64 8 >64  IncI1 ST113 ~90 

FP37 GO 537 B2 IV  >64 >64 8 >64  IncI1 ST113 ~90 

FP38 GO 537 B2 IV  >64 >64 4 >64  IncI1 ST113 ~90 

FP39 GO 537 B2 IV  >64 >64 8 >64  IncI1 ST113 ~90 

FP40 GO 537 B2 IV  >64 >64 4 >64  IncI1 ST113 ~90 

FP41 GO 537 B2 IV  >64 >64 0,5 >64  IncI1 ST113 ~90 

FP43 GO 537 B2 IV  >64 >64 0,5 >64  IncI1 ST113 ~90 

FP44 GO 537 B2 IV  >64 >64 8 >64  IncI1 ST113 ~90 
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O plasmídeo pFP39-2 é composto por 89.476 pares de bases, 115 regiões codificadoras 

e conteúdo GC de 50%. O backbone deste plasmídeo é composto por 85.711 pares de bases que 

codificam regiões de replicação, manutenção, conjugação, o sistema de toxina-antitoxina e um 

sistema de inversão de DNA (shufflon), que tem a capacidade de realizar recombinações e tem 

um papel na transferência cojugativa de IncI1 (Figura 11A). Esse plasmídeo tem uma única 

região acessória, o transposon composto de IS26 em que está inserido blaCTX-M-8, composto por 

3.765 pares de bases (Figura 11B). Esse plasmídeo também apresenta o sistema de secreção do 

tipo IV que codifica uma fímbria (pilV) associada a adesão e invasão em E. coli toxigênicas. O 

plasmídeo pIT5-3 apresenta 89.418 pares de bases e 115 regiões codificadoras, e apresenta 

similaridade de 99,5% com pFP39-2, se diferenciando por alguns SNPs (single-nucleotide 

polymorphisms) em genes do core genome e uma deleção no gene ydeA.  

CTX-M-8 é uma enzima ESBL que foi primeiramente relatada em isolados de 

Enterobacteriaceae do Rio de Janeiro em 2000 (BONNET et al., 2000). Desde então, relatos de 

produção dessa enzima são comuns no Brasil, sendo a terceira ESBL mais prevalente de 

isolados clínicos humanos no país, depois de CTX-M-15 e CTX-M-2 (ROCHA; PINTO; 

BARBOSA, 2016). Além disso, no Brasil existem relatos de enterobactérias produtoras de 

CTX-M-8 em enterobactérias isoladas de estações de tratamento de esgoto, carne de frango e 

fezes de frangos de corte do estado de São Paulo (DROPA, 2012; FERREIRA et al., 2014c; 

CASELLA et al., 2015; DROPA et al., 2016).  

Um dos isolados de nosso estudo apresentou coprodução de CTX-M-8 e CTX-M-55, 

fenômeno também observado por Fernandes et al. (2018) em um isolado humano no Brasil. No 

entanto, o isolado deste estudo pertencia ao ST117, enquanto o isolado aqui apresentado 

pertence ao ST8129. Outros grupos filogenéticos/STs encontrados foram o B1-ST453 e B2-

ST537. Não existem dados publicados na literatura que relacionem o ST537 a algum tipo 

específico de resistência. No entanto há relatos dessa linhagem como altamente patogênica, 

sendo associada a infecções invasivas, implantes ortopédicos, doença de Crohn e isolada de 

infecções pulmonares em pacientes com fibrose cística (BARILLOVA et al., 2014; CRÉMET 

et al., 2015; O’BRIEN et al., 2016). As buscas por sequências similares da ferramenta BLAST 

revelou que pFP39-2 e pIT5-3 apresentam alta similaridade nucleotídica (99% similaridade, 

93% de cobertura) com dois plasmídeos pertencentes ao mesmo ST113 em um estudo realizado 

na China (Figura 12) (NORIZUKI et al., 2017). Curiosamente, os dois plasmídeos chineses 

eram de duas cepas de E. coli, um isolado humano e um isolado de carne de frango importada 

do Brasil (NORIZUKI et al., 2017). 
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Figura 11.  A- Mapa circular de dois plasmídeos IncI/ST113. Os dois círculos internos indicam conteúdo GC, setas violetas representam os genes, 

vermelha o gene blaCTX-M-8, e amarelas as transposases. B – Ambiente genético de  blaCTX-M-8. 
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Figura 12. Análise comparativa da sequência completa de quatro plasmídeos IncI1/ST113 do Brasil e China alinhados pelo BLAST. A similaridade está 

indicada em cinza, com escala a esquerda. Setas representam genes que estão anotados no topo. O transposon composto em que está inserido blaCTX-M-8 

está indicado por uma barra no topo e base (Tn).  
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Neste mesmo estudo, esses autores demonstraram que 14 plasmídeos IncI1/ST113, que 

tinham entre 82 e 101 Kb provenientes de carne de frango, fezes de frangos e humanos, tinham 

o mesmo ambiente genético, um transposon composto que tem 100% de similaridade com o 

apresentado por nossos 13 isolados.  

Plasmídeos IncI1/ST113 carreando blaCTX-M-8  também foram relatados por Ferreira et 

al. (2016) em E. coli provenientes de frangos saudáveis no Estado de São Paulo. Relacionando 

nossos resultados com o trabalho realizado na China e o trabalho de Ferreira et al. (2016), esses 

dados sugerem fortemente que a carne de frango e perus produzida no Brasil possa estar 

envolvida na cadeia epidemiológica de E. coli produtora de CTX-M-8 no mundo. Alguns 

autores atribuem à entrada de CTX-M-8 na Europa através da importação de carne de frango 

do Brasil (DHANJI et al., 2010). 

  Outro dado importante é que tanto no relato da China, no brasileiro e nos nossos 

resultados, as cepas de E. coli não pertenciam a nenhum ST comum, sendo distribuídas por 

diversos STs. No entanto, todos os plasmídeos pertenciam ao mesmo sequence type (ST113), o 

que indica a propagação de CTX-M-8 relacionada à disseminação desse plasmídeo epidêmico 

e não a um clone especifico de E. coli. Ainda, a alto grau de homologia compartilhada pelos 

plasmídeos aqui apresentados e os plasmídeos chineses mostram a alta conservação genética 

desses elementos.   

 

3.4.4 Caracterização dos isolados produtores de CTX-M-2 

 

Dentre as ESBL encontradas, a maior parte pertence ao grupo produtor de CTX-M-2, 

com 65 isolados positivos, dos quais 3 coproduziam CTX-M-55 e um coproduzia CTX-M-8.  

A maioria dos isolados desse grupo apresentou multirresistência, sendo que apenas um isolado 

não foi multirresistente. O percentual de resistência das 65 cepas está descrito na Figura 13. Um 

fato interessante é o percentual de 100% de resistência às sulfas, esse fenótipo foi elucidado 

posteriormente sendo verificado que o motivo é a presença de do gene sul1 no mesmo elemento  

genético em todas as cepas. Em relação à clonalidade dos isolados, não foi encontrado algum 

grupo clonal  
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Figura 13. Representação do percentual (%) de resistência a outras classes de antimicrobianos 

que não β-lactâmicos em 65 isolados de E. coli produtores de CTX-M-2.  

 

 

 

Tabela 17. Distribuição de 65 isolados produtores de CTX-M-2 em relação aos grupos 

filogenéticos, MLST de isolados representativos e perfis ERIC  

 

Filogrupo n  (%) STs encontrados Perfis ERIC 

A 9 (14) ST156 (n=3) 6 

B1 14 (21,5) 
ST212 (n=1), ST351 (n=1), ST453 (n=2), 

ST1706 (n=1) 
13 

B2 15 (23) - 11 

C 1 (1,5) - 1 

D 19 (29,5) ST1158 (n=1) 17 

E 2 (3) - 2 

F 5 (7,5) ST354 (n=1), ST117 (n=2) 4 

 

Tabela 18. CIM50 e CIM90 de 56* isolados portadores de blaCTX-M-2  

 

blaCTX-M-2+ 
(n=56*) 

CIM (mg/L) 

CTX CPM TIO CAZ 

CIM50 > 64 > 64 > 64 2 

CIM90 > 64 > 64 > 64 16 
 

*Não foram contabilizados 9 isolados que coproduziam CTX-M-55 e/ou CMY-2 devido ao fato de produtores 

dessas duas enzimas apresentarem valores maiores de CIM para CAZ.  

 



110 

 

 

específico. Os isolados foram distribuídos por todos os grupos filogenéticos, apresentando 54 

perfis ERIC (Tabela 17). Em relação ao ambiente genético, em todos os isolados foi possível 

verificar que blaCTX-M-2 esteve flanqueado por ISCR1 a montante e ORF3/qaeEΔ1 e sul1 a 

jusante. Em 21 isolados foi possível determinar que a estrutura ISCR1-blaCTX-M-2-

ORF3/qaeEΔ1sul1 estava inserida em um integron complexo de classe 1 com quatro diferentes 

regiões variáveis (RV) contendo genes de resistência a aminoglicosídeos e trimetoprim (Figura 

14A).  

 

Figura 14. Em A, B e C estão representados os ambientes genéticos de blaCTX-M-2 determinados 

por PCR e sequenciamento convencional. Em D está representado o ambiente genético 

determinado por sequenciamento do genoma. As setas indicam os genes e estão direcionadas 

conforme a transcrição dos genes. Em vermelho está representado blaCTX-M-2, em amarelo 

outros genes de resistência a antibióticos, metais pesados e desinfetantes, em azul genes 

relacionados a elementos genéticos móveis e em verde genes com outras funções.  
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Em dois isolados em que não foi possível amplificar o integron complexo, pois não 

foram positivos para a associação com intl1 ou 5’CS, o módulo ISCR1-blaCTX-M-2-

ORF3/qaeEΔ1-sul1 apresentou uma repetição em tandem (Figura 14B).  Os outros 42 isolados 

apresentaram apenas o módulo citado acima com uma cópia, sem associação ao integron 

(Figura 14C). 

Dentre quatro isolados que tiveram o genoma sequenciado foi possível determinar uma 

porção maior do ambiente genético. A análise do genoma mostrou que o integron complexo 

apresentados por essas cepas estava inserido em uma região de 23.242 bp que consiste de um 

tranposon Tn21-like, onde estão localizados o integron complexo de classe 1, o operon de 

resistência ao mercúrio (merEDACRTP), além da sequência de inserção IS1 (Figura 14D). 

A transferência de blaCTX-M-2 por conjugação só foi possível em 11 isolados após várias 

tentativas. Os isolados para qual não se teve sucesso nos ensaios de conjugação foram 

submetidos a transformação e não se obteve transformantes. Os 11 transconjugantes foram 

submetidos à técnica de PBRT e foi determinado que 4 pertenciam ao grupo IncHI1, três ao 

grupo IncHI2, um ao grupo FII-FIB e três não tipáveis. Os plasmídeos dos grupos IncHI1, 

IncHI2 e não tipáveis apresentam alto peso molecular (>200 Kb), enquanto o do grupo IncFII-

FIB tinha ~130 Kb.  

Em um dos isolados em que não foi possível conjugar plasmídeos, uma cepa pertencente 

ao ST117 isolada de frangos de corte do Paraná em 2016, foi possível determinar a localização 

cromossomal do gene através de análise do genoma. O gene está inserido em uma região do 

core genome do ST117 (Figura 15).   

Assim como em nossos resultados, estudos mostram que CTX-M-2 é a ESBL mais 

frequente encontrada em Enterobacteriaceae no Brasil (DA NOGUEIRA et al., 2015; DROPA 

et al., 2015; ROCHA; PINTO; BARBOSA, 2016; SAMPAIO; GALES, 2016). Além disso, 

Dhanji et al. (2010) atribuíram à importação de carne de frango no Brasil a entrada de CTX-M-

2 no Reino Unido. São escassos os estudos que exploram o ambiente genético do grupo CTX-

M-2, porém em isolados do Brasil, assim como do mundo todo, o único ambiente genético do 

grupo CTX-M-2 descrito é a associação a um integron complexo de classe 1 (DROPA, 2012; 

ZHAO; HU, 2013; CASELLA et al., 2015; DROPA et al., 2015). Existe apenas um relato de 

blaCTX-M-2 associado a outro elemento genético, neste caso ISEcp1, em uma cepa de Proteus 

mirabilis no Japão (HARADA et al., 2012). 
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Figura 15. Alinhamento BLAST do cromossomo das E. coli ST117 FA56 e APEC PSUO78 (Acesso Genbank CP012112). Genes de resistência estão 

representados em vermelho, genes relacionados a elementos genéticos móveis em verde e outros genes em amarelo. 
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Em nosso estudo o gene só pôde ser conjugado em 11 de 65 isolados. Estudos prévios 

com plasmídeos portando blaCTX-M-2 no Brasil mostraram que vários grupos Inc estão 

relacionados a esse gene, como IncA/C, IncHI2, IncFIB, IncP e plasmídeos não tipáveis por 

PBRT (PEIRANO; PITOUT, 2010; SILVA et al., 2013; DROPA et al., 2015).  

