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RESUMO
ALVARES, P.P. Ocorrência e caracterização de Escherichia coli produtora de
toxina de Shiga na linha de abate de bovinos para exportação e em cortes
refrigerados de bovinos e de aves comercializados na região da Grande São
Paulo. 2011. 100 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Escherichia coli produtoras de toxina de Shiga (STEC) são patógenos veiculados
por alimentos capazes de causar desde diarréia branda até severa e sanguinolenta
e evoluir para complicações graves como colite hemorrágica, síndrome hemolítica
urêmica e púrpura trombótica trombocitopênica. Esses microrganismos têm sido
associados a numerosos surtos e vários casos esporádicos de infecções em todo o
mundo devido ao consumo de alimentos contaminados. O sorogrupo O157 desse
grupo de microrganismos é considerado o principal devido ao seu envolvimento em
surtos de doença por STEC, entretanto, muitos casos vêm ocorrendo em todo o
mundo devido a cepas patogênicas de STEC não-O157, como O26, O103, O111 e
O145. Os objetivos do presente trabalho foram avaliar a ocorrência de STEC em
três pontos da linha de abate de bovinos destinados à exportação e em cortes
refrigerados de aves e de bovinos comercializados na região da Grande São Paulo;
pesquisar a presença dos fatores de virulência dos isolados através dos genes stx1,
stx2, eaeA e ehxA; identificar isolados de E. coli O157:H7 pela pesquisa dos genes
uidA, rfbO157 e flicH7; verificar a citotoxicidade em células Vero; pesquisar a atividade
enterohemolítica dos isolados; avaliar o perfil de suscetibilidade a antimicrobianos;
identificar os sorotipos e avaliar a diversidade genética dos isolados de STEC
obtidos. Na linha de abate, 201 animais foram amostrados, obtendo-se 603
amostras que compreenderam 201 amostras provenientes do couro, 201 de
carcaça e 201 de meia carcaça. No varejo, foram analisadas 100 amostras de
cortes de carne bovina e 100 de cortes de frango. A metodologia utilizada para
detecção de E. coli sorogrupo O157 foi a preconizada pela ISO 16654, enquanto
para os sorogrupos O26, O103, O111 e O145 foi empregada a metodologia descrita
pelo “Surveillance Group for Diseases and Infections of Animals” (NRM 006). Os
isolados obtidos foram confirmados como STEC pela técnica de PCR. Dos 201
animais amostrados, dois (1,0%) foram positivos para STEC, obtendo-se sete
isolados (três do animal número 399 e quatro do animal 401) do couro. Não houve o
isolamento do microrganismo nas amostras de carcaça e meia carcaça. Os sete
isolados apresentaram o perfil stx2, uidA, eaeA, ehxA, rfbO157 e fliCH7 podendo,
assim, ser considerados E. coli enterohemorrágica (EHEC) pertencentes ao sorotipo
O157:H7. Na avaliação da atividade enterohemolítica, nenhum dos isolados
expressou essa proteína e, com relação ao teste de suscetibilidade antimicrobiana,
três (42,8%) isolados apresentaram resistência ao ácido nalidíxico e um (14,3%) ao
cloranfenicol. O PFGE revelou que as sete cepas de STEC isoladas apresentaram
dois perfis genéticos distintos, com similaridade entre eles de 75,3%. STEC não foi
detectada nas amostras de carne bovina e de aves comercializadas no varejo.
Estes resultados sugerem que, apesar de presente no couro dos animais, o
emprego de medidas sanitárias eficientes ao longo da cadeia de produção da carne
bovina até sua comercialização na forma de corte, contribui para que o isolamento
de STEC nas etapas posteriores seja raro.

ABSTRACT
ALVARES, P.P. Occurrence and characterization of Shiga toxin-producing
Escherichia coli during cattle slaughter for exporting and refrigerated beef
and poultry cuts commercialized in the Metropolitan area of Sao Paulo.
2011. 100 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) are foodborne pathogens that
can cause since mild or severe and bloody diarrhea to serious complications,
such as hemorrhagic colitis, hemolytic uremic syndrome and thrombotic
thrombocytopenic purpura. These microorganisms have been associated with
numerous outbreaks and several sporadic cases worldwide due to consumption
of contaminated food, especially meat. E. coli O157 is considered the main
serogroup involved in disease outbreaks of STEC, however, many cases have
been occurred worldwide due to non-O157, such as O26, O103, O111 and
O145 strains. The aims of the present study were to determine the occurrence
of STEC at three points of cattle slaughter for exporting and in refrigerated beef
and poultry cuts commercialized in the Metropolitan area of Sao Paulo, Brazil;
identify the genes that code for the virulence factors stx1, stx2, eaeA and ehxA;
detect E. coli O157:H7 strains using uidA, rfbO157 and flicH7 genes; verify the
citotoxicity in Vero cells and the enterohemolytic activity; evaluate the
antimicrobial susceptibility profile; identify the STEC serotypes and evaluate the
genetic diversity of STEC isolates. A total of 603 samples were collected from
201 animals at slaughter. The samples were taken from hide (201), carcass
(201) and half-carcass (201) and were always collected from the breast region.
At retail, 100 refrigerated beef cuts and 100 chicken cuts were analyzed. The
detection of E. coli O157 samples were conducted according to the ISO
methodology (16654) and for detection of O26, O103, O111 e O145 serogroups
the Surveillance Group for Diseases and Infections of Animals methodology
(NRM 006) was used. The isolates were confirmed as STEC by PCR technique.
Among 201 animals sampled, two (1,0%) were positive for STEC, obtaining
seven isolates from hide (three from animal number 399 and four from animal
number 401). The microrganism was not detect in carcass and half carcass
samples. The seven isolates carried stx2, uidA, eaeA, ehxA, rfbO157 and fliCH7
genes, so, they can be considered as enterohaemorrhagic E. coli (EHEC)
O157:H7 serotype. None of the isolates produced the enterohemolytic activity
and three (42,8%) isolates showed resistence to nalidixic acid and one (14,3%)
to chloramphenicol. PFGE revealed that the seven STEC strains showed two
distinct genetic profiles, with 75.3% of similarity between them. STEC was not
detected from beef and poultry cuts commercialized at retail. These results
suggest that, although present in animals hides, the STEC isolation at later
stages of food chain was rare, probably due to effective sanitary measures to
control contamination and transmission of this pathogen along the beef
production chain until commercialization.

LISTA DE TABELAS

Tabela 01.

Exemplos de surtos causados por STEC entre 2000 e

05

2010.

Tabela 02.

“Primers” utilizados na realização da PCR para stx1, stx2,
uidA, eaeA, ehxA (Feng e Monday, 2000), “rfbO157 (Paton e

34

Paton, 1998b) e fliCh7 (Gannon et al., 1997).

Tabela 03.

Escherichia coli produtora de toxina de Shiga (STEC) do
sorotipo O157:H7 em amostras de couro, carcaça e meia
carcaça de bovinos destinados à exportação para a União

42

Européia.

Tabela 04.

Características dos isolados positivos para STEC obtidos
de dois animais.

43

LISTA DE FIGURAS

Figura 01.

Microvilosidades

intestinais

intactas

(1)

e

lesão

“attaching/effacing” no microscópio eletrônico (15.680x) (2). (a)
Desaparecimento das microvilosidades do enterócito, (b)

11

adesão íntima da bactéria ao enterócito, (c) estrutura em
pedestal e (d) internalização da bactéria. Fonte: Mainil e Daube
(2005).
Figura 02.

Fluxograma do processo de abate de bovinos com

25

indicações dos pontos de coleta.
Figura 03.

Carcaças bovinas com indicação das regiões onde

26

amostras superficiais de 400 cm2 foram coletadas.
Figura 04.

Representação esquemática da metodologia ISO 16654
empregada para detecção de Escherichia coli produtora de

30

toxina de Shiga sorogrupo O157 em amostras de couro,
carcaça, cortes de bovinos e de frangos.

Figura 05.

Representação

esquemática

da

metodologia

SGDIA

NRM 006 empregada para detecção de Escherichia coli

31

produtora de toxina de Shiga sorogrupos O26, O103, O111
e O145 em amostras de cortes bovinos e de frangos.

Figura 06.

Representação esquemática do processo de separação
imunomagnética.

32

Figura 07.

Eletroforese em gel de agarose a 1,5% dos produtos de
amplificação de stx1, stx2, eaeA e uidA realizada para
amostras de STEC segundo Feng e Monday (2000). M:
marcador de peso molecular (1 Kb); A1 e A2: amostras 44
positivas para stx1, stx2, eaeA e uidA; C+: cepa de E. coli
O157:H7 EDL-933; C-: cepa de E. coli K12; C1-: controle
negativo da reação.

Figura 08.

Eletroforese em gel de agarose a 1,5% dos produtos de
amplificação de ehxA realizada para amostras de STEC
segundo Feng e Monday (2000). M: marcador de peso

44

molecular (1 Kb); A1 e A2: amostras positivas para ehxA;
C+: cepa de E. coli O157:H7 EDL-933; C-: cepa de E. coli
K12; C1-: controle negativo da reação.

Figura 09.

Eletroforese em gel de agarose a 1,5% dos produtos de
amplificação de flicH7 e rfbO157 realizada para amostras de
STEC segundo Cobbaut et al. (2009). M: marcador de peso

45

molecular (1 Kb); A1, A2, A3 e A4: amostras positivas para
flicH7 e rfbO157; C+: cepa de E. coli O157:H7 EDL-933; C-:
cepa de E. coli K12; C1-: controle negativo da reação.

Figura 10.

Perfil do efeito citotóxico em células Vero das cepas de
STEC em 24, 48 e 72 h de incubação a 37º C em estufa de

60

CO2 (5%).
Figura 11.

Perfil de suscetibilidade das cepas de STEC obtidos frente

63

a diferentes antimicrobianos.

Figura 12.

Representação da relação genética entre os dois perfis
PFGE obtidos com a enzima de restrição XbaI a partir de
sete cepas de STEC isoladas neste estudo.

65

LISTA DE ANEXOS

Solução tampão – pH 7,4

85

Solução fosfato salina tamponada – pH 7,3

86

SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO......................................................................................... 1

1.1 Escherichia coli......................................................................................

3

1.2 Escherichia coli produtora de toxina de Shiga (STEC).......................... 6
1.3 Fatores de patogenicidade de STEC..................................................... 8
1.4 Infecções causadas por STEC..............................................................

12

1.5 Gado bovino como reservatório de STEC.............................................

14

1.6 Aves como reservatório de STEC.......................................................... 19

2. OBJETIVOS............................................................................................

22

2.1 Objetivo Geral........................................................................................

22

2.2 Objetivos Específicos............................................................................. 22

3. MATERIAL E MÉTODOS........................................................................ 23

3.1 Material..................................................................................................

23

3.1.1 Cepas de microrganismos..................................................................

23

3.1.2 Coleta das amostras no abate de bovinos.........................................

22

3.1.3 Coleta das amostras de bovinos e de aves........................................

26

3.2 Métodos.................................................................................................

27

3.2.1 Preparo das amostras de couro, carcaças bovinas, cortes bovinos
e cortes de frangos......................................................................................

27

3.2.2 Pesquisa de Escherichia coli produtora de toxina de Shiga (ISO “International Organization for Standardization” 16654 e SGDIA “Surveillance Group for Diseases and Infections of Animals” NRM
006).............................................................................................................. 28
3.2.3 Pesquisa das seqüências genéticas para stx1 e stx2, eaeA, ehxA,
uidA, rfbO157 e fliCH7.....................................................................................

33

3.2.3.1 Preparo do DNA.................................................................... 33
3.2.3.2 Reação de Polimerização em cadeia (PCR)........................

33

3.2.3.3 Análise do produto amplificado............................................. 35
3.2.4 Avaliação da atividade citotóxica em células Vero (Gentry e
Dalrymple, 1980).......................................................................................... 35
3.2.4.1 Preparo do sobrenadante das culturas de E.coli..................

35

3.2.4.2 Teste de citotoxicidade.......................................................... 36
3.2.5 Pesquisa de atividade enterohemolítica (Beutin et al.,1989)..............

36

3.2.6 Avaliação da sensibilidade antimicrobiana (Bauer et al., 1966)........

37

3.2.7 Determinação dos sorotipos...............................................................

38

3.2.8 Eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE).................................

38

3.2.8.1 Suspensão celular ................................................................ 38
3.2.8.2 Preparo dos blocos de agarose............................................

39

3.2.8.3 Lise celular e lavagens.......................................................... 39
3.2.8.4 Restrição...............................................................................

40

3.2.8.5 Eletroforese...........................................................................

40

3.2.8.6 Análise dos resultados..........................................................

40

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO..............................................................

42

4.1 Ocorrência de E. coli produtora de toxina de Shiga no couro, carcaça
e meia carcaça bovina.................................................................................

42

4.2 Ocorrência de E. coli produtora de toxina de Shiga em cortes
refrigerados de carne bovina.......................................................................

52

4.3 Ocorrência de E. coli produtora de toxina de Shiga em cortes
refrigerados de frango.................................................................................. 55
4.4 Citotoxicidade em células Vero.............................................................. 58
4.5 Pesquisa da atividade enterohemolítica....................................................

60

4.6 Perfil de suscetibilidade antimicrobiana................................................. 62
4.7 Eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE)........................................

63

5. CONCLUSÕES........................................................................................ 66

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................