Através do sequenciamento do genoma de um isolado no qual o gene não foi transferido, 

pôde se verificar que o mesmo estava inserido no cromossomo. Ferreira et al. (2014a)  

descreveram cepas isoladas de frangos de corte do estado de São Paulo produtoras de CTX-M-

2 e pertencentes a linhagens distintas que tinham o gene inserido no cromossomo. Relacionando 

nossos resultados com os desses autores, sugere-se que a unidade de transposição ISCR1-

blaCTX-M-2-Orf3/qaeΔ1 possa estar se mobilizando e inserindo-se no cromossomo bacteriano, o 

que leva a formação de clones específicos com blaCTX-M-2 cromossomal. No isolado FA56 o 

gene está localizado em um integron complexo atípico, do qual fazem parte outros elementos 

como GroEL/GroES. A função do sistema GroEL/GroES é a produção de chaperonas 

moleculares que auxiliam no correto dobramento e montagem de proteínas e estão envolvidas 

em diversos processos celulares, incluindo replicação de DNA, mutagênese por UV, 

crescimento bacteriano, transcrição de RNA e formação de flagelos (MALEKI et al., 2016). 

Em E. coli, esse sistema é responsável por translocar proteínas através da membrana celular, 

possibilitando a secreção e impedindo a desnaturação da proteínas, assim como reativando 

proteínas parcialmente desnaturadas (MALEKI et al., 2016).  

Foram realizadas buscas na database do Genbank utilizando a ferramenta BLAST e não 

foram encontradas sequências similares a esse integron atípico cromossomal. No entanto, genes 

groEL e groES adjacentes a elementos ISCR, porém sem a presença de  blaCTX-M-2, foram 

encontrados em integrons que apresentam genes de resistência a aminoglicosídeos. Segundo 

Toleman & Walsh (2011) a associação de elementos ISCR a groEL/groES é devido a origem 

desses elementos, que primariamente eram encontrados no cromossomo do gênero 

Xanthomonas adjacente a genes de groEL/groES. Comparando a região do genoma onde está 

inserido blaCTX-M-2 em FA56 e em PSUO78 é possível notar que a inserção do elemento ISCR1-

blaCTX-M-2-Orf3/qaeΔ1 adjacente a  região 3´CS do integron, local de recombinação de ISCR1 

a integrons de classe 1 (TOLEMAN; BENNETT; WALSH, 2006; CHEN et al., 2009).  

Esse fato demonstra a possiblidade do elemento móvel ISCR1-blaCTX-M-2-Orf3/qaeΔ1 

sofrer recombinação e se inserir em integrons de classe 1 presentes tanto no cromossomo quanto 

em plasmídeos.  
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3.4.5 Isolados produtores de β-lactamases do tipo pAmpC 

 

Dentre os 773 isolados, foram encontrados 44 produtores de CMY-2, não sendo 

encontradas outras classes de pAmpC. Essas cepas foram isoladas entre 2011 e 2017, tendo 

como origem fezes de poedeiras e frangos de corte (n=25), fezes de perus (n=13), APEC de 

poedeiras e frangos de corte (n=4) e carne de frango (n=2) dos estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.  

A maioria dos isolados (42/44) apresentou fenótipo de multirresistência, apenas um 

isolado APEC e um isolado de fezes de frango não foram multirresistentes. O percentual de 

resistência a antibióticos que não são da classe de β-lactâmicos está demonstrado na Figura 16. 

Nove isolados apresentaram coprodução de ESBL (5 cepas CTX-M-2 e 4 cepas CTX-M-55) e 

os 10 isolados resistentes à colistina apresentaram mcr-1.  

Em relação à estrutura clonal dessa população de 44 isolados, não foi identificado 

nenhum clone específico, sendo que apenas 3 isolados do mesmo lote de frangos de corte 

apresentaram o mesmo padrão ERIC e grupo filogenético. Os grupos filogenéticos mais 

encontrados foram D (16/44) e A (11/44) (Tabela 20). 

 

Figura 16. Representação do percentual (%) de resistência a outras classes de antimicrobianos 

que não β-lactâmicos em 44 isolados de E. coli produtores de CMY-2.  
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Tabela 19. CIM50 e CIM90 de 44* isolados portadores de blaCMY-2  

 

blaCMY-2  
(n=44*) 

CIM (mg/L) 

CTX CPM TIO CAZ FOX 

CIM50 64 16 > 64 64 > 64 

CIM90 > 64        64 > 64 > 64 > 64 
                    *Nove isolados coproduzem ESBL. 

 

Foram detectados dois ambientes genéticos para blaCMY-2. O primeiro foi detectado em 

41/44 isolados e consiste de uma cópia intacta de ISEcp1 seguido de 319 pares de bases de 

região intergênica, o gene  blaCMY-2 e os genes blc e sugE (Figura 17A). O segundo ambiente 

genético foi menos prevalente, sendo encontrado em três amostras. Ele consiste de uma cópia 

completa de ISEcp1 seguido de 349 pares de bases de região intergênica e o gene (Figura 17B). 

 

Figura 17. Representação dos dois tipos de ambiente genético de blaCMY-2 encontrados em 44 

cepas de E. coli. O gene blaCMY-2 está representado em preto e outros genes em cinza. As barras 

acima dos genes representam as regiões amplificadas, sendo as setas pretas os sítios de ligação 

dos primers. 

 

 

 

Em 41 isolados foi possível conjugar o plasmídeo portando blaCMY-2. Em 20 isolados (20/41) 

apresentou plasmídeos do grupo IncI1 entre ~80 e ~100 Kb. Dentre esses 20 plasmídeos IncI1, 

oito plasmídeos representativos foram submetidos à técnica de pMLST e todos os oito foram 

classificados como ST12. Esses resultados estão demonstrados na Tabela 16.  
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Tabela 20. Características epidemiológicas e filogenéticas das cepas e de seus respectivos 

plasmídeos que portam blaCMY-2.  

 

Isolados  Localização blaCMY-2 

Ident. ESTADO Origem& GF-ST* Amb.Genético  PBRT /ST Sistema TA Tamanho 

FA10 PR Fecal F F-457 A  IncI1/ST12 pndAC ~80 

FA15 PR Fecal F A-156 B  IncI1/ST12 pndAC ~100 

FA27 PR Fecal F B1-453 A  IncI1/ST12 pndAC ~100 

FA31 PR Fecal F B2 B  IncI1 pndAC ~90 

FA41 PR Fecal F D B  IncI1 pndAC ~100 

FA50 PR Fecal F B1-1706 A  IncI1/ST12 pndAC ~100 

FA56 PR Fecal F F-117 A  Cromossomo 

FA59 PR Fecal F B2 A  ND# 

FA64 PR Fecal F F A  ND# 

IT1 MG Fecal F D A  IncI1/ST12 pndAC ~90 

IT6 MG Fecal F D-371 A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT8 MG Fecal F D A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT9 MG Fecal F B2 A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT12 MG Fecal F B2 A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT14 MG Fecal F D A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT16 MG Fecal F E A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT17 MG Fecal F D A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT20 MG Fecal F D A  IncI1 pndAC ~100 

IT24 MG Fecal F D A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT44 MG Fecal F B1 A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT52 MG Fecal F A A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT53 MG Fecal F D A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT55 MG Fecal F D A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT57 MG Fecal F D A  IncK relBE, pndAC ~80 

IT60 MG Fecal F B2 A  IncK relBE, pndAC ~80 

FP50 RS Fecal P A A  IncI1/ST12 relBE, pndAC ~80 

FP70 GO Fecal P D-8014 A  IncK relBE, pndAC ~80 

FP71 GO Fecal P D-8014 A  IncK pndAC ~90 

FP78 GO Fecal P D A  IncI1 pndAC ~90 

FP79 GO Fecal P F A  IncI1 pndAC ~100 

FP97 GO Fecal P A A  IncI1/ST12 pndAC ~100 

FP100 GO Fecal P A A  IncK relBE, pndAC ~80 

FP101 GO Fecal P B1 A  IncK relBE, pndAC ~80 

FP102 GO Fecal P A A  IncK relBE, pndAC ~80 

FP121 GO Fecal P A A  IncI1/ST12 pndAC ~100 

FP122 GO Fecal P D A  IncI1 pndAC ~100 

FP123 GO Fecal P D A  IncI1 pndAC ~100 

FP125 GO Fecal P B2 A  IncI1 pndAC ~100 

A507 SP APEC B1 A  IncK relBE, pndAC ~80 

A553 SP APEC A A  IncK relBE, pndAC ~80 

A571 SP APEC D A  IncI1 pndAC ~100 

A864 SP APEC A A  IncI1 pndAC ~100 

CO76 SP Carne A A  IncI1 pndAC ~90 

CO77 SP Carne A A  IncI1 pndAC ~90 
&Fecal F= Fezes de frangos e poedeiras, Fecal P= fezes de perus; *GF= Grupo filogenético; ST= Sequence Type.; 
#ND= Não determinado.  
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O outro grupo Inc encontrado nos plasmídeos conjugados foi IncK. Vinte e um isolados 

apresentaram plasmídeos IncK de ~80 Kb. Todos os plasmídeos IncK foram positivos para os 

sistemas de toxina-antitoxina relBE e pndAC. Já os plasmídeos IncI1 foram todos positivos para 

o sistema TA pndAC (Tabela 20).   

Foram selecionados para o sequenciamento do genoma dois plasmídeos IncI1, um com 

ambiente genético A e outro com ambiente genético B, e um plasmídeo IncK.  

Um dos plasmídeos sequenciados, originário do isolado FA15 pertencente ao ST156, 

foi denominado pFA15-2 e é composto de 95.984 pares de bases e 105 genes (Figura 18A). O 

único gene de resistência encontrado em pFA15-2 é blaCMY-2, presente no ambiente genético B 

(Figura 17B). Logo à jusante de blaCMY-2 encontra-se o gene set1, comum no genoma de 

plasmídeos IncI1.  

O outro plasmídeo sequenciado pertence ao isolado FA27 e foi denominado pFA27-3. 

Esse plasmídeo possui o gene blaCMY-2 no ambiente genético A e é composto de 99.139 pares 

de bases. Sua estrutura tem grande similaridade com outros plasmídeos IncI1/ST12 encontrados 

no Genbank e é composta de 110 genes (Figura 18B). Nos dois plasmídeos foi encontrado o 

sistema de toxina-antitoxina pndAC, confirmando a caracterização por PCR.  

 

Já o plasmídeo IncK selecionado para o sequenciamento do genoma é pertencente ao 

isolado FP71, sendo denominado pFP71-1. Esse plasmídeo é constituído de 80.994 pares de 

bases que codificam 87 genes. O ambiente genético de blaCMY-2 em pFP71-1 é o ambiente 

genético A, como nos outros plasmídeos IncK deste estudo. blaCMY-2 é o único gene de 

resistência neste plasmídeo que possui os sistemas de TA pndAC e relBE.  

 

Foram realizadas comparações entre pFA27-3 e pFA15-2 com plasmídeos similares 

utilizando o BLAST. Ambos pertencem ao ST12 do esquema de pMLST de IncI1 e apresentam 

88.7% de similaridade de sequência entre si. As regiões de divergência nucleotídica no 

alinhamento dessas duas sequências estão principalmente em regiões intergênicas do backbone 

e a falta de algumas proteínas hipotéticas e do gene yagA, que faz parte do backbone de IncI1, 

em pFA15-2. A procura por sequências similares no Genbank demonstrou que pFA15-2 

apresenta alta identidade nucleotídica (98%) com um plasmídeo IncI1/ST12 denominado p12-

4374, proveniente de um isolado clínico humano de Salmonella enterica serovar Heidelberg no 

Canadá (LABBÉ et al., 2016). Já o plasmídeo pFA27-3 apresentou 96% de similaridade com 

um plasmídeo IncI1/ST12 não publicado (No. Acesso Genbank HG428759, sem descrição de  
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Figura 18. Mapa circular da sequência de DNA completa de pFA15-2 e pFA27-3. As regiões codificadoras (CDS), estão identificadas como setas 

violetas na direção da transcrição dos genes. Os dois círculos seguintes representam o conteúdo de bases. blaCMY-2 está representado em vermelho. 
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hospedeiro) proveniente de um isolado de Salmonella enterica serovar Typhimurium do 

Uruguai. A comparação das sequências desses plasmídeos está representada na Figura 19.  

 

Figura 19. Mapa linear do alinhamento das sequências de pFA15-2 e pFA27-3 a 2 plasmídeos 

IncI1/ST12. As setas indicam direção da transcrição dos genes, que estão representados em 

cinza e anotados na base. Escala de cinza representa homologia, regiões em branco representam 

ausência ou divergência de nucleotídeos.   

 

 

 

 

  O plasmídeo IncK pFA71-1 apresentou similaridade com plasmídeos de portadores de 

blaCMY-2 da Suíça e Holanda. Esses plasmídeos da Europa são originários de E. coli isoladas de 

carne de frango e fezes de humano (SEIFFERT et al., 2017).  A comparação de pFA71-1 com 

esses plasmídeos está representada na Figura 20.  

 

Em relação aos 3 isolados em que o gene blaCMY-2 não pôde ser conjugado ou 

transformado, uma dessas cepas teve o genoma sequenciado e foi possível constatar a 

localização cromossomal de blaCMY-2. Esse isolado, FA56, pertence ao ST117. O gene está 

inserido em uma região intergênica rica em nucleotídeos AT (conteúdo AT de 70%) do core 

genome de E. coli ST117 entre o regulador de transcrição LysR e um gene codificador de uma 

enzima envolvida em processos bioquímicos. A inserção de 3.581 pares de bases é composta 

pela ISEcp1 com IRs intactas, o gene blaCMY-2, o gene blc e um resquício de sugE. Essa região 
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tem homologia com o ambiente genético de blaCMY-2 em pFA27-3. Esses resultados estão 

representados na Figura 21. 