67

1. Introdução

1

________________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO

A importância das questões sanitárias nas transações comerciais entre
os países envolvendo alimentos é crescente. Uma das dificuldades que se têm
verificado na produção e comercialização de produtos agropecuários relacionase justamente com as questões de natureza sanitária. O atendimento às
exigências do consumidor já não está mais relacionado somente à eficiência
econômica e à redução de custos. A concorrência pelos mercados externos de
produtos e serviços está cada vez mais relacionada a fatores extra-preço,
como qualidade e inocuidade do produto, incluindo embalagem, classificação e
o atendimento às especificações sanitárias/fitossanitárias. Por sua vez, a
qualidade de um produto é resultado de um processo de controle dos fatores
de produção e comercialização, desde a escolha e aquisição de insumos a
serem empregados na sua produção até o momento em que chega às mãos do
consumidor (IEA, 2007).
O setor carnes é a área de maior destaque do agronegócio brasileiro,
tornando o país o principal produtor e exportador de proteína de origem animal.
Em 2009, o Brasil produziu cerca de 9,5 mi de toneladas de carne bovina,
tornando-se o segundo maior produtor mundial, atrás somente dos Estados
Unidos, com 12 mi de toneladas. No que se refere ao consumo mundial de
carne bovina, nosso país ocupa o segundo lugar com cerca de 7,5 mi de
toneladas/ano, gerando um consumo per capita de 37,4 kg/pessoa/ano, o que
faz da bovinocultura de corte a maior representante do agronegócio brasileiro,
gerando faturamento de mais de R$ 50 bilhões/ano e oferecendo cerca de 7,5
mi de empregos (ABIEC, 2010).
Com relação às exportações, em 2009 o Brasil liderou o ranking dos
maiores exportadores de carne bovina no mundo, somando o volume de 2,2 mi
de toneladas equivalente à carcaça e receita cambial de US$ 5,3 bilhões. Estes
valores representaram uma participação de 28% do comércio internacional,
exportando para mais de 170 países. De acordo com o acompanhamento da
Secex (Secretaria de Comércio Exterior), as exportações de carnes alcançaram
US$ 4,1 mi entre os meses de janeiro e dezembro de 2009. Entre os produtos
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mais exportados está a carne bovina “in natura” com 75% seguida da carne
bovina industrializada com 13% do total (ABIEC, 2010).
No que concerne à carne de frango, por ser mais econômica entre as
proteínas de origem animal, a produção e o consumo têm aumentado
consideravelmente. A produção brasileira em 2009 foi de 10,9 mi de toneladas,
resultado que manteve o país no segundo lugar entre os maiores produtores
mundiais, atrás somente dos Estados Unidos, com produção de 16,48 mi de
toneladas. Com relação ao consumo mundial de carne de frango, o Brasil
ocupa o quarto lugar, com consumo per capita de 38,9 Kg/pessoa/ano, atrás de
Estados Unidos, China e União Européia (ABEF, 2010).
Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de
Frangos (ABEF), o Brasil é líder absoluto nas exportações mundiais de carne
de frango desde 2004, exportando para mais de 100 países. Em 2008, as
exportações de carne de frango totalizaram embarques de 3,6 mi de toneladas,
o que corresponde a um crescimento de 11% em comparação com 2007. Entre
os segmentos exportados, os cortes de frango totalizaram 997 mil toneladas
seguido do frango inteiro com 648 mil toneladas (ABEF, 2010).
Os alimentos de origem animal são frequentemente envolvidos em
enfermidades transmitidas por alimentos (ETA), fato que os coloca entre os
alimentos que mais preocupam os serviços de saúde pública (WHO, 2010).
Devido às características intrínsecas da carne, como composição
química, elevada atividade de água e pH próximo da neutralidade, que
propiciam um ambiente favorável para a multiplicação de microrganismos,
associada às diversas etapas às quais a carne é submetida desde o abate dos
animais até sua comercialização, inúmeros patógenos já foram responsáveis
por causar doenças associadas ao consumo deste alimento, destacando-se
Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter spp. e Escherichia
coli produtora de toxina de Shiga (STEC) (ICMSF, 2005; Sofos, 2008).
Dentre estes microrganismos, as STEC são motivo de preocupação para
a saúde pública devido à sua associação, não só com surtos, mas também
com a síndrome hemolítica urêmica (SHU), considerada a principal causa de
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insuficiência renal aguda em crianças (Karmali et al., 2010). De acordo com o
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ocorrem anualmente nos
Estados Unidos cerca de 73.000 casos de infecção com 3.000 hospitalizações
e 90 mortes causadas por STEC. Na maioria dos surtos relatados, os alimentos
de origem animal foram incriminados (CDC, 2010a).

1.1 Escherichia coli

E. coli, membro da família Enterobacteriaceae, compreende bacilos Gramnegativos, anaeróbios facultativos, não esporogênicos, produtores de catalase mas
não de oxidase, que podem apresentar motilidade por meio de flagelos peritríquios.
Possuem de 1,1 a 1,5 m x 2,0 a 6,0 m, ocorrendo em pares ou isoladamente e
sua temperatura ideal de multiplicação é de 37º C (Holt et al., 1994).
Este microrganismo é considerado um dos patógenos bacterianos mais
versáteis. Enquanto algumas cepas são membros da microbiota de homens e
animais, desempenhando um importante papel na fisiologia intestinal, outras
possuem fatores de virulência que as capacitam a causar infecções no trato
intestinal ou em outros locais, como no trato urinário e até mesmo meningite
(Meng et al., 2007).
Por ser predominante na microbiota intestinal, E. coli é considerada, até
o momento, o melhor indicador de contaminação de origem fecal em alimentos.
Além de estar relacionada a práticas de higiene insatisfatórias, sua importância
em alimentos é ainda mais evidente devido a presença de cepas patogênicas
para o homem, que estiveram envolvidas, nos últimos anos, em surtos de
doença transmitida por alimentos de grandes proporções (Meng et al., 2007).
Os sorotipos desta bactéria são definidos com base nos antígenos
somáticos (O), flagelares (H) e capsulares (K) e são designados por números
arábicos, colocados em seguida a cada letra representativa do antígeno, como
por exemplo: O26:K60:H11. Atualmente, são reconhecidos 179 Ag O, 53 Ag H
e 103 Ag K. No entanto, nem todo isolado de E. coli expressa os três antígenos
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ao mesmo tempo, pois uma parte pode ser rugosa, não possuindo o Ag O, e
outra imóvel, não possuindo flagelos. Em consequência, a identificação
sorológica de E. coli é muitas vezes incompleta, podendo se basear, nesses
casos, apenas nos antígenos O ou H (Meng et al., 2007).
A patogenicidade de E. coli é um mecanismo multifatorial complexo, que
envolve um grande número de fatores de virulência, como toxinas e adesinas,
codificados por genes localizados em elementos genéticos móveis, como
plasmídeos, transposons, bacteriófagos e ilhas genômicas. Dessa maneira,
esses genes podem ser transmitidos entre as cepas resultando em novas
combinações de genes de virulência ou tornando uma E. coli não patogênica
em patogênica (Kaper, 2005).
Com base nos fatores de virulência, mecanismos de ação, manifestações
clínicas e epidemiologia, os subgrupos de E. coli considerados diarreiogênicos são,
atualmente, agrupados em seis patotipos: E. coli enterotoxigênica (ETEC), E. coli
enteropatogênica (EPEC), E. coli enteroinvasora (EIEC), E. coli de adesão difusa
(DAEC), E. coli enteroagregativa (EAEC) e E. coli produtora de toxina de Shiga
(STEC) (Nataro e Kaper, 1998).
Entre esses grupos, pode ser considerado de maior importância na área
de alimentos, o grupo das STEC, tendo em vista os inúmeros surtos causados,
com diversos óbitos, como demonstra a Tabela 01.
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Tabela 01. Surtos causados por STEC entre 2000 e 2010.
Ano