 

 

Figura 20. Mapa linear do alinhamento das sequências de pFP71 a 3 plasmídeos IncK. As setas 

indicam direção da transcrição dos genes, que estão representados em preto. Escala de cinza 

representa homologia, regiões em branco representam ausência ou divergência de nucleotídeos. 

 

 

 

 

 

CMY-2 é a pAmpC mais disseminada em Enterobacteriaceae isoladas de humanos e 

animais em todo mundo (JACOBY, 2009; LIEBANA et al., 2013). Nossos resultados 

mostraram que essa enzima pôde ser encontrada em cepas clínicas, fecais e de carne de aves 

em quatro de cinco estados do Brasil aqui pesquisados. 

Em âmbito mundial, a produção de CMY-2 não tem sido relacionada a clones 

específicos, mas sim a disseminação de plasmídeos em várias linhagens de E. coli e outras 

enterobactérias. Assim como em nosso estudo, trabalhos realizados com E. coli produtoras de 

CMY-2 isoladas de animais de produção na Europa, Ásia e América do Sul encontraram um 

grande número de linhagens de E. coli portando blaCMY-2   (LIU et al., 2007; HIKI et al., 2013; 

VOETS et al., 2013; EGERVÄRN et al., 2014; FANG et al., 2015; DA SILVA et al., 2016; 

CASTELLANOS et al., 2017).  
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Figura 18. Alinhamento do cromossomo da E. coli FA56, plasmídeo pFA27-3, E. coli MDR-56 (Acesso Genbank CP019903) e APEC PSUO78 

(Acesso Genbank CP012112) realizado pelo BLAST. blaCMY-2 representados está representado em vermelho, genes relacionados a elementos 

genéticos móveis em verde, genes cromossomais em amarelo e genes estruturais plasmidiais em azul. 
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Nossos resultados corroboram com estudos envolvendo um grande número de isolados 

E. coli, como o de Fang et al. (2015), realizado na China com 619 isolados, e o de Castellanos 

et al. (2017), realizado na Colômbia com 541 isolados, mostram que o gene blaCMY-2 está 

distribuído em diversos STs, pulsotipos de PFGE e grupos filogenéticos. 

Em relação aos plasmídeos, diversos grupos Inc têm sido identificados como 

carreadores de blaCMY-2 em Enterobacteriaceae de diversas origens, no entanto, os grupos IncI1 

e IncA/C são os mais prevalentes (MATASEJE et al., 2009, 2010; MULVEY et al., 2009; GUO 

et al., 2014b). Castellanos et al. (2017) encontraram uma predominância de plasmídeos IncI1 

como carreadores de blaCMY-2 em E. coli isoladas de frangos de corte e carcaças na Colômbia. 

Em estudo realizado no Brasil, Silva et al. (2016) encontram predominância de plasmídeos 

IncI1/ST12 portando blaCMY-2 em cepas APEC de perus. No nosso estudo a distribuição de IncI1 

e IncK foi próxima, sendo que o grupo IncI1 foi encontrado em 53,5% dos plasmídeos 

conjugados, enquanto IncK representou 46,5%.  

Nos achados de Voets et al. (2013), IncK representou 91% dos plasmídeos portadores 

de blaCMY-2, enquanto o replicon IncI1 esteve presente em 9% desses plasmídeos de E. coli de 

carne de frango e humanos na Holanda. Na população de 41 plasmídeos conjugados aqui 

apresentados, encontramos um panorama intermediário a esses estudos prévios realizados na 

América do Sul e Europa. 

A análise comparativa do genoma dos plasmídeos IncI/ST12 mostrou que apesar da diferente 

distribuição geográfica, esses elementos compartilham uma estrutura conservada. O fato da 

sequência completa de dois os plasmídeos de IncI1/ST12 de E. coli aqui apresentados serem 

muito similares a plasmídeos apresentados por Salmonella enterica, sendo uma das cepas 

isolada de humano, mostra que a disseminação dessa família de plasmídeos não está restrita a 

uma espécie bacteriana ou a um tipo de criação animal.  

Uma das três cepas em que o gene não pôde ser transferido por conjugação ou 

transformação, teve o genoma sequenciado. Análises in silico mostraram que o gene estava 

inserido no core genome. A localização cromossomal de blaCMY-2 é um fenômeno que também 

foi observado por Fang et al. (2015) em E. coli de animais na China. Curiosamente, a cepa que 

apresentou a localização cromossomal de blaCMY-2 foi a mesma que apresentou o gene blaCTX-

M-2 inserido no cromossomo, o isolado FA56 pertencente ao ST117 (apresentado no item 4.4). 

Diferente de blaCTX-M-2, que possivelmente foi inserido por recombinação homóloga da 

estrutura 3’CS do integron ao elemento ISCR1, blaCMY-2 se apresentou inserido em uma região 
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de core genome de ST117 rica em conteúdo AT (70%). Distintamente do processo de 

transposição de ISCR1,  a transposição de ISEcp1 e da maioria dos elementos transponíveis, 

não é realizada por recombinação homóloga, ela raramente é direcionada a uma sequência 

específica, implicando assim no envolvimento de interações não específicas entre a transposase 

e o DNA alvo (DERBYSHIRE, 1998). Regiões ricas em AT são usualmente regiões de ligação 

de fatores de regulação relacionados a expressão ou replicação (RAJEWSKA; WEGRZYN; 

KONIECZNY, 2012). Apesar da transposição de ISEcp1 junto a genes de resistência não ter 

um local especifico de inserção, regiões ricas em AT podem ser um alvo para a unidade de 

transposição de ISEcp1, assim como é para IS1 (DERBYSHIRE, 1998; POIREL; 

DECOUSSER; NORDMANN, 2005). Poirel et al. (2005) demonstraram que sequências de 5 

pares de bases adjacentes às IRLs e IRRs dos elementos ISEcp1 são sempre ricas em AT. 

Esse fato atenta para a evolução da linhagem patogênica ST117 em aves de produção 

no Brasil, produzindo um subclone que alberga blaCTX-M-2 e blaCMY-2 no cromossomo sem a 

necessidade de carrear plasmídeos.  

 

 

3.4.6 Caracterização de plasmídeos carreadores de genes de resistência às quinolonas 

 

Os genes relacionados a resistência às quinolonas mediada por plasmídeos (PMQR) 

foram encontrados em 59 isolados: qnrA1 (n=7), qnrB19 (n=46), qnrS1 (n=5) e qnrB19+qnrS1 

(n=1). O gene qnrB19 foi encontrado em cepas de todas as origens e estados, enquanto qnrA1 

foi encontrado em cepas clínicas e fecais de perus de Goiás, e qnrS1 em cepas APEC e fecais 

de frangos e perus originárias de Goiás e São Paulo. As 59 cepas positivas foram isoladas entre 

2010 e 2017.  

A maioria das cepas apresentou fenótipo de multirresistência (93%, 55/59), sendo que 

apenas 4 isolados positivos para qnrB19 não foram multirresistentes (Figura 22). A 

transferência dos plasmídeos pôde ser realizada em 50 isolados, dobrando a CIM para ácido 

nalidíxico, ciprofloxacino, enrofloxacino e marbofloxacino em três a quatro vezes (Tabela 22). 

Como a maioria dos isolados apresentaram valores de CIM altos (>32), que está relacionado a 

mutações em gyrA e parC, apenas será apresentada a CIM dos transconjugantes/transformantes.  
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Analisando cada grupo conforme a classe de gene PMQR apresentado, novamente não 

foi encontrado um padrão clonal dessas cepas. Os isolados que apresentaram o gene qnrB19 

estiveram distribuídos em todos os grupos filogenéticos e apenas dois isolados do grupo F e 

três do grupo filogenético A apresentaram o mesmo padrão ERIC (Tabela 21).  

 

Figura 22. Representação do percentual (%) de resistência em 59 isolados de E. coli positivos 

para genes PMQR.  

 

 

*Os resultados do isolado que apresentou qnrS1+qnrB19 estão contabilizados no grupo qnrS1.  

 

As sete amostras que apresentaram o gene qnrA1 eram cinco APEC e duas comensais, 

todas isoladas de perus. Apesar de apresentaram grupos filogenéticos diferentes e padrões ERIC 

distintos, todas apresentaram o mesmo ambiente genético (Figura 23A). O gene qnrA1 está 

inserido em um integron complexo de classe 1 incompleto, associado a ISCR1 sem repetição 

do 3´CS. Segundo a literatura e em buscas realizadas no Genbank, o único ambiente genético 

de qnrA1 é este gene como parte de um complexo intl1-qacEΔ1/sul1-ISCR1, fora da região 

conservada (5’CS-3’CS) (STRAHILEVITZ et al., 2009; JACOBY; STRAHILEVITZ; 

HOOPER, 2014). 

Em nossos achados, o ambiente genético de qnrA1 é muito similar ao ambiente genético 

clássico descrito para este gene (JACOBY; STRAHILEVITZ; HOOPER, 2014). Um fato 

curioso é que em todos os isolados o gene qnrA1 apresentou uma mutação silenciosa no códon 

179 (Leu) (CTA > CTG), não sendo encontrados depósitos de qnrA1 no Genbank que 

apresentassem essa mutação 
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Tabela 21. Distribuição de 59 isolados de E. coli positivos para genes PMQR em relação aos 

grupos filogenéticos e padrões ERIC. 

 

Gene (n) 
Grupo filogenético [n (padrões ERIC)] 

A B1 B2 C D E F 

qnrB19 (n=46)* 12 (10) 10 (10) 12 (12) 3 (3) 3 (3) 1 (1) 6 (5) 

qnrA1 (n=7) - 1 (1) 2 (2) - 4 (3) - - 

qnrS1 (n=6)* 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) - - 

*Nesta tabela o isolado que apresentou qnrB19 e qnrS1 está representado junto as cepas qnrS1+. 

 

Tabela 22. CIM50 e CIM90 de 50 transconjugantes/transformantes portando genes qnr.  

 

 
 

CIM (mg/L) 

NAL CIP ENR MAR 

Tc. qnrA1 
(n=7) 

CIM50 8 0,25 0,25 0,25 

CIM90 16 0,25 0,25 0,25 

Tc. qnrS1 
(n=4) 

CIM50 16 0,25 0,5 0,25 

CIM90 32 0,25 0,5 0,25 

Tf. qnrB19 
(n=39) 

CIM50 16 0,25 0,25 0,25 

CIM90 16 0,25 0,5 0,25 

Receptoras Ec. C600 2 <0,03 <0,03 <0,03 

Ec. TOP10 1 <0,03 <0,03 <0,03 

 

A plataforma de 9.242 pares de bases em que está inserida qnrA1 ainda possuía dois 

genes cassetes de resistência a aminoglicosídeos (aadB e aadA2), uma cópia da proteína de 

resistência à amônia quaternária qacEΔ, o gene de resistência às sulfas sul1, ISCR1, qnrA1 e 

um gene regulador de AmpC (ampR) (Figura 23A). Em todas as amostras foi possível conjugar 

o plasmídeo. Os plasmídeos contendo essa estrutura foram classificados no grupo de 

incompatibilidade IncHI2/ST1 e apresentaram tamanho de ~250 Kb.  

Dois isolados contendo plasmídeos IncHI2/ST1, uma cepa APEC e um isolado de fezes 

de perus, foram selecionados para o sequenciamento do genoma. Devido ao tamanho dos 

plasmídeos IncHI2 e ao grande número de repetições no genoma desses elementos, não foi 

possível circularizar e fechar os gaps presentes. No entanto, após a filtragem para retirar o 

cromossomo e outros plasmídeos da montagem de novo, foi possível analisar as sequências 
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correspondentes a ambos plasmídeos IncHI2/ST1 que portam qnrA1. A estrutura de ambos 

apresenta um backbone típico da família IncHI2 e regiões acessórias composta por sequências 

de inserção e  genes de resistência às quinolonas (qnrA1), sulfas (sul1 e sul2), aminoglicosídeos 

(aph(3')-Ia, aadB e aadA2) e amônia quaternária (qacEdelta1). Além disso, também estão 

presentes nesses elementos operons de resistência a metais pesados: mercúrio (merACDPERT), 

arsênio (arsBCHR), cobre (copES), telúrio (terABCDEFWXYZ) e prata (pco).  

Durante a realização do levantamento bibliográfico e buscas pelo Genbank, foi possível 

constatar que a descrição do gene qnrA1 em plasmídeos HI2 existe em cepas de Enterobacter 

cloacae (POIREL; LEVIANDIER; NORDMANN, 2006; POIREL et al., 2007). Plasmídeos 

previamente identificados como portadores de qnrA1 são na maioria dos relatores da famílias 

IncA/C e em menor proporção do grupo IncF e IncN (POIREL; LEVIANDIER; NORDMANN, 

2006; POIREL et al., 2007; JACOBY; STRAHILEVITZ; HOOPER, 2014). A análise do 

ambiente genético de qnrA1 pelo sequenciamento do genoma mostrou que o integron complexo 

portando qnrA1 está inserido dentro do transposon TnAs2, do qual faz parte o operon mer de 

resistência ao mercúrio (Figura 23B). 