Localização

Nº de
casos
(mortes)

Casos
de SHU

Veículo

Referência

2000

Inglaterra

4

-

leite não
pasteurizado

2003/2004

Dinamarca

25

-

leite

2005

Holanda

21

-

produtos
cárneos

2005

Irlanda

18

-

interpessoal

Eurosurveillance,
2010
Eurosurveillance,
2010
Eurosurveillance,
2010
Eurosurveillance,
2010

2006

EUA

199 (3)

31

espinafre

CDC, 2010b

2006

EUA

71

8

alface

CDC, 2010b

2007

Holanda/Islândia

50

-

alface

Eurosurveillance,
2010

2007

EUA

21

4

2007

EUA

40

2

2007

Dinamarca

20

-

salsicha

Eurosurveillance,
2010

2008

EUA

49

1

carne moída

CDC, 2010b

2008/2009

Holanda

20

-

produtos
cárneos

Eurosurveillance,
2010

2009

EUA

23

2

carne moída

CDC, 2010b

2009

EUA

72

10

massa de
biscoito

CDC, 2010b

2009

EUA

26 (2)

5

carne moída

CDC, 2010b

2010

EUA

3

1

leite não
pasteurizado

ProMED, 2010a

2010

EUA

26

3

alface

ProMED, 2010b

pizza
congelada
carne de
hambúrguer

CDC, 2010b
CDC, 2010b
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1.2 Escherichia coli produtoras de toxina de Shiga (STEC)

Cepas de STEC compreendem todos os isolados de E. coli capazes de
produzir toxinas citotóxicas

semelhantes às sintetizadas por

Shigella

dysenteriae. Pelo fato de causarem efeito citopático em culturas de células
Vero, STEC também são conhecidas como VTEC, ou seja, E. coli produtora de
verotoxina (Karmali, 1989).
STEC são consideradas patógenos de origem alimentar, responsáveis
por um amplo espectro de doenças humanas que varia de diarréias brandas
até severas e sanguinolentas a complicações graves como colite hemorrágica
(CH),

síndrome

hemolítica

urêmica

(SHU)

e

púrpura

trombótica

trombocitopênica (PTT) (Meng et al., 2007).
Os ruminantes, em especial os bovinos e ovinos, são seus principais
reservatórios. Sendo assim, a contaminação fecal dos alimentos representa a
fonte habitual de infecção para humanos. A transmissão pessoa-pessoa
também tem sido observada em surtos, visto que a dose infecciosa é
aparentemente baixa (Paton e Paton, 1998a).
Desde 1982, quando o sorotipo O157:H7 foi pela primeira vez
associado a enfermidades transmitidas por alimentos (ETA), através de um
surto ocorrido nos Estados Unidos (Riley et al., 1983), mais de 100 surtos
foram documentados com 52% tendo sido atribuídos ou relacionados a
alimentos derivados de carne (Woerner et al., 2006). Embora o sorogrupo
O157 seja atualmente o mais estudado, há mais de 100 sorogrupos de STEC
implicados em doenças humanas, destacando-se os sorogrupos O26, O103,
O111 e O145 que estão sendo cada vez mais isolados de surtos e casos
clínicos (Perelle et al., 2007). Em alguns países, esses sorogrupos são mais
frequentemente isolados de pacientes com diarréia e SHU do que cepas O157
(Caprioli et al., 1994; Huppertz et al., 1996; Vaz et al., 2004; Brooks et al.,
2005; Guth et al., 2002, 2005; Johnson et al., 2006; Rivas et al., 2006; Souza et
al. 2007; De Toni et al., 2009).
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STEC é considerada um sério problema de saúde em muitos países
desenvolvidos, entre eles Estados Unidos, Canadá, Japão e Reino Unido. Nos
Estado Unidos, o sorotipo O157:H7 é a principal causa de CH e SHU em
crianças (Echeverry et al., 2006). Entre os surtos ocasionados por STEC, o
maior já relatado ocorreu no Japão em 1996, envolvendo mais de 10.000 casos
(CDC, 2010b). Sorogrupos não-O157 são mais comuns na Europa, Austrália e
América Latina, incluindo o Brasil (Guth, 2008).
Apesar de a maioria dos casos esporádicos e surtos terem sido relatados em
países desenvolvidos, infecções humanas associadas a cepas de STEC têm sido
também descritas nos países da América Latina, especialmente na Argentina (CDC,
2010a), onde SHU é endêmica e a taxa de incidência anual em crianças é estimada
em 9,2 para cada 100.000, constituindo a primeira causa de insuficiência renal
aguda em crianças e a segunda de insuficiência renal crônica (Balangué et al.,
2006). Nesse país, STEC é responsável por 20% dos casos de transplante renal em
crianças e adolescentes, e o principal sorotipo envolvido na SHU é o O26:H11.
(Bentacor et al., 2007).
No Brasil, em 2002, Irino et al. relataram, pela primeira vez, a
associação entre o sorotipo O157:H7 e doença em humanos ao analisarem
cepas provenientes de três pacientes com diarréia severa à sanguinolenta no
estado de São Paulo. Nesse mesmo ano, Guth et al. (2002) relataram o
primeiro caso de SHU causado por STEC em um paciente de oito meses no
nordeste do país, e o sorotipo identificado foi o O26:H11.
No entanto, as infecções humanas por STEC, em nosso país, são
principalmente

associadas

a

casos

de

diarréia

não

sanguinolenta,

especialmente em crianças (Irino et al., 2002, 2007; Vaz et al., 2004; Guth et
al., 2005). Vaz et al. (2004) e Cergole-Novella et al. (2006) relataram que a
maioria das cepas de STEC isoladas de humanos pertenciam ao sorogrupo
O111 e estavam relacionadas com casos de diarréia sem demais
complicações.
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1.3 Fatores de patogenicidade de STEC

STEC causa diarréia pela sua capacidade de aderir à membrana da
célula do hospedeiro e colonizar o intestino grosso, produzindo uma ou mais
toxinas (Chapman, 1995). Apesar disso, alguns fatores de virulência são bem
conhecidos e caracterizados, como a toxina de Shiga 1 e 2, a intimina e a
enterohemolisina (Nataro e Kaper, 1998).
Cepas de STEC produzem uma ou duas citotoxinas denominadas toxina
de Shiga tipo 1 (Stx1) e tipo 2 (Stx2), das quais Stx2 é fator de virulência
primário para SHU (Tzipori et al., 2004). Porém, cabe ressaltar que apesar da
importância das Stx para a patogenicidade de STEC, nem todas as cepas
produtoras destas toxinas são capazes de causar doenças, pois a
patogenicidade é multifatorial (Coombes et al., 2008; Tarawneh et al., 2009).
Essas citotoxinas foram primeiramente descritas como verotoxinas (VTs) por
Konowalchuk et al. (1977), uma vez que causam efeito citopático irreversível em
culturas de células Vero, originárias de rim de macaco verde africano. Também são
denominadas de toxinas “Shiga-like” (SLTs), já que são semelhantes à toxina
produzida pelo bacilo de Shiga (Shigella dysenterieae tipo 1), causador da
disenteria bacilar. São proteínas de alto peso molecular e sua produção é
determinada por dois fagos lisogênicos distintos (Meng et al., 2007).
A toxina de Shiga é composta por uma subunidade A, que é a parte
biologicamente ativa, e cinco subunidades B, que se ligam aos receptores
celulares específicos (Karmali, 2010).
O modo geral de ação dessas toxinas envolve a adesão a um receptor
glicolipídico na superfície da célula através das subunidades B e a
internalização da subunidade A, que é enzimaticamente reduzida a um
fragmento A1, responsável por remover um grupo adenina do RNA 28S,
pertencente à fração 60S dos ribossomos dos enterócitos. Isto resulta na
inibição da síntese protéica e interrupção do funcionamento celular,
ocasionando a apoptose da célula. A especificidade de Stx nas células-alvo
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depende da quantidade de receptores específicos presentes na membrana
destas células. O receptor Gb3 (globotriaosilceramida), específico para Stx1 e
Stx2, está presente nas células Vero e HeLa, tornando-as suceptíveis à
atividade citotóxica de Stx (Kodama et al, 1999; Karmali, 2010).
Em humanos, após a colonização do intestino por células de STEC, as
Stx são produzidas e atravessam a parede intestinal através de internalização
pelas células do hospedeiro, atingindo a corrente sanguínea. Na circulação, o
principal alvo são as células endoteliais de artérias de pequeno porte, dos rins,
cérebro e mucosa gastrintestinal. As consequências são o extravasamento de
fluídos e/ou hemorragias levando a lesões de tecido e síndromes clínicas
(Pruimboom-Brees et al., 2000; Mainil e Daube, 2005).
No rim, essas toxinas causam dano renal crônico, levando à diálise e
eventual necessidade de transplante em casos de SHU. A nefrotoxicidade é
observada em 10% dos pacientes com infecção por STEC. Doenças neurológicas
também podem ocorrer após a infecção ou como parte de sequelas causadas pela
PTT, levando ao desenvolvimento de coágulos e consequentemente à morte do
paciente (Duffy et al., 2001; Kaper, 2005).
Stx1 é antigenicamente mais parecida à toxina produzida por
S. dysenteriae sorotipo 1, e constitui um grupo mais homegêneo, com apenas
duas variantes: Stx1c e Stx1d, que se diferem ligeiramente em sua sequência
de aminoácidos, sem consequências sobre sua antigenicidade e toxicidade
celular. Por outro lado, Stx2 apresenta cinco variantes (Stx2c, Stx2d, Stx2e,
Stx2f e Stx2g) que diferem muito entre si em sua antigenicidade, toxicidade e
sequências genéticas (Caprioli et al., 2005; Guth, 2008).
Estudos têm demostrado uma maior patogenicidade de Stx2 em relação
a Stx1, uma vez que há uma forte associação entre a presença de Stx2 e o
desenvolvimento de SHU (Karmali, 2010).

Outro fator de virulência, a lesão A/E, “attaching and effacing” ou adesão
íntima e destruição das microvilosidades, é uma lesão histológica específica do
intestino causada por uma classe de cepas patogênicas, denominadas EPEC
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(Karmali, 1989). Posteriormente, foi observado que cepas EHEC O157:H7
podem produzir uma lesão muito semelhante, estendendo a definição de EHEC
para todas as cepas de E. coli produtoras de Stx e lesões A/E (Mainil e Daube,
2005)
Este tipo de lesão interrompe a função das células epiteliais e induz a
uma lesão característica das microvilosidades. A produção da lesão A/E é
resultado de uma interação específica e bem regulada entre a bactéria e a
célula eucariótica. Esse evento ocorre em três etapas: aderência inicial,
transdução do sinal e aderência íntima (Figura 01) (Nataro e Kaper, 1998).
A primeira etapa consiste na adesão da bactéria à superfície das
microvilosidades da célula hospedeira. Essa aderência provoca a expressão de
vários genes localizados em uma ilha de patogenicidade no cromossomo,
denominado “Locus of Enterocyte Effacement” (LEE). Na segunda etapa,
ocorre transdução de sinais para a célula eucariótica por meio de um sistema
de secreção do tipo III, que também está localizado na LEE. Através da
fosforilação de várias proteínas da célula eucariótica, o sistema de secreção do
tipo III causa alterações no citoesqueleto das células da mucosa intestinal, com
destruição das microvilosidades e acúmulo de actina no local da adesão. Na
terceira etapa, ocorre a adesão íntima da bactéria à membrana citoplasmática
do enterócito, levando à amplificação das alterações no citoesqueleto. Essa
adesão é mediada pela intimina, uma proteína codificada pelo gene eae,
localizado na ilha de patogenicidade LEE (Nataro e Kaper, 1998; Karmali,
2010).
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Figura 01. Microvilosidades intestinais intactas (1) e lesão “attaching/effacing” no
microscópio eletrônico (15.680x) (2). (a) Desaparecimento das microvilosidades do
enterócito, (b) adesão íntima da bactéria ao enterócito, (c) estrutura em pedestal e
(d) internalização da bactéria. Fonte: Mainil e Daube (2005).