Os isolados portadores de qnrS1 foram representados por três cepas APEC de perus de 

Goiás, uma cepa APEC de frango de São Paulo e duas cepas fecais de perus do Rio Grande do 

Sul. Esses isolados não apresentaram relação clonal e foram distribuídos em cinco grupos 

filogenéticos (A, B1, B2, C e D) (Tabela 17). Curiosamente, as três cepas APEC e duas cepas 

fecais todas de perus, apresentaram o mesmo ambiente genético apesar de serem provenientes 

de Goiás e Rio Grande do Sul.  

Nesses isolados o gene qnrS1 está em uma estrutura de 10.626 pares de bases que 

consiste de uma cópia completa de ISKpn19 com IRs intactas seguida do gene qnrS1 e um ORF 

que aparece em todos ambientes genéticos descritos para qnrS1, seguido pela transposase de 

TnAs1, uma parte do Tn1721 que compreende o gene tetA e seu regulador tetR e uma cópia de 

IS26 (Figura 23C). Nos isolados que apresentaram essa estrutura (n=5), foi possível conjugar o 

plasmídeo de quatro. A análise desses transconjugantes mostrou que os quatro plasmídeos não 

são tipáveis por PBRT e apresentam ~130 Kb. A cepa APEC de frango do estado de São Paulo 

não conjugou o plasmídeo, mas o ambiente genético de qnrS1 nesse isolado consiste na 

transposase de Tn3 e ΔIS2 à jusante e uma cópia de IS26 à montante (Figura 23D). 
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Figura 23. Representação dos ambientes genéticos de qnrA1 e qnrS1 determinados por PCR e 

sequenciamento convencional ou sequenciamento do genoma. As setas indicam os genes e 

estão direcionadas conforme a transcrição dos genes. Em vermelho estão representados os 

genes PMQR, em amarelo genes de resistência relacionados a elementos genéticos móveis, em 

verde genes de resistência a outras classes de antimicrobianos, desinfetantes e metais pesados 

e em azul genes com outras funções. 

 

 

 

 

 

Um dos plasmídeos não tipáveis que foi conjugado foi sequenciado e a análise in silico 

demonstrou que é um plasmídeo multirresistente, que além de qnrS1 contém os genes tetA, 

blaTEM-1, sul2, strA e strB. Esse plasmídeo tem um backbone com elementos que apresentam 

similaridade a plasmídeos IncI2 e IncP.  

 

Em relação aos isolados que apresentaram o gene qnrB19, todos apresentaram o gene 

em pequenos plasmídeos do tipo ColE-like com tamanho entre 2.699 a 3.191 pares de bases. 

Em 39 cepas foi possível transferir esses plasmídeos por transformação, já que se trata de um 

plasmídeo mobilizável, sem o aparato necessário para conjugação.  As 8 cepas em que o 

plasmídeo não foi transformado, foi possível determinar a sequência desses plasmídeos por 

completo por sequenciamento convencional (n=4) ou recuperar o plasmídeo completo dos 
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arquivos de sequenciamento do genoma completo (n=4), confirmando o plasmídeo ColE-like 

como carreador de qnrB19 em todos os isolados.  

 

 

Figura 24. Representação do plasmídeo pCA213. O primeiro círculo de dentro para fora indica 

o conteúdo GC (GC em azul, AT em verde). Os dois círculos seguintes indicam os genes, em 

verde e em amarelo as regiões codificadoras (CDS), as setas indicam a direção da transcrição. 

Em azul estao a região de origem de replicação (oriV) e de transferência (oriT).  

 

 

 

 

 

Esses plasmídeos apresentaram apenas o gene qnrB19, uma cópia truncada do gene pspF, que 

é um gene regulador de transcrição que possivelmente foi mobilizado do cromossomo de 

Citrobacter spp. junto com qnrB, a região responsável pela origem de transferência (oriT) e a 

região necessária para a replicação (JACOBY; GRIFFIN; HOOPER, 2011; TRAN et al., 2012). 

Uma representação de um dos dos plasmídeos sequenciados (pCA213) está representado na 

Figura 24. 

Dentre os 47 plasmídeos ColE/qnrB19 detectados, foram escolhidos sete que 

apresentaram alguma diferença no tamanho ou na sequência para caracterização filogenética 
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junto à plasmídeos do mesmo tipo originários de E. coli e Salmonella isoladas de humanos, 

carne e animais (HAMMERL et al., 2009; KARCZMARCZYK et al., 2010; PALLECCHI et 

al., 2010; TRAN et al., 2012; ÜLRIKE et al. 2017).  A árvore filogenética gerada por UPGMA 

mostrou que esses plasmídeos foram agrupados em três  clusters principais: cluster A - onde 

estão localizados plasmídeos de cepas clínicas humanas do Peru e Holanda; B - onde são 

agrupados a maioria dos plasmídeos de cepas de provenientes de carne e humanos, incluindo 

um plasmídeo proveniente de uma cepa de carne de frango do nosso estudo; e C - onde são 

agrupados a maioria dos nossos isolados provenientes de fezes de frangos e perus e plasmídeos 

de cepas humanas do Peru e da Argentina (Figura 25).  

 

Figura 25. Árvore filogenética da sequência completa de 17 plasmídeos ColE-like que portam 

o gene qnrB19 construída pelo método de UPGMA. Estão identificados pelo nome do 

plasmídeo, tamanho em pares de bases (pb), espécie bacteriana, conteúdo GC, hospedeiro, país 

de isolamento e número de acesso Genbank. Os plasmídeos deste estudo estão identificados em 

vermelho.   
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São descritas centenas de variantes dos genes qnr, mas apenas as variantes qnrA1, 

qnrB1, qnrB2, qnrB5, qnrB19 e qnrS1 são frequentemente encontradas em Enterobacteriaceae 

no mundo todo (VELDMAN et al., 2011; ANDRES et al., 2013; CIESIELCZUK et al., 2013; 

RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al., 2016). O gene qnrA1, assim como as outras variantes de 

qnrA, normalmente é encontrado em enterobactérias de origem clínica humana, sendo 

raramente encontrado em isolados animais (STRAHILEVITZ et al., 2009; YUE et al., 2011). 

No Brasil há o relato do gene qnrA1 presente em uma cepa de Klebsiella pneumoniae isolada 

de um cardeal (Paroaria coronata) apreendido do tráfico ilegal de aves (DAVIES et al., 2016). 

Em nosso estudo 11,8% (7/59) dos isolados que apresentaram genes PMQR foram 

positivos para qnrA1. Veldman et al. (2011) pesquisaram a presença de genes PMQR em 1548 

isolados animais de E. coli e Salmonella spp. provenientes de 13 países europeus e encontraram 

uma alta prevalência de qnrS1 (144 cepas positivas), qnrB2 e qnrB19 (139 isolados). Neste 

mesmo estudo os autores encontraram apenas três isolados positivos para qnrA1. Outros dois 

estudos europeus envolvendo isolados de E. coli e Salmonella spp. de animais encontraram 

apenas as variantes qnrS1 e qnrB19 (SCHINK; KADLEC; SCHWARZ, 2012b; WASYL; 

HOSZOWSKI; ZAJĄC, 2014).  

O panorama da prevalência de genes PMQR em isolados clínicos humanos de 

Enterobacteriaceae não é muito diferente. Andres et al. (2013) estudaram a prevalência de genes 

PMQR em 107 isolados clínicos humanos na Argentina e encontraram a presença de qnrB19, 

qnrB10, qnrB2, qnrB1, qnrS1 e aac(6’)-Ib-cr em 60 isolados.  Nesse estudo da Argentina o 

gene qnrB19 estava inserido em plasmídeos ColE-like, assim como nos nossos isolados. O gene 

aac(6’)-Ib-cr é um gene PMQR comumente encontrado em isolados humanos e em menor 

proporção em isolados animais (STRAHILEVITZ et al., 2009; VELDMAN et al., 2011; 

ANDRES et al., 2013; JACOBY; STRAHILEVITZ; HOOPER, 2014). Normalmente aac(6’)-

Ib-cr está relacionado a plasmídeos que portam blaCTX-M-15, a ESBL mais disseminada 

mundialmente em Enterobacteriaceae e não encontrada por nós .  

Trabalhos realizados na Europa e Estados Unidos têm reportados a presença de qnrB19 

em plasmídeos IncN ou não tipáveis entre 40-80 Kb (CATTOIR et al., 2008; RICE et al., 2008; 

GARCÍA-FERNÁNDEZ et al., 2009; SCHINK; KADLEC; SCHWARZ, 2012a; JACOBY; 

STRAHILEVITZ; HOOPER, 2014). Estudos prévios na América do Sul têm relacionado o 

gene qnrB19 a plasmídeos ColE (KARCZMARCZYK et al., 2010; PALLECCHI et al., 2010; 

TRAN et al., 2012; MARTINS et al., 2015). Todos plasmídeos ColE/qnrB19 aqui descritos 

apresentam alto índice de similaridade com plasmídeos ColE de Salmonella enterica e E. coli 
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na Argentina, Colômbia, Peru e Bolívia (KARCZMARCZYK et al., 2010; PALLECCHI et al., 

2011; TRAN et al., 2012). Relacionando nossos achados com os desses autores os resultados 

sugerem a endemicidade desses plasmídeos ColE carreando qnrB19 na América do Sul.  

 

3.4.7 Isolados positivos para mcr-1 

 

Foram encontrados 41 isolados positivos para mcr-1 dentre os 773 estudados (5,4%). 

Não houve detecção de outros genes mcr. A maioria das cepas positivas eram provenientes de 

fezes de perus de Goiás (38/41), mas também houve detecção em duas cepas de fezes de frango 

de Minas Gerais e uma cepa APEC de São Paulo. Vinte e um isolados (51,2%) foram resistentes 

a cefalosporinas, sendo que dez isolados coproduziam CTX-M-8, dois isolados CTX-M-55 e 

nove isolados CMY-2. Apenas oito cepas não apresentaram fenótipo de multirresistência, sendo 

que a maioria apresentou corresistência a ampicilina, aminoglicosídeos, ácido nalidíxico e 

sulfas (Figura 26). Os 41 isolados positivos foram coletados entre 2013 e 2017. Os isolados 

produtores de MCR-1 apresentaram CIM para colistina entre 2 mg/L a 16 mg/L, sendo que os 

transconjugantes demonstraram um aumento de 2 a 3 vezes na CIM  (Tabela 23).  

 

Figura 26. Percentual de resistência de 41 isolados positivos para mcr-1.  
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Tabela 23. CIM dos isolados e transconjugantes para colistina.  

 

Isolados             CIM (mg/L) 

mcr-1+ (n=41) 
CIM50 4 

CIM90 16 

Tranconjugantes mcr-1 (n=39) 
CIM50 2 

CIM90 4 

Receptora (C600)  0,5 

 

 

A maioria dos isolados pertence ao grupo filogenético B2 (13/41) e grupo A (11/41). 

Não foram encontradas cepas dos grupos filogenéticos C e E. Os treze isolados do grupo B2 

apresentaram 5 padrões ERIC, sendo que nove isolados apresentaram o mesmo padrão. Esses 

isolados pertencem ao ST537 (CC14) e são positivos para blaCTX-M-8. Esses resultados estão 

demonstrados na Tabela 24.  

 

Tabela 24. Distribuição de 41 isolados positivos para mcr-1 em função do grupo filogenético, 

STs e padrões ERIC.  

 

Filogrupo n  (%) STs representativos Perfis ERIC 

A 11 (27) ST227 (CC10) (n=1); ST8132 (SLV206) (n=1)  8 

B1 8 (19,5) ST8129 (CC86) (n=1) 8 

B2 13 (31,7) ST537 (CC14) (n=9) 5 

D 4 (9,7) - 3 

F 5 (12,1) - 3 

 

Dentre os 41 isolados positivos para mcr-1, foi possível transferir o gene por conjugação 

em 39. Todos transconjugantes portavam plasmídeos IncX4 de ~35 Kb que não foram positivos 

para nenhum sistema de produção de toxina-antitoxina e para outros genes de resistência. 

Apesar de não ser possível conjugar o gene em dois isolados, essas cepas foram submetidas ao 

PBRT e foram positivas para IncX4.  Em relação ao ambiente genético, em todos isolados foi 
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possível verificar que o gene tinha à jusante a região codificadora de uma proteína hipotética 

presente em plasmídeos IncX4 e à montante o gene que codifica a proteína PAP2, uma família 

de enzimas fosfatases e haloperoxidases (Figura 27B). Esse ambiente genético de 2600 pares 

de bases corresponde ao contexto genético descrito por Poirel et al (2016) como cassete 

genético em que está inserido mcr-1 em plasmídeos IncX4. Esse cassete se inicia com CAAAT 

e termina em AAGTT (POIREL et al., 2016). Além disso, foi possível amplificar por PCR a 

ligação de mcr-1 a IS26 à 3.490 pb à montante do gene em todos isolados (Figura 27B). Em 

nenhum dos isolados o gene esteve relacionado a ISApI1, indicado como elemento mobilizador 

de mcr-1 (POIREL; JAYOL; NORDMANN, 2017).  