Um terceiro fator é a enterohemolisina (Ehx), codificada pelo gene
denominado de ehxA e que está contido no plasmídeo de virulência pO157, de
aproximadamente 60 MDa. O gene estrutural ehxA possui 60% de homologia
com o gene da α-hemolisina (hlyA), codificado pelo gene α-hly (Beutin, 2000;
Feng e Monday, 2000).
A enterohemolisina é uma proteína de 110 kDa que se insere na
membrana citoplasmática de células eucarióticas formando poros e levando à
destruição destas células (Mainil e Daube, 2005).
Na atividade “in vivo”, apesar de haver uma forte associação entre a
produção de Ehx e de Stx com o desenvolvimento de SHU e CH em humanos,
a real contribuição de Ehx na patogênese de STEC permance desconhecida
(Saitoh et al., 2008). Porém, há relatos sugerindo que sua presença possa
potencializar os efeitos causados pelas Stx, uma vez que a hemoglobina
liberada pela ação da Ehx nos eritrócitos serve de estímulo para a multiplicação
de cepas STEC no intestino (Nataro e Kaper, 1998; Paton e Paton, 1998a).
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1.4 Infecções causadas por STEC

Como mencionado, STEC pode causar três diferentes tipos de
complicações: CH, SHU e PTT. Porém, algumas pessoas infectadas podem ser
assintomáticas (Karmali, 2010).
A habilidade do microrganismo em resistir ao ácido gástrico e em
produzir fatores de patogenicidade como intimina, enterohemolisina e a própria
toxina de Shiga são importantes no estabelecimento das infecções, além do
sorotipo de STEC envolvido. Estudos demonstram que isolados produtores de
Stx2 são mais frequentemente associadas com SHU do que as que são
apenas Stx1(Karmali, 2009; Zoja et al., 2010).
Após a ingestão do microrganismo, o período de incubação é de três a
quatro dias, durante o qual ocorre a colonização do intestino grosso. No início,
a doença é caracterizada por diarréia não sanguinolenta e dores abdominais
severas que duram cerca de um ou dois dias progredindo, após o quarto dia,
para diarréia sanguinolenta com desenvolvimento de CH (Meng et al., 2007;
Karmali, 2009). Na maioria dos casos, os sintomas são autolimitados, com
término após uma semana, no entando, cerca de 6% dos pacientes com CH
evoluem para SHU e, desses, metade requer diálise e 75% requerem
transfusão sanguínea. A taxa de mortalidade dessa infecção é de
aproximadamente 1% (Meng et al., 2007).
A SHU é caracterizada por anemia hemolítica microangiopática,
trombocitopenia, insuficiência renal aguda e complicações no sitema nervoso
central, podendo levar à morte. Trata-se de uma doença sistêmica onde o rim é
o órgão mais frequentemente afetado, entretanto, o envolvimento de outros
órgãos também é comum (Weil et al., 2010).
A lesão característica da SHU, a microangiopatia trombótica, consiste no
espessamento das arteríolas e capilares, formação de edema e acúmulo de
células endoteliais e plaquetas, que vão obstruir a circulação em diversos
órgãos, principalmente nos rins (Zoja et al., 2010).
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A incidência global de SHU é estimada em 1 a 2 casos por 100.000
habitantes/ano, com um pico maior em crianças menores de 5 anos de idade
(6,1 casos por 100.000 habitantes/ano). Na Argentina e no Uruguai, onde as
infecções

por

STEC

são

endêmicas,

a

ocorrência

da

doença

é

significativamente maior, com 10,5 casos por 100.000 habitantes/ano (Noris e
Remuzzi, 2005). Com o acompanhamento médico, a mortalidade nos casos de
SHU é menor que 10% entre crianças e adultos, porém, entre idosos, a taxa
pode chegar a mais de 90% (Tsai, 2003).
Assemelhando-se

com

a

SHU,

a

PTT

também

possui

como

características a trombocitopenia, a anemia hemolítica microangiopática e o
comprometimento renal, diferindo apenas por apresentar febre frequente e
envolvimento neurológico mais grave. A doença apresenta um envolvimento
sistêmico maior, principalmente do sistema nervoso central, ocorrendo a
formação de microtrombos e o surgimento de sinais neurológicos variados
(Karmali, 2009; George, 2009).
O tratamento das infecções por STEC é basicamente de suporte. Não é
recomendado o uso de antibióticos, pois além de promoverem uma maior
liberação de Stx ao lisarem a parede bacteriana, podem causar o aumento da
produção de toxinas devido ao stress sofrido pela bactéria frente ao antibiótico,
tornando-as mais disponíveis para absorção, o que pode agravar o quadro
clínico do paciente (Azagra e Iglesias, 2009).
Além da terapia de suporte não há, atualmente, outra forma de
tratamento específico para infecções por STEC. Novas estratégias estão sendo
testadas, como o uso de agentes bloqueadores de Stx no receptor intestinal e o
uso de anticorpos monoclonais para Stx ou análogos ao receptor Gb3, para
haver a ligação destes anticorpos ao sítio alvo levando à inativação da toxina
(Trachtman et al., 2003; Sheiring et al., 2008; Niaudet, 2008; Azagra e Iglesias,
2009; Bitzan, 2009).
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1.5 Gado bovino como reservatório de STEC

O gado bovino é considerado um importante reservatório deste patógeno,
apesar da colonização do intestino e do modo de eliminação não estarem bem
definidos. Os animais são colonizados transitoriamente e eliminam STEC nas fezes
por um curto período de tempo. A concentração do microrganismo em fezes de
gado varia de 102 a 105 UFC.g-1, e sua prevalência e liberação foi relatada como
sendo dependente da estação do ano nos Estados Unidos e na Europa, com
aumento durante o verão (Karmali, 2010).
O primeiro relato de STEC em gado ocorreu em 1977 na Argentina e
envolveu o sorotipo O157:H7 proveniente de um bezerro de 3 semanas com
colibacilose (Orskov et al., 1987). Em muitos países foi encontrada prevalência de
60% de STEC em rebanhos bovinos, mas na maioria dos casos varia de 10 a 25%
(Meng et al., 2007).
Chapman et al. (2001), no Reino Unido, identificaram STEC sorogrupo O157
em 620 (12,9%) de 4800 amostras de fezes de bovinos e em 21 (1,4%) de 1500
amostras de carcaças bovinas.
Varela-Hernández et al. (2007), no México, detectaram STEC em 0,8%
(2/258) das amostras de carcaças de bovinos analisadas. Entretanto, uma
frequência maior foi obtida por Nastasijevic et al. (2009), na Sérvia, com 2,8%
(4/141) de amostras de carcaças positivas para o microrganismo.
Nos Estados Unidos, Brichta-Harhay et al (2008) analisaram a
contaminação de couro e carcaças de bovinos por STEC O157:H7, e
detectaram o microrganismo em 46,9% e 16,7% das amostras de couro e
carcaças pre-evisceração, respectivamente.
No Brasil, o primeiro relato de isolamento de E. coli O157:H7 em gado
bovino ocorreu em 1999 por Cerqueira et al., ao analisarem amostas de fezes
de 197 bovinos de corte e leiteiro no Rio de Janeiro. STEC foi detectada em
71% (139/197) dos animais, sendo 82% (99/121) em gado leiteiro e 53%
(40/76) em gado bovino. No entando, apenas 1,5% (3/197) dos animais
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apresentaram esse sorotipo, sendo 0,5% (1/197) de gado de corte e 1,0%
(2/197) de gado leiteiro.
Em estudo no qual foram coletadas 153 amostras de fezes de gado
selecionado em 6 fazendas leiteiras no estado de São Paulo, a percentagem
de STEC isolada variou de 3,8 a 84,6%, dependendo da fazenda analisada.
STEC foi identificada em 25,5% (39/153) dos animais e, dentre estes, 84,6%
(33/39) estavam saudáveis (Irino et al., 2005).
No Rio Grande do Sul, Timm et al. (2007) obtiveram 39% de amostras
positiva para STEC ao analisarem 100 “swabs” retais de gado bovino oriundos
de 14 diferentes fazendas.
No Paraná, Farah et al. (2007) encontraram uma alta frequência de
STEC em amostras de fezes de bovinos. Das 107 amostras analisadas, 61
(57%) foram positivas para STEC. Neste mesmo estado, Pigatto et al. (2008)
analisaram amostras de fezes de 190 animais saudáveis de 43 abatedouros e
detectaram STEC em 36% (69/190) dos animais. Em relação ao abatedouros
analisados, 63% (27/43) continham ao menos um animal portador de STEC.
Oliveira et al. (2008), em Minas Gerais, detectarm STEC em 39,2%
(40/102) das amostras de fezes de bovinos saudáveis destinados ao corte. E.
coli O157 foi observada em apenas um animal.
Apesar dos vários estudos realizados com fezes de bovinos no Brasil,
poucos são os relatos envolvendo carcaças. Em 2006, Rigobelo et al., em São
Paulo, identificaram a presença de STEC em 1,2% (1/80) das amostras de
carcaças. Fogo (2009), no mesmo estado, também isolaram STEC de apenas
uma (0,5%) amostra de carcaça, entretanto, uma maior frequência foi obtida no
couro dos animais, com 3% (6/198) de positividade.
Muitos fatores que afetam a prevalência dos microrganismos em carne
“in natura” incluem o tipo de alimentação, transporte, processo de abate e uso
de antimicrobianos. Manuseio e transporte podem deixar os animais
estressados, o que pode aumentar a liberação de material fecal e patógenos.
Barham et al. (2002) constataram um número maior de patógenos na pele dos
animais durante o transporte do pasto à planta de processamento. O veículo de
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transporte foi considerado uma possível fonte do patógeno, mas não se sabe
qual seria a influência do uso de meios de transporte limpos e sanitizados na
contaminação da pele dos animais que vão para o abatedouro.
Cobbold e Desmarchelier (2000, 2001) demonstraram que por volta do
período de desmame, bezerros leiteiros apresentam o maior risco de
transmissão, por excretarem uma porcentagem maior de STEC O157 do que o
restante do rebanho.
A contaminação microbiana da carne pode ocorrer, principalmente,
durante o abate, quando o couro é removido da carcaça do animal
(coureamento) ou quando a carcaça entra em contado com o conteúdo
intestinal durante a evisceração (Penney et al., 2007). Uma vez na superfície
da carcaça, o patógeno pode ser disseminado pelo manuseio dos operadores.
O subseqüente abuso de temperatura na linha de produção ou na cadeia de
varejo contribue para a multiplicação de microrganismos. A contaminação da
carne por microrganismos patogênicos representa um risco significante durante
as diversas etapas do processamento, podendo chegar aos produtos finais,
colocando em risco a saúde dos consumidores (Carney et al., 2006).
Foi demonstrado também que a contaminação secundária de alimentos
com O157:H7 e outras cepas STEC pode ocorrer em etapas subsequentes ao
abate do animal. STEC pode ser introduzida em produtos cozidos ou que não
recebem tratamento térmico prévio através de contaminação cruzada pelo
contato com carnes cruas, mãos, utensílios ou superfícies durante o preparo
desses alimentos (Cagney et al., 2004; Mainil e Daube, 2005).
Rajpura et al. (2003) e Stirling et al. (2007) reportaram surtos de doenças por
STEC O157 onde a causa mais provável foi a contaminação cruzada entre carnes
cruas e cozidas ocorridas em lojas tipo “delicatessen” de supermercados do Reino
Unido.
Os utensílios ou superfícies também são fatores fundamentais na
contaminação cruzada dos alimentos. O estudo realizado por Warriner et al.
(2002) demonstrou que o mesmo clone de E.coli foi isolado de uma carcaça de
porco e de um equipamento usado no processamento dessa carne.
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O processo de lavagem utilizado nas cozinhas domésticas não são
eficientes na eliminação de E. coli O157:H7 presente nos utensílios ou
superfícies, contribuindo na disseminação desses microrganismos (Mattick et
al., 2003).
A contaminação de humanos ocorre através do consumo de alimentos
contaminados, principalmente carne bovina cozida de maneira inadequada e
leite não pasteurizado ou contaminado após pasteurização (Alam e Zurek,
2006). Entre os alimentos de origem animal, a carne moída merece atenção
especial devido ao seu envolvimento em inúmeros surtos ocorridos nos
Estados Unidos, no Canadá e na Europa. O mais recente ocorreu entre
setembro e novembro de 2009, e envolveu 26 pessoas de oito estados dos
EUA. O sorotipo O157:H7 foi identificado, e das 19 pessoas hospitalizadas,
cinco desenvolveram SHU e duas foram a óbito (CDC, 2010b).
O maior surto de STEC registrado nos EUA ocorreu no período de
Novembro de 1992 a Fevereiro de 1993 e atingiu 732 pessoas em quatro estados
americanos. Dos pacientes envolvidos, 7,5% desenvolveram SHU e quatro foram a
óbito. A causa do surto foi relacionada com o consumo de hambúrgueres servidos
em uma rede de restaurantes do tipo “fast-food” (Bell et al., 1994; Shefer et al.,
1996). Após esse fato, em 1994, o “Food Safety and Inspection Service”, do “US
Departament of Agriculture” (USDA – Serviço de Segurança e Inspeção Alimentar
do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) declarou que a carne crua
contaminada com E. coli O157:H7 deve ser considerada como um produto
adulterado e deve receber processamento que elimine o patógeno ou ser destruída.
Essa determinação é responsável por inúmeros “recalls” de produtos cárneos,
principalmente envolvendo a carne moída (Vanselow et al., 2005). Por esse fator,
inúmeros estudos foram realizados envolvendo a carne moída e/ou hambúrguer e o
isolamento de STEC.
Em 1990, Sekla et al. relataram a prevalência de 2,4% de positividade
para E. coli O157 em amostras de carne moída obtidas em restaurantes tipo
“fast-food” em Manitoba, Canadá.
Nos Estados Unidos, em um estudo realizado por Tarr et al. (1999) em
Seattle, Washington, não houve isolamento de STEC de 1.400 amostras de
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carne moída. Neste mesmo país, Samadpour et al. (2002), no condado de
King, Washington, obtiveram 16,8% (50/296) de positividade para este grupo
de microrganismo.
Em estudo realizado na Irlanda, foi relatada a prevalência de O157:H7
em amostras de carne bovina moída e de hambúrgueres adquiridos em
açougues e supermercados. Do total de 1.533 amostras, 43 (2,8%) foram
positivas para E. coli O157:H7, sendo 2,7% (32/1183) de supermercados e
3,14% (11/350) de açougues (Cagney et al., 2004).
Um levantamento, comparando 30 estudos de diferentes países
realizado por Hussein e Bollinger (2005), nos EUA, revelou que as taxas de
prevalência de STEC O157 variaram de 0,1% a 54,2% em carne moída, de
1,1% a 36,0% em cortes de varejo e de 0,01% a 43,4 em caracaças inteiras.
Este mesmo levantamento revelou que para STEC não O157, a taxas variaram
de 2,4% a 30,0% em carne moída, de 11,4% a 49,6% em cortes de varejo e de
1,7 a 58,0% em caracaças inteiras. EUA, Inglaterra, Canadá e Índia
apresentaram as maiores frequências de isolamento.
Na Argentina, Roldán et al. (2007) detectaram O157:H7 em 1,2 % (3/250)
dos produtos cárneos analisados e Auvray et al. (2007), na França, relataram a
prevalência de 16,5% (27/164) para STEC em amostras de carne moída.
Chinen et al. (2009) pesquisaram STEC O157 em restaurantes “fastfood” de Buenos Aires, Argentina e, do total de 150 amostras de hambúrguer
bovino, onze (7,3%) foram positivas para E. coli O157.
No Brasil, os dados sobre a ocorrência de STEC em carnes bovinas
comercializadas no varejo são bastante limitados. Em 2007, Bergamini et al.
detectaram STEC em 4 (3,5%) das 114 amostras de carne moída crua
coletadas em Ribeirão Preto. Porém, não detectaram o microrganismo nas 136
amostras de carne moída adquiridas em Campinas, São Paulo. O mesmo
resultado ocorreu com Silveira et al. (1999), que não detectaram E. coli
O157:H7 em 886 amostras de hambúrgueres provenientes de oito diferentes
produtores da região sul do Brasil, no período de janeiro a setembro de 1997.
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Entretanto, não foram encontrados relatos sobre a pesquisa dessas bactérias
em amostras de cortes de carne bovina.