Dois plasmídeos IncX4 foram sequenciados e apresentaram 100% de similaridade de 

nucleotídeos entre si. pIT48-1 e pIT5-1 possuem 33.304 pares de bases que codificam 41 genes 

(Figura 24A).  

Esses dois plasmídeos possuem 41,9% de conteúdo GC e backbone similar a outros 

plasmídeos IncX4 que albergam mcr-1. Ambos plasmídeos apresentam apenas 3 nucleotídeos 

de diferença (100% de cobertura) de pICBEC72Hmcr, um plasmídeo IncX4 proveniente de um 

isolado clínico humano de E. coli ST101 do nordeste do Brasil (FERNANDES et al., 2016a). 

Os três nucleotídeos de diferença entre pIT48-1/pIT5-1 e pICBEC72Hmcr estão localizados no 

gene de uma relaxase, na transposase de IS26 e na região intergênica entra a proteína hipotética 

e mcr-1.  

Desde a descrição de mcr-1 por Liu et al. (2015), relatos da presença desde gene em 

Enterobacteriaceae de diversas origens têm sido feitos em todos os continentes, exceto na 

Antártida (DI PILATO et al., 2016; FERNANDES et al., 2016b; MCGANN et al., 2016b; 

MEINERSMANN et al., 2016; POIREL et al., 2016; SCHWARZ; JOHNSON, 2016; ELLEM 

et al., 2017; NEWTON-FOOT et al., 2017; POIREL; JAYOL; NORDMANN, 2017). Na 

criação animal, principalmente em aves e suínos, a colistina é um antimicrobiano amplamente 

utilizado em todo mundo (KEMPF; JOUY; CHAUVIN, 2016; SCHWARZ; JOHNSON, 2016). 

Até hoje, a maioria dos relatos de mcr-1 é relacionado a bactérias isoladas no contexto da 

criação animal, indicando que o surgimento e disseminação desse particular mecanismo de 

resistência tenha se originado em animais de produção (SCHWARZ; JOHNSON, 2016; 

POIREL; JAYOL; NORDMANN, 2017)  

Em nosso estudo foram encontrados isolados produtores de MCR-1 em isolados fecais 

e clínicos de E. coli, sobretudo em cepas de perus a partir de 2013. Apesar da maioria dos 
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estudos de prevalência de mcr-1 em criações animais serem realizados com isolados de frangos, 

suínos e gado, dois estudos europeus relataram a presença de mcr-1 em E. coli e Salmonella 

spp. proveniente de carne e fezes de perus (PERRIN-GUYOMARD et al., 2016; VELDMAN 

et al., 2016). Veldman et al. (2016) relataram a presença plasmídeos IncX4 portadores de mcr-

1 em isolados de carne de perus na Holanda.  Já o estudo de Perrin-Guyomard et al. (2016) 

reportou uma prevalência maior de cepas produtoras MCR-1 em amostras de perus quando 

comparados a frangos de corte e suínos. Curiosamente, nesse estudo referido acima foram 

pesquisados isolados entre 2007 e 2014 e os autores também não encontraram isolados positivos 

para mcr-1 antes de 2012, o que corrobora com nossos achados.  

 

Figura 27.  A- Mapa circular dos plasmídeos IncX4. Os dois círculos internos indicam 

conteúdo GC, verdes e amarelas representam os genes e CDS, respectivamente. B – Ambiente 

genético de  mcr-1. Em amarelo genes relacionados a elementos móveis, em azul genes 

relacionados a funções  do plasmídeo e  em vermelho o gene mcr-1. 
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Vários estudos na Ásia, Europa e Brasil têm relacionado o complexo clonal 10 (CC10) 

à produção de MCR-1 (FERNANDES et al., 2016a, 2017; VELDMAN et al., 2016; GARCÍA 

et al., 2018; LIU et al., 2018; WU et al., 2018). O CC10 é um grupo clonal pertencente ao grupo 

filogenético A e associado à produção de ESBL e resistência às fluoroquinolonas (OTEO et al., 

2009). 

 

Em nosso estudo o grupo filogenético A foi o segundo mais prevalente (27%) dentre os 

positivos para mcr-1, depois de B2, e teve um isolado pertencente ao ST227 (CC10). No Brasil, 

Fernandes et al. (2017) encontraram cepas positivas para mcr-1 de origem clínica humana e em 

água de praias pertencente ao CC10. Sellera et al. (2017) encontraram um isolado do ST10 

(CC10) positivo para mcr-1 em amostra de pododermatite em um pinguim em rota de migração 

no Brasil.  

Um dos isolados de nosso estudo pertence ao ST8132, linhagem single locus variant do 

ST206. Recentemente, uma cepa E. coli XDR produtora de NDM-1 e MCR-1 pertencente ao 

ST206 foi descrita em um paciente humano na China (ZHENG et al., 2017). Outro estudo 

chinês mostrou que a maioria de cepas positivas para mcr-1 isoladas de ambientes aquáticos 

pertenciam ao ST10 e ST206 (ZHOU et al., 2017). Isso sugere que apesar da disseminação de 

mcr-1 estar relacionada à disseminação de plasmídeos por diversos grupos clonais, alguns STs 

são identificados em vários estudos de diferentes localizações geográficas, sugerindo linhagens 

primariamente relacionadas a produção de MCR-1. Além disso, foram identificados nove 

isolados pertencentes ao ST537 (CC14), grupo altamente virulento e associado a infecções 

humanas invasivas, como discutido no item 4.3.  

Em nosso estudo todos os plasmídeos carreadores de mcr-1 pertenceram ao grupo 

IncX4. Diversos estudos realizados na Ásia, Ámerica, Europa e África relatam os grupos IncI2 

e IncX4 como os principais disseminadores de mcr-1 dentre enterobactérias (HASMAN et al., 

2015; LIU et al., 2015; FERNANDES et al., 2016a; POIREL et al., 2016; VELDMAN et al., 

2016; KIEFFER et al., 2017; MACESIC et al., 2017; POIREL; JAYOL; NORDMANN, 2017; 

SELLERA et al., 2017; TIJET et al., 2017; WU et al., 2018).  

No Brasil, a maioria dos relados de mcr-1 estão relacionados a plasmídeos IncX4, com 

descrições em IncHI2 em isolados humanos e de carne de frango (FERNANDES et al., 2016a, 

2017; AIRES et al., 2017; MONTE et al., 2017; ROSSI et al., 2017; SELLERA et al., 2017; 

DALMOLIN et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2018). Um estudo realizado no Brasil com 4.620 
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cepas de enterobactérias isoladas de humanos, animais, ambiente e carne encontrou mcr-1 

apenas em cepas de aves e suínos de produção (FERNANDES et al., 2016b). A análise das 

sequências de dois plasmídeos aqui apresentados mostrou grande similaridade com um 

plasmídeo IncX4 de E. coli de origem humana (pICBEC72Hmcr), o que demonstra uma alta 

conservação desses elementos em E. coli de diferentes hospedeiros, além de sugerir uma origem 

animal para o plasmídeo humano, levando em conta a prevalência de mcr-1 dentre isolados 

humanos e animais no Brasil e no mundo.  
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3.5. Conclusões 

 

• Genes emergentes de resistência aos β-lactâmicos, colistina, quinolonas e fosfomicina 

foram detectados em Escherichia coli de origem fecal e clínica nas criações de aves dos 

principais estados produtores do Brasil, assim como em isolados de carne.  

• Os genes fosA3 e blaCTX-M-55 foram relacionados a plasmídeos epidêmicos F33:A-B- e 

IncN/F33:A-:B- ou a plasmídeos híbridos de virulência e multirresistência, mas não 

foram relacionados a grupos clonais específicos.  

• Foi detectado um grupo clonal virulento relacionado a doença humana (ST537 – CC14) 

que alberga blaCTX-M-8 e mcr-1 em criações de perus.  

• Um isolado pertencente ao ST117, linhagem relacionada a doença extra-intestinal em 

aves e humanos, é portador de blaCMY2 e blaCTX-M-2 no cromossomo.  

• A presença de blaCMY2 esteve associada a plasmídeos IncI1/ST12 e IncK em cepas não 

relacionadas filogeneticamente.  

• mcr-1 foi detectado nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo e esteve relacionado 

a plasmídeos IncX4, principalmente nas cepas provenientes de perus. 

• A resistência a quinolonas mediada por plasmídeos foi associada a presença de qnrB19 

em plasmídeos ColE-like, qnrA1 em plasmídeos IncHI12/ST1 e qnrS1 em plasmídeos 

não tipáveis, distribuídos em diversas linhagens.  

• Levando em conta que o Brasil é o maior exportador de carne de aves do mundo, é 

urgente a elaboração de estratégias para o controle da disseminação de bactérias 

resistentes a antibióticos clinicamente importantes.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

Pesquisa de genes emergentes de resistência antimicrobiana em isolados de Escherichia coli 

patogênicos, comensais e de carne de suínos  
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas houve grande mudança na estrutura da indústria de produção de suínos. 

A criação moderna desses animais concentra-se na prevenção de doenças e melhoria geral na 

saúde do rebanho (KARRIKER; RAMIREZ, 2012). Essa abordagem preventiva no sistema 

industrial de criação de suínos inclui a administração de antimicrobianos como profiláticos, 

metafiláticos e terapêuticos, além de aditivos promotores de crescimento.  

A utilização de antimicrobianos em suinocultura sempre foi substancial e a indústria de 

suínos é considerada excessivamente dependente de seu uso (BURCH, 2013). Dentre os 

antibióticos mais utilizados em suínos estão: colistina, fluoroquinolonas, β-lactâmicos e 

aminoglicosídeos (BURCH; DURAN; AARESTRUP, 2010; BURCH, 2013; LUPPI, 2017). 

Em particular, a colistina é amplamente utilizada na criação de suínos no mundo todo, sendo 

que o uso terapêutico desse antimicrobiano na Europa corresponde a 30% de todos os 

antibióticos utilizados em suinocultura (KEMPF; JOUY; CHAUVIN, 2016).  

Escherichia coli é um dos principais comensais do trato gastrointestinal de suínos, nicho 

que colonizam poucas horas após o nascimento do animal (KLEIN; FRANZ, 2005). No entanto, 

algumas linhagens de E. coli que possuem atributos de virulência específicos são causa de uma 

ampla gama de doenças em suínos de produção, do nascimento a idade adulta  (GYLES; 

FAIRBROTHER, 2010; FAIRBROTHER; GYLES, 2012). O patotipo ETEC é causa de dois 

tipos de diarreias em suínos: a diarreia neonatal e diarreia pós-desmame (FAIRBROTHER; 

NADEAU; GYLES, 2005).  

Outra classe patogênica de E. coli com importância em suinocultura são as linhagens STEC, 

também denominadas VTEC, produtoras de um tipo especifico de toxina que afeta suínos 

denominada Stx2e, causadora da doença do edema (GYLES; FAIRBROTHER, 2010). Juntas, 

esses três tipos de colibacilose causam grande impacto econômico na suinocultura em todo 

mundo (LUPPI, 2017). Grande parte dos antimicrobianos utilizados na criação de suínos tem 

como objetivo o controle e tratamento da colibacilose (LUPPI, 2017).  

Devido ao uso excessivo de antimicrobianos em suinocultura, recentemente tem sido 

observada uma tendência do aumento da resistência antimicrobiana em cepas ETEC e STEC 

de suínos (BURCH, 2013; LUPPI, 2017; RHOUMA et al., 2017).  Além disso, cepas de E. coli 

isoladas de carne suína apresentando fenótipo de multirresistência são descritas em todo mundo 
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(JOHNSON et al., 2009; KRUEGER et al., 2011; MOLLENKOPF et al., 2011; XU et al., 2013; 

XIE et al., 2016).  

No Brasil, estudos sobre resistência antimicrobiana tanto sobre cepas patogênicas quanto 

comensais de suínos de produção são escassos. Considerando que a produção e exportação 

nacional estão entre as maiores do mundo, pesquisas sobre dos determinantes de resistência a 

antimicrobianos são essenciais para o entendimento da ocorrência, epidemiologia e 

disseminação de E. coli resistentes na criação de suínos.  
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4.2 OBJETIVOS 

 

4.2.1 Objetivos gerais 

 

Esse estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência e diversidade de determinantes 

emergentes de resistência a antibióticos das classes dos β-lactâmicos, quinolonas, fosfomicina 

e colistina em isolados de Escherichia coli de origem clínica (ETEC, STEC), fecal e de carne 

de suínos de produção isoladas em diferentes estados do Brasil. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

- Determinar a ocorrência de genes codificadores de ESBL, pAmpC, carbapenemases, 16s 

rRNA metiltransferases, resistência a quinolonas, colistina e fosfomicina mediados por 

plasmídeos em isolados de E. coli de origem suína.  

-Caracterizar os elementos genéticos móveis relacionados a esses genes. 

-Realizar a caracterização genotípica e clonalidade das cepas que albergam esses genes.  
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4.3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.3.1 Isolados bacterianos  

 

Foram selecionados 378 isolados de E. coli provenientes de suínos de produção 

coletados entre 2015 e 2017 nos estados de Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul (RS). Foi utilizado um isolado por animal amostrado. A distribuição desses 

isolados está descrita na Tabela 25.  

 

Tabela 25. Distribuição dos isolados de E. coli provenientes de criações comerciais e carne de 

suínos conforme patotipo, ano de isolamento e estado.  

 

Origem  Estados  Ano isolamento 
Número de 
isolados  

Comensal MG, SC, RS 2015-2017 88 

ETEC MG, SC, RS 2015-2017 102 

STEC MG, SC, RS 2015-2017 61 

Carne  SP 2015-2016 127 
 

As amostras foram coletadas suínos de produção (com ou sem diarreia) com auxílio de 

suabes estéreis diretamente do reto de suínos de produção e transportadas em meio de Stuart. 

Os suabes foram inoculados em caldo BHI (Brain Heart Infusion), incubados em estufa a 37º 

C por 24 horas e plaqueados em ágar MacConkey. Colônias fermentadoras de lactose e com 

morfologia típica de E. coli foram submetidas à série de testes bioquímicos EPM, MiLi e Citrato 

(Enterokit Probac, São Paulo). 

 

4.3.2 Determinação dos patotipos de E. coli causadoras de colibacilose em suínos 

 

O DNA bacteriano foi extraído conforme o método descrito por Boom et al. (1990). 

Após a extração do DNA as amostras foram submetidas à PCR em misturas contendo: 2,5 µL 
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do DNA, tampão para PCR 1X, MgCl2 (1,5 mM), 10 mM de cada desoxiribonucleotídeo 

(dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 10 µM de cada primer (listados na Tabela 2), 1 U da enzima Taq 

polimerase (Sinapse Inc. ou Thermo Fisher Scientific) e água ultrapura autoclavada totalizando 

25 µL por reação. Os produtos de PCR foram submetidos a eletroforese em gel de agarose 

(1,5%) a 100 V durante 2 horas e corados com SYBR® Safe DNA Gel Stain (Invitrogen). Os 

primers utilizados foram descritos por  Zhang et al. (2007) e estão descritos na Tabela 26.  

Cepas positivas para as toxinas termoestáveis Sta e Stb ou para toxina termolábil LT, 

mas negativas para a toxina Stx2e, foram consideradas ETEC. Isolados positivos para a toxina 

Stx2e foram considerados STEC (VTEC).  

 

Tabela 26. Descrição dos primers utilizados para detecção de toxinas e fimbrias dos patotipos 

STEC e ETEC de suínos.  

 

 

 

 

Alvo Primers (5’-3’) Descrição  Produto (pb) 

Stx2e 
CGGTATCCTATTCCCAGGAGTTTACG 

Toxina de Shiga 2e 600 
GTCTTCCGGCGTCATCGTATAAACAG 

STb 
GCTACAAATGCCTATGCATCTACACA 

Toxina termoestável B 150 
CATGCTCCAGCAGTACCATCTCTAAC 

STa 
GTCAGTCAACTGAATCACTTGACTCT 

Toxina termoestável A 190 
CATGGAGCACAGGCAGGATTACAACA 

LT 
ACGGCGTTACTATCCTGTCTATGTGC 

Toxina termolábil 290 
TTGGTCTCGGTCAGATATGTGATTCT 

F18 
TGGCACTGTAGGAGATACCATTCAGC 

Fímbria F18 380 
GGTTTGACCACCTTTCAGTTGAGCAG 

K88 TGAATGACCTGACCAATGGTGGAACC Fímbria K88 (F4) 500 
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4.3.3 Testes fenotípicos de suscetibilidade aos antimicrobianos, caracterização dos genes 

emergentes de resistência, elementos genéticos móveis, clonalidade, e sequenciamento dos 

plasmídeos.  

 

Os testes de suscetibilidade e toda a caracterização dos isolados, genes de resistência e 

elementos genéticos móveis, foram realizados conforme os itens 3.2.3 à 3.3.12 do Capítulo 2 

desta tese. Em relação ao sequenciamento do genoma dos plasmídeos, foi realizado conforme 

os métodos descritos no capítulo 2. No entanto, nos isolados de suínos foram sequenciadas 

amostras de DNA plasmidial extraído dos transconjugantes (e não o sequenciamento do genoma 

completo do isolado primário, como no capítulo anterior).  
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4.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.4.1 Resultados gerais  

 

Dentre os 378 isolados de E. coli patogênicas, comensais e de carne foi encontrada uma 

alta prevalência de cepas produtoras de MCR-1 (33,8%). Foram encontrados três isolados 

positivos para mcr-3 dentre os isolados de ETEC e comensais (0,8%). O gene qnrS1 também 

teve alta prevalência (24,6%), sendo o gene PMQR mais prevalente. qnrB19 foi encontrado em 

14 isolados (3,7%). Não foram encontrados isolados produtores de β-lactamases das classes 

ESBL, pAmpC e carbapenemases. Cepas resistentes a amicacina/gentamicina não apresentaram 

genes codificadores de 16s-RMTases, assim como os isolados resistentes a fosfomicina, não 

apresentaram genes fos. Esses resultados estão demonstrados na Tabela 27.  

 

Tabela 27. Prevalência do genes emergentes de resistência antimicrobiana em 378 isolados de 

ETEC, STEC, comensais e carne de suínos.  

 

Origem (n) 
Isolados positivos n (%) 

mcr-1 mcr-3 qnrS1 qnrB19 

ETEC (102) 48 (47) 3 (0,8) 37 (36,3) 8 (2,1) 

STEC (61) 27 (44,2) 0 28 (46,6) 1 (1,6) 

Comensal (88) 50 (56,8) 0 23 (26,1) 2 (2,3) 

Carne (127) 3 (2,3) 0 5 (4) 3 (2,3) 

Total (378) 128 (33,8) 3 (0,8) 93 (24,6) 14 (3,7) 
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4.4.2 Caracterização dos isolados produtores de MCR-1 e MCR-3 

 

Foram encontrados 130 isolados positivos para genes de resistência plasmidial à 

colistina, sendo 127 positivos para mcr-1, dois positivos para mcr-3 e um isolado comensal 

positivo para mcr-1 e mcr-3. Os isolados positivos para mcr-1 foram encontrados em amostras 

de todos os estados pesquisados (MG, SP, SC, RS). MCR-3 foi encontrado em duas cepas 

ETEC de Minas Gerais e um isolado comensal de Santa Catarina.  

A maioria dos 130 isolados apresentarou fenótipo de multirresistência (126/130), sendo 

que a resistência a ampicilina, estreptomicina, tetraciclina, sulfas e florfenicol foi de ≥ 88% 

tanto no grupo das cepas patogênicas, quanto nos isolados comensais e de carne. Não foram 

encontrados isolados resistentes a cefalosporinas e produtores de ESBL e pAmpC nas cepas 

mcr positivas. O percentual de resistência a cada grupo está descrito na Figura 28. Em relação 

à CIM, os isolados mcr positivos apresentaram CIM entre 2 e 8 mg/L (Tabela 28).  

 

Figura 28. Percentual de resistência de 130 isolados de E. coli de suínos a 14 antibióticos 

 

Não foram encontrados isolados resistentes a TIO, CTX, FOX e CAZ. 
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Tabela 28. CIM50 e CIM90 a colistina em 130 isolados positivos para mcr e 44 transconjugantes 

portando mcr-1.  

 

Isolados                  CIM (mg/L) 

mcr-1+ (n=127)* 
CIM50 4 

CIM90 8 

Tranconjugantes mcr-1 (n=44) 
CIM50 2 

CIM90 8 

mcr-3+ (n=3) 
CIM50 4 

CIM90 4 

Receptora (C600)  0,5 

*O isolado que coproduzia MCR-1 e MCR-3 está contabilizado no grupo das cepas MCR-3. 

 

Os isolados produtores de MCR-1 estiveram distribuídos por vários grupos 

filogenéticos, com predomínio dos grupos A e B1 nos isolados patogênicos e de carne, e 

predomínio dos grupos B1 e B2 no isolados de fezes (Tabela 29). As cepas positivas para mcr-

3 foram agrupada nos grupos A (n=2) e B1 (n=1) (Tabela 29).  

 

Tabela 29. Distribuição de isolados positivos para mcr-1 e mcr-3 patogênicos, comensais e de 

carne em relação ao grupo filogenético  

 

Grupo 

filogenético 

MCR-1  MCR-3* 

ETEC 
(n=47) 

STEC 
(n=27) 

Fezes 
(n=50) 

Carne  
(n=3) 

 
ETEC 
(n=2) 

Fezes  
(n=1) 

A 12 8 6 1  2 0 

B1 18 9 16 2  0 1 

B2 5 2 12 0  0 0 

C 2 0 0 0  0 0 

D 6 4 8 0  0 0 

E 2 0 4 0  0 0 

F 2 4 4 0  0 0 

*Isolado coprodutor de MCR-1 e -3 está representado no grupo MCR-3. 
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Devido ao grande número de cepas positivas para mcr-1, foram selecionados 50 isolados 

representativos, levando em conta a origem e os grupos filogenéticos, para realização dos 

ensaios de transferência do gene por conjugação. No grupo mcr-3 os ensaios de conjugação 

foram realizados para os três isolados. Foi possível transferir o gene por conjugação em 44/50 

amostras. Esses transconjugantes portavam plasmídeos IncX4 de ~35 Kb. Em relação aos 

isolados de MCR-3, o gene não pôde ser transferido por conjugação/transformação. No entanto, 

para o isolado que apresentou coprodução de MCR-1 e MCR-3, houve o sucesso na conjugação 

de mcr-1, e este também estava localizado em um plasmídeo IncX4. Foi realizada PCR para 

IncX4 nos outros seis isolados que não conjugaram o gene e todos foram positivos para o gene 

marcador desse plasmídeo. As cepas que não foram selecionadas para os ensaios de conjugação 

também foram submetidas a PCR para detecção do plasmídeo IncX4 e todas foram positivas.  

Em relação ao ambiente genético, em todos os isolados positivos para mcr-1 foi possível 

amplificar a região que corresponde ao cassete genético de 2.600 pares de bases, que 

corresponde a uma proteína hipotética conservada à montante do gene e a proteína PAP2 à 

jusante do gene mcr-1. Nenhum isolado esteve associado à ISApI1.   

Foi selecionado um plasmídeo IncX4 para o sequenciamento completo proveniente de 

uma cepa STEC de Santa Catarina isolada em 2015. Esse plasmídeo foi denominado pST78-1 

e apresentou 33.336 pares de bases e conteúdo GC de 41,9%. A predição de regiões 

codificadoras mostrou que esse plasmídeo possui 41 CDS, dos quais 23 têm funções definidas 

e 18 são regiões codificadoras hipotéticas. O gene mcr-1 está inserido no cassete gênico de 

2.600 pb, como a amplificação de PCR havia mostrado. Os 27 pares de bases finais desse 

cassete gênico em pST78-1 correspondem à IRR de ISApI1, porém sem a presença desse 

elemento completo. Esse plasmídeo possui similaridade de nucleotídeos com outros plasmídeos 

IncX4 do Brasil, China, Europa e África (Figura 2) (FERNANDES et al., 2016a; LI et al., 2016; 

POIREL et al., 2016; ZURFLUH et al., 2016; SUN et al., 2017a).  

As principais diferenças encontradas entre os plasmídeos utilizados na comparação de 

pST78-1 são: inversões do cassete gênico que contém mcr-1; presença de diferentes sequências 

de inserção (ISApl1 em pPY1, IS26 em pST78-1 e pICBEC72mcr, IS2 em pOWE31); e 

inserções e deleções em regiões não codificadoras (Figura 29). Dentre os plasmídeos utilizados 

na comparação, pST78-1 apresenta maior similaridade com o plasmídeo pICBEC72mcr, 

originário de um isolado humano de E. coli do Brasil (98,9% de identidade) (FERNANDES et 

al., 2016a). pST78-1 apresenta 32 nucleotídeos a mais que pICBEC72mcr e que os dois 
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plasmídeos IncX4 de E. coli de frangos apresentados no Capítulo 2. Esses nucleotídeos 

representam inserções em regiões não codificadoras.  

 

Figura 29. Mapa linear do alinhamento realizado pelo BLAST das sequências do genoma 

completo de pST78-1 com cinco plasmídeos IncX4. As setas pretas indicam genes, que estão 

orientados na direção da transcrição, o único gene representado em branco é mcr-1. Escala de 

cinza representa homologia, regiões em branco representam ausência ou divergência de 

nucleotídeos. 

 

 

O uso extensivo de colistina em animais de produção, particularmente em suínos, tem sido 

proposto como causa para o surgimento e transmissão da resistência à colistina mediada por 

plasmídeos (SUN et al., 2017b; WANG et al. 2018). Nosso estudo encontrou uma alta 

prevalência de mcr-1 em E. coli diarreiogênicas e comensais de suínos de produção no Brasil, 

com índices de positividade variando entre 56,8% para isolados comensais e 47%-44,2% para 

isolados patogênicos. Já os isolados de carne apresentaram prevalência menor para este gene 

(2,3%). Nossos resultados mostram uma prevalência superior ao primeiro relato de mcr-1, onde 

Liu et al. (2015) encontraram índices de 14,9% a 25,4% de isolados de E. coli fecais de suínos 
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positivos para mcr-1 entre 2012 e 2014 na China. No entanto, o número de isolados analisados 

no estudo Liu et al. (2015) era quatro vezes maior que o nosso.  