1.6 Aves como reservatório de STEC

Apesar de Beery et al. (1985), nos Estados Unidos, verificarem que este
microrganismo é capaz de colonizar o ceco de aves e ser excretado nas fezes
por vários meses, a frequência de STEC em fezes, carcaças e carne de aves é
extremamente baixa.
Pilipcinec et al. (1999), na Eslováquia, relataram a presença de E. coli
O157 em 20 dos 216 “swabs” da cloaca de aves em abatedouros. Chapman et
al. (1997), no Reino Unido, não isolaram o microrganismo de 1000 amostras de
fezes de aves analisadas, o mesmo ocorrendo com Heuvelink et al. (1999a), na
Holanda, quando analisaram 501 amostras e por Beutin et al. (1993), na
Alemanha, com 720 amostras.
No que se refere à detecção de STEC em carnes de frango
comercializadas no varejo, Heuvelink et al. (1999b), na Holanda, não isolaram
o microrganismo em 819 amostras. Por outro lado, Chinen et al. (2009), na
Argentina, detectaram STEC O157 em 4 (10,3%) das 39 amostras de carcaças
e hambúrgueres de frangos.
No Brasil, as informações sobre a presença de STEC em carne de aves
destinada ao varejo são escassas. O único trabalho encontrado na literatura
consultada, foi realizado por Costa (2010), na cidade de São Paulo, que não
detectou

o

microrganismo

nas

138

amostras

de

coxa

de

frango

comercializadas a granel em supermercados e hipermercados do município.
Como demostrado acima, cepas de STEC são raras ou até mesmo
ausentes entre as aves, entretanto, uma hipótese considerada por Chinen et al.
(2009) para a contaminação da carne de aves é que esta, possivelmente, seria
consequência de contaminação cruzada com carne bovina. A contaminação
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poderia ocorrer tanto no início da cadeia de processamento dos alimentos
como no fim, em estabelecimentos varejistas e domicílios.
Ao contrário do envolvimento de carne bovina com surtos de colite
hemorrágica e síndrome urêmica hemolítica, poucos são os relatos que
incriminam a carne de aves nesses tipos de doença. Whittaker et al. (2009)
relatam o envolvimento de carne de frango em um surto por STEC O157
ocorrido em 2007 que afetou indivíduos do País de Gales e de mais cinco
regiões inglesas. Após investigação epidemiológica, doze casos foram
associados ao consumo de “wrap” de frango, limão e coentro originários de
uma única cadeia de supermercados.

Apesar dos produtos cárneos estarem constantemente envolvidos em
surtos por STEC, outros alimentos também são responsáveis pela transmissão
deste patógeno, como leite cru, queijos, hortaliças, frutas e água. A
contaminação destes produtos pode ocorrer através do contado direto com
fezes contaminadas ou indireto, durante a irrigação (Strachan et al., 2006). A
transmissão através do contato com animais infectados e pelo contato pessoapessoa também já foi reportado (Karmali, 1989).
O envolvimento de vegetais em surtos pode ser exemplificado por
relatos do CDC e do Eurosurveillance. Em 2006 ocorreram dois surtos de
STEC associados ao consumo de hortaliças nos EUA. O primeiro envolveu 26
estados, com 199 casos e três óbitos e a salada de espinafre foi o possível
veículo de transmissão. Já o outro surto, que atingiu cinco estados, com 71
casos, o alface foi o produto incriminado (CDC, 2010b). Em 2007, um grande
surto ocorreu simultâneamente na Holanda e na Islândia, afetando 50 pessoas
que haviam consumido alface minimamente processado originário de uma
indústria holandesa de processamento de alimentos (Eurosurveillance, 2010).

Em face ao apresentado, apesar da posição de destaque que o Brasil
ocupa na produção e exportação de carnes associado com a importância de se
detectar STEC nesses alimentos, é necessário se ter um maior conhecimento
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sobre a ocorrência desse microrganismo na linha de processamento de carne
bovina e em cortes de carne bovina e de aves comercializados em nosso país.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais
Avaliar a ocorrência de Escherichia coli produtora de toxina de Shiga em
três pontos da linha de abate de bovinos destinados à exportação;

Avaliar a ocorrência de Escherichia coli produtora de toxina de Shiga em
cortes refrigerados de bovinos e de aves comercializados no varejo da grande
São Paulo, SP.

2.2 Objetivos Específicos


Pesquisar a presença dos fatores de virulência através dos genes stx1,
stx2, eaeA e ehxA nos isolados de E. coli obtidos;



Identificar isolados de E. coli O157:H7 através da pesquisa dos genes
uidA, rfbO157 e fliCH7;



Evidenciar a citotoxicidade em cultura de células Vero e a produção de
enterohemolisina;



Avaliar o perfil de suscetibilidade antimicrobiana;



Avaliar a diversidade genética dos isolados obtidos;



Identificar os sorotipos dos isolados de STEC.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Todos os meios de cultura utilizados são da marca Oxoid (Inglaterra),
exceto quando