A prevalência de mcr-1 em diferentes estudos é muito variada, mesmo em trabalhos 

realizados no mesmo país e região. Outro estudo chinês que determinou a ocorrência de 

resistência a colistina mediada por mcr em 193 isolados de Salmonella spp. de suínos, encontrou 

22 isolados positivos (11%) para mcr-1, não encontrando outros genes mcr (MA et al., 2017). 

Já um estudo realizado em Portugal encontrou isolados positivos em 98 de 100 amostras fecais 

de suínos que foram tratados com colistina cinco semanas antes da coleta (KIEFFER et al., 

2017). Todavia, esse estudo usou como método meio de cultura enriquecido com colistina. 

Roschanski et al. (2017) analisaram a presença de mcr-1 e mcr-2 em 58 granjas de suínos na 

Alemanha e encontraram mcr-1 em 9,9% de culturas bacterianas mistas. Nesse estudo os 

autores atribuíram a presença de mcr-1 mediada por plasmídeos IncX4, relatando alta 

similaridade com o plasmídeo pICBEC72mcr originário de E. coli isolada de humano no Brasil 

(FERNANDES et al., 2016a; ROSCHANSKI et al., 2017). O único estudo brasileiro que 

pesquisou a presença de mcr-1 em isolados suínos, encontrou 1,8% de cepas positivas em um 

total de 113 isolados de E. coli (FERNANDES et al., 2016b).  

Estudos sobre prevalência de mcr em ETEC e STEC são escassos, mas Mavrici et al. 

(2017) analisaram mil isolados produtores de Stx de diversas origens, inclusive humana e 

animal, em relação à ocorrência de mcr-1 e mcr-2 e não encontraram isolados positivos. Já 

García et al. (2018) pesquisaram a presença de mcr em 186 isolados STEC e ETEC de suínos 

na Espanha e encontraram uma alta prevalência (75,3%) de mcr-1, -4 e -5 em isolados de ETEC 

de suínos com diarreia pós-desmame, incluindo cepas com sobreposição de genes (mcr-1 e mcr-

4). 

A maioria dos isolados positivos para mcr-1 do nosso estudo (88%) apresentaram o 

perfil de resistência a ampicilina, tetraciclina, estreptomicina, sulfonamidas e florfenicol. 

Curiosamente, trabalhos realizados na China e Europa observaram este mesmo padrão de 

resistência (AMP, TET, STR, SUL, FLO) em E. coli de suínos positivas para mcr-1, porém, 

nos achados desses autores mcr-1  não esteve associado a plasmídeos ou elementos genéticos 

que continham  genes de resistência a esses antibióticos (KIEFFER et al., 2017; SUN et al., 

2017a; GARCÍA et al., 2018). Nos transconjugantes analisados em nosso estudo o gene mcr-1 

não esteve associado a outros genes de resistência, no entanto, este padrão de resistência 

observado é compatível com os antibióticos mais utilizados em suinocultura no Brasil.  
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O gene mcr-1 tem sido associado à várias famílias de plasmídeos, como IncI2, IncX4, 

IncHI1, IncHI2, IncFIB, IncFII, IncP e IncY (LIU et al., 2015; DI PILATO et al., 2016; 

FERNANDES et al., 2016a; ZURFLUH et al., 2016; MCGANN et al., 2016; KIEFFER et al., 

2017; SAAVEDRA et al., 2017; SUN et al., 2017a; TIJET et al., 2017; ZHANG et al., 2017; 

OLIVEIRA et al., 2018). Entretanto, a disseminação mundial deste gene em Enterobacteriaceae 

tem sido associada a plasmídeos IncI2 e IncX4, e em menor proporção, a IncHI2 (POIREL; 

JAYOL; NORDMANN, 2017; WANG et al., 2017, 2018). Nos ensaios de conjugação foi 

possível determinar que todos os plasmídeos que portaram mcr-1 e foram conjugados 

pertencem ao grupo IncX4. O fato de todos os 128 isolados positivos para mcr-1 serem positivos 

para IncX4 não é suficiente para afirmar que esse elemento é o único carreador de mcr-1 nos 

isolados de nosso estudo. Contudo, relacionando isso ao fato de nenhum isolado apresentar o 

gene mcr-1 ligado a ISApl1, característica presente em todos os outros grupos de plasmídeos 

carreadores de mcr-1, exceto em IncX4, sugere-se que a disseminação desse gene dentre as 

cepas aqui analisadas possa estar relacionada apenas a esse plasmídeo epidêmico.  

Como referido acima, até o momento ISApl1 é o único elemento descrito como 

mobilizador de mcr-1, porém essa sequência de inserção não está presente na maioria dos  

plasmídeos IncX4, mas faz parte do contexto genético de mcr-1 nas outras famílias de 

plasmídeos (SUN et al., 2017a; WANG et al., 2018). Segundo Wang et al. (2018) esse gene foi 

inicialmente mobilizado em um evento único através de transposon composto de ISApl1 

(ISApl1-mcr-1- ORF-ISApl1) e foi sendo transposto a vários tipos de plasmídeos, seguido da 

perda de regiões que flanqueiam ISApl1. No contexto genético de mcr-1 do plasmídeo aqui 

apresentado (pST78-1), assim como nos dois plasmídeos IncX4 apresentados no Capítulo 2, 

em pICBEC72mcr e alguns plasmídeos X4 da China e Europa, imediatamente após pap2 se 

inicia uma sequência de 27 pares de bases com grande similaridade a IRR de ISApl1. Essa 

observação foi realizada por Sun et al. (2017a) e levando em conta essas evidências, esses 

autores propõem que ISApl1 esteve ligada à transposição de mcr-1 em plasmídeos IncX4 e foi 

perdida em algum momento da evolução desses plasmídeos. 

A análise da sequência completa de um plasmídeo representativo, pST78-1, assim como a 

comparação com plasmídeos do mesmo grupo de várias partes do mundo, evidenciou a 

conservação desses elementos genéticos, reforçando a hipótese de que IncX4 são um grupo de 

plasmídeos epidêmicos que circulam em enterobactérias de diversas origens no mundo todo, 

dirigindo a disseminação de mcr-1.  
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Três isolados do nosso estudo apresentaram o gene mcr-3. Este gene foi inicialmente descrito 

em plasmídeos IncHI2 de origem suína da China (YIN et al., 2017). Após a descrição de mcr-

3, outras variantes desse gene foram sendo relatadas, sendo relacionadas principalmente ao 

gênero Aeromonas e com localização cromossomal (LING et al., 2017; EICHHORN et al., 

2018). Um dos isolados do presente estudo apresentou coprodução de MCR-1 e MCR-3. 

Hernandez et al. (2017) relataram a existência de uma cepa de E. coli isolada de bovino após 

abate que também possui ambos genes. Diante da impossibilidade de conjugá-los, esses autores 

utilizaram técnicas de hibridização de DNA e concluíram que ambos genes estavam presentes 

no mesmo plasmídeo IncHI2.  Apesar disso, nós conseguimos mobilizar o gene mcr-1 desse 

isolado por conjugação, mas os resultados foram negativos para mcr-3, o que indica que os 

genes estão em plasmídeos diferentes ou o gene mcr-1 pode ter mais uma cópia no plasmídeo 

que carrega mcr-3.  

Recentemente, um estudo realizado com cepas E. coli de origem suína do estado de 

Minas Gerais, descreveu um isolado que possuía uma nova variante de mcr-3, denominada mcr-

3.12, presente em um plasmídeo IncA/C (KIEFFER et al., 2018). Esse isolado pertence ao 

grupo filogenético A, assim como dois dos isolados produtores de MCR-3 de nosso estudo. Não 

foi possível transferir o gene por conjugação/transformação em nenhum dos isolados positivos 

para mcr-3. Considerando que a descrição de Kieffer et al. (2018) foi realizada em uma cepa 

isolada de suínos com diarreia pós-desmame do mesmo estado, sugerimos que nossos isolados 

possam estar relacionados a cepa descrita no trabalho desses autores.  

Nossos resultados evidenciaram a ampla disseminação de mcr-1 em E. coli patogênicas e 

comensais de origem suína nos três maiores estados produtores de suínos do Brasil. Após o 

surgimento de mcr-1, o Brasil baniu o uso da colistina como aditivo em criações animais em 

2016. Levando em conta a ampla disseminação desse gene, essa proibição pode não conter a 

propagação deste tipo particular de resistência a curto prazo, sendo que outras medidas 

preventivas e estudos sobre epidemiologia desses elementos se fazem necessários  
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4.4.3 Caracterização de isolados positivos para genes qnr  

 

Foram detectadas duas classes de genes plasmidiais de resistência às quinolonas: qnrS1 

em 93 isolados (24,6%) e qnrB19 em 14 isolados (3,7%). Todos isolados que continham genes 

qnr apresentaram fenótipo de multirresistência. A maioria dos isolados ETEC, STEC e 

comensais apresentaram resistência a ampicilina, estreptomicina, tetraciclina, sulfas, florfenicol 

e colistina (Figura 30). Todos isolados representados como resistentes a colistina na Figura 30 

são portadores de mcr-1. 

 

Figura 30. Percentual de resistência dos isolados PMQR. Em A estão representados os 93 

isolados positivos para qnrS1 e em B os 14 isolados positivos para qnrB19.  

 

 

 

Em relação aos grupos filogenéticos, a maioria dos isolados foi distribuída nos grupos 

B1, seguido por A em todas as classes de origem (patogênicas, comensal e de carne). Apenas 
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alguns isolados positivos para qnrS1 pertenceram aos grupos filogenéticos D, E e F (Tabela 

30).  

 

Tabela 30. Distribuição dos isolados positivos para qnrS1 e qnrB19 em função do grupo 

filogenético e origem.  

 

Grupo  
filogenético 

ETEC STEC Comensal Carne 

qnrS1 
(n=37) 

qnrB19 
(n=8) 

qnrS1 
(n=27) 

qnrB19 
(n=1) 

qnrS1 
(n=23) 

qnrB19 
(n=2) 

qnrS1    
(n=5) 

qnrB19 
(n=3) 

A 9 2 6 1 3 1 2 1 

B1 16 2 10 0 8 1 3 2 

B2 4 2 2 0 4 0 0 0 

C 0 1 0 0 0 0 0 0 

D 6 1 4 0 6 0 0 0 

E 1 0 1 0 1 0 0 0 

F 1 0 4 0 1 0 0 0 

 

 

A determinação do ambiente genético de qnrS1 foi possível na maioria dos isolados 

(81/93). A maioria dos isolados (37/85) apresentou o gene em um transposon composto de IS26 

(Figura 31A). Outros 6 isolados apresentaram parte desse transposon, sendo IS26 encontrada 

só à jusante (Figura 31B), já 8 isolados apresentaram IS26 apenas à montante (Figura 31C). 

Outro ambiente genético similar ao citado acima encontrado foi um transposon de IS26 

associado à ISKpn19 truncada (Figura 31D e 31E). Esse ambiente genético foi encontrado em 

22 isolados, mas diferentes configurações: em 19/22 isolados uma fração de 259 pares de bases 

de ISKpn19 (Figura 31E), enquanto 3/22 apresentou uma região maior de 419 pares de bases 

dessa sequência de inserção (Figura 31D). Os outros 8 isolados apresentaram o gene qnrS1 

ligado a Tn3 a montante e IS26 a jusante, sendo que em 5/8 isolados foi possível determinar a 

sequência completa de Tn3 (Figura 31F) com o gene blaTEM-1A, enquanto 3/8 isolados 

apresentaram apenas parte da transposase de Tn3 (Figura 31G). Em todos os ambientes 

genéticos um ORF de 405 pares de bases foi detectado a jusante de qnrS1.  
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Figura 4. Representação dos ambientes genéticos encontrados para qnrS1. Setas indicam direção da transcrição dos genes, que estão anotados abaixo. 

Genes de resistência estão representados em vermelho, genes relacionados a elementos genéticos móveis em amarelo e genes com outras funções e 

ORFs em azul.  
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Os isolados positivos para qnrB19 apresentaram o gene pspF a jusante, ambiente 

genético comum para esse gene em plasmídeos ColE-like.  

Em relação à transferência de qnrS1, foram selecionados 50 isolados representativos, 

levando-se em conta grupo filogenético e origem, para os ensaios de conjugação e 

transformação. Foi possível transferir o gene em 22/50 cepas, após várias tentativas. Os isolados 

que não transferiram o gene por conjugação também apresentaram resultados negativos na 

transformação. Desses 22 isolados, a maioria apresentou plasmídeos do grupo IncF, sendo que 

isolados 13 continham plasmídeos IncFII de ~100 a ~140 (Tabela 31). Outros grupos 

encontrados foram FIA-FIB, FII-FIA-FIB, IncA/C e plasmídeos não tipáveis por PBRT. 

Nenhum isolado foi positivo na PCR para associação de qnrS1 a plasmídeos mobilizáveis ColE-

like.  

 

Tabela 31. Distribuição de 22 plasmídeos conjugativos que carreiam qnrS1 em relação ao 

grupo Inc, origem, tamanho e ambiente genético.  

 

Grupo Inc Isolados positivos (origem) Tamanho (Kb) Ambiente  genético* 

FII 13 (ETEC, STEC, Comensal) ~100 a ~140   D, E 

FII-FIA-FIB 4 (ETEC, Carne) ~130 e ~160   A, B 

FIA-FIB 2 (ETEC, Comensal) ~120   A, C 

A/C 2 (Comensal) ~140    A   

Não tipável 1 (ETEC) ~200    F 

*Identificação dos ambientes genéticos corresponde à representação na Figura 4. 

 

Em todos os plasmídeos conjugados houve transferência de fenótipo de resistência à 

outras classes de antibióticos além de quinolonas. Todos os plasmídeos transferiram resistência 

a ampicilina, sulfas e florfenicol. Transferência de resistência a tetraciclina foi observada em 

18/22, 16/22 a sulfa/trimetoprim e 10/22 a gentamicina e neomicina. A resistência à 

estreptomicina não pode ser avaliada porque a cepa receptora é resistente a altos níveis desse 

antibiótico, no entanto a maioria dos transconjugantes foi positiva na PCR para os genes strAB 

e aadA, que conferem resistência a esse antibiótico (dados não mostrados). 
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Os plasmídeos carreadores de qnrB19 puderam ser transferidos por transformação em 

todos os isolados, sendo confirmado por mapeamento por PCR e sequenciamento a presença 

desse gene em plasmídeos ColE-like de ~3 Kb. Não foi transferido fenótipo de resistência a 

nenhuma classe junto com esses plasmídeos.  

Um plasmídeo conjugativo proveniente de uma cepa STEC de origem suína portando o 

gene qnrS1 foi sequenciado, porém devido ao alto número de regiões de repetição (7 cópias de 

IS26, além de várias outras ISs) não foi possível circularizá-lo. A análise in silico mostrou que 

esse elemento pertence ao RST (replicon sequence type) F2:A-:B-. Esse plasmídeo, 

denominado pSTE78-2, tem por volta de 140 Kb pares de bases e uma estrutura quimérica, com 

várias inserções de elementos externos. A estrutura é composta por um backbone típico de 

plasmídeos do grupo IncFII, que codificam proteínas responsáveis pela replicação, manutenção 

e transferência (tra locus). Além disso, pSTE78-2 possui 17 genes de resistência a 

aminoglicosídeos, macrolídeos, fenicóis, quinolonas, sulfas, amônia quaternária e beta-

lactâmicos (Tabela 32). Todos os genes conferem resistência a classes de antimicrobianos 

amplamente utilizados em suinocultura. Esses genes estão localizados em três regiões de 

resistência (RR-1 a RR3).  

 

Tabela 32. Genes de resistência a antibióticos e desinfetantes presentes no plasmídeo pSTE78-

2 

 

Classe de antimicrobianos Genes  

Aminoglicosídeos  aadA1, aadA2, ΔaadA, estX, strA, strB 
Quinolonas qnrS1 
Macrolídeos  mefC, mphA2 
Fenicóis cmlA1, floR 
Sulfas  sul2 (duas cópias), sul3 
Beta-lactâmicos  blaTEM-1A 
Amônia Quaternária qacE, qacF 

 

 

A região RR-1 possui 22.951 pares de bases e é composta por 11 genes de resistência e 

várias sequencias de inserção (Figura 32). Seis genes de resistência de RR-1 estão contidos em 

integron de classe 1 atípico, sem a presença 3’CS  (estX, aadA1, aadA2, cmlA1, qacE e sul3). 

Diferente da maioria dos integrons de classe 1, este não possui o gene sul1 no final, mas o gene 
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sul3. Este mesmo tipo de integron atípico foi relatado por Sáenz et al. (2010) em cepas 

multirresistentes de E. coli isoladas de humanos e de animais. Neste estudo são descritos 

integrons com a mesma configuração de genes cassetes que no plasmídeo aqui apresentado. Na 

mesma região RR-1, está localizado o gene qnrS1, que está flanqueado por duas cópias de IS26, 

e a transposase de ISKpn19 truncada por uma IS26. No capítulo 2 foi apresentado ambiente 

genético de qnrS1 de E. coli de aves com  ISKpn19 intacta, o que evidencia que ISKpn19 esteve 

envolvida na mobilização desse gene antes de ser inserido em um transposon composto de IS26. 

 

Figura 31. Representação das 3 regiões de resistência no plasmídeo pST78-2. Genes de 

resistência estão representados em preto, genes relacionados a elementos genéticos móveis em 

cinza e genes com outras funções em branco.  

 

 

apontam outros elementos mobilizadores de qnrS1, como Tn3, IS2 e IS26 (JONES-DIAS et al., 

2013; DOLEJSKA et al., 2014; JACOBY; STRAHILEVITZ; HOOPER, 2014; LI et al., 2014; 

LE et al., 2015). 

Ainda a região RR-1 contém o gene blaTEM-1A, inserido em um Tn3 truncado, mais um 

gene de resistência a sulfas, sul2, e dois genes de resistência a macrolídeos, mefC e mphA2. 

Curiosamente, a espécie E. coli é intrinsicamente resistente a macrolídeos, porém essa classe 

de antibióticos é amplamente utilizada na criação de suínos, consequentemente, genes de 
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resistência a macrolídeos têm alta prevalência nesse tipo de criação animal, e esse transposon 

pode ter capturado esses genes nessa estrutura de multirresistência.  A segunda região de genes 

de resistência (RR-2) possui quatro genes de resistência a fenicóis, sulfas e aminoglicosídeos e 

várias sequências de inserção (Figura 32). Curiosamente, os genes de resistência estão 

imediatamente ao lado de 6.827 pares de bases composto por oito genes estruturais do genoma 

cerne (core genome) de outra família de plasmídeos, o grupo IncA/C. Esse fato sugere que estes 

genes podem ter sido mobilizados por ISCR2 de um plasmídeo IncA/C para este plasmídeo 

IncFII, e durante a transposição uma parte do core genome de IncA/C foi juntamente 

mobilizada. Alguns estudos mostram que esses genes localizados na RR-2 (floR, strA, strB e 

sul2) são frequentes em plasmídeos IncA/C (FRICKE et al., 2009; FERNÁNDEZ-ALARCÓN; 

SINGER; JOHNSON, 2011). ISCR2 realiza transposição do modo em círculo rolante (rolling 

circle transposition) o que permite mobilizar sequências adjacentes em grandes proporções 

(TOLEMAN; BENNETT; WALSH, 2006; TOLEMAN; WALSH, 2011) Outro fato 

interessante é que a região RR-2 tem uma segunda cópia de sul2, também presente em RR-1.  

 A região RR-3 é composta por um integron de classe 1 que possui uma cópia truncada 

de aadA, aac(3’)-VIa e qacF. Essa estrutura está entre várias regiões codificadores de 

sequências de inserção (Figura 32). Este integron também é atípico, pois não tem os genes 

clássicos de integron de classe 1 qacEdelta e sul1 no final.  

Os resultados da prevalência de PMQR evidenciaram a disseminação de qnrS1 tanto em 

cepas patogênicas quanto nos isolados comensais de suínos, com reflexo na presença desse gene 

nos isolados de carne. No Capítulo 2 foi demonstrado que o gene PMQR mais prevalente nas 

amostras de aves foi qnrB19, e uma baixa prevalência de qnrS1. Relacionando esses dados com 

os deste capítulo, foi encontrada uma inversão na prevalência desses dois genes, com a presença 

de qnrS1 na carne de suínos e presença exclusiva de qnrB19 na carne de frango.  

Apesar de haver uma grande quantidade de estudos epidemiológicos de genes PMQR 

em isolados clínicos humanos e de aves de produção, estudos realizados com E. coli de suínos 

representam um número menor. Alguns estudos que analisaram a presença de genes PMQR em 

E. coli de origem suína têm encontrado uma prevalência maior de qnrS1 do que variantes de 

qnrB (YUE et al., 2008; FORTINI et al., 2011; SZMOLKA et al., 2011; TAMANG et al., 2012). 

No Brasil esse gene foi descrito em enterobactérias de origem clínica isolada de pacientes 

humanos (VIANA et al., 2013; ANDRADE et al., 2014).  
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Em um estudo realizado na China, Yue et al. (2008) relataram a presença de qnrS1 em 

13 de um total de 232 isolados de E. coli pesquisados e apenas um isolado positivo para qnrB1. 

Tamang et al. (2012) estudaram a prevalência de PMQR em suínos e bovinos na Coreia do Sul 

e constaram uma baixa prevalência desses determinantes em 365 isolado de E. coli (3,8%). 

Dentre os PMQR encontrado por esses autores, a maior prevalência foi de qnrS1 (2,2%), sendo 

que isolados de suínos apresentaram apenas esse gene. Outro estudo, realizado na Nigéria, foi 

pesquisada a presença de genes PMQR em 200 isolados E. coli de aves e suínos de produção 

(100 isolados de cada tipo de criação) e os autores encontraram uma prevalência maior de qnrS1 

(12/200) em relação a qnrB19 (3/200) (FORTINI et al., 2011). Contudo, no estudo de Fortini, 

o gene qnrS1 esteve relacionando a plasmídeos IncX2, IncI1 e IncN, já qnrB19 foi encontrado 

em plasmídeos ColE-like. Um estudo de prevalência que levou em conta resistência a 

quinolonas realizado na Europa, Cavaco et al. (2008) não encontraram genes PMQR em E. coli 

de suínos, apenas isolados resistentes a quinolonas por mutações em gyrA e parC. O primeiro 

relato de qnrS1 em E. coli de suínos na Europa foi realizado por Szmolka et al. em 2011. Esses 

autores encontraram 17 cepas produtoras de QnrS1 dentre 41 isolados multirresistentes da 

Romênia e Hungria, sendo que o gene estava inserido em plasmídeos IncN. Além disso, a 

maioria desses isolados pertenciam ao grupo filogenético A, assim como em nossos achados.  

Em relação ao contexto genético, a variante qnrS1 é o gene PMQR que apresenta a 

maior variedade de ambientes genéticos (JACOBY; STRAHILEVITZ; HOOPER, 2014). A 

maioria das descrições dos mobilizadores deste gene relata a presença de transposons Tn3-like, 

IS26, IS2 ou ISEcl2 (POIREL; CATTOIR; NORDMANN, 2012; RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ 

et al., 2016). Em nosso estudo o ambiente genético mais encontrado para qnrS1 foi o gene 

inserido em um transposon composto de IS26. Vinte e dois isolados continham uma cópia 

truncada da transposase de ISKpn19 por IS26. Ambiente genético similar foi descrito por Moura 

et al. (2014) em plasmídeos IncI1 carreados por E. coli isoladas de água costeira em Portugal, 

e por Liu et al. (2017) em um plasmídeo F43:A-:B- de E. coli de origem suína na China. 

Contudo, nessas duas descrições não havia uma segunda cópia de IS26, o que caracteriza um 

transposon não composto.  

Curiosamente, esse plasmídeo F43:A-:B- da China possui floR, blaTEM-1A e qnrS1, assim 

como o plasmídeo pST78-2 aqui apresentado, que pertence ao grupo F2:A-:B-. Apesar dessas 

similaridades, foi realizado o alinhamento das sequências geradas pela montagem de novo do 

nosso plasmídeo com o plasmídeo F43:A-:B- e eles apresentam simililaridade de backbone, 

porém o ambiente genético dos genes de resistência, que não qnrS1, são diferentes. Plasmídeos 
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do grupo IncFII são considerados promíscuos e com uma ampla gama de hospedeiros 

(CARATTOLI, 2013). A família de plasmídeos IncFII é extremamente versátil e está 

relacionada ao carreamento de diversos genes de resistência a antibióticos e genes de virulência 

(CARATTOLI, 2009). Em particular, plasmídeos IncFII classificados no esquema de RST 

como F2:A-:B- são relacionados a genes de resistência a β-lactâmicos, quinolonas, fosfomicina 

e aminoglicosídeos e são considerados veículos eficientes na difusão da resistência 

antimicrobiana (DAHMEN; MADEC; HAENNI, 2013; HO et al., 2013; CHEN et al., 2014). 
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4.5 CONCLUSÕES 

 

• O estudo mostrou que a resistência à colistina mediada por plasmídeos é disseminada 

em isolados de E. coli comensais (56,8%), ETEC (47%) e STEC (44,2%) de suínos 

devido à presença de mcr-1. 

• A prevalência de mcr-1 nos isolados de carne (2,3%) é mais baixa quando comparada 

com isolados de animais. 

• O gene mcr-1 foi relacionado à presença de plasmídeos epidêmicos do grupo IncX4. 

• Foram detectadas 3 cepas produtoras de MCR-3. 

• A resistência às quinolonas mediada por QnrS1 têm prevalência alta em isolados 

comensais de E. coli (26,1%) de suínos de produção no Brasil, sendo ainda mais alta 

em isolado ETEC (33,6%) e STEC (46,6%).  

• Os ambientes genéticos identificados para qnrS1 estiveram relacionados principalmente 

a transposons compostos de IS26 com presença de ISKpn19.  

• O gene qnrB19 foi detectado em 14 isolados (3,7%), presente em plasmídeos 

mobilizáveis ColE-like. 

• Esses dados mostram dados da presença de plasmídeos epidêmicos de resistência à 

colistina e vários tipos de plasmídeos que albergam qnrS1, que antes se restringiam a 

um contexto nosocomial, e agora estão emergindo e se disseminando na criação de 

suínos no Brasil.  
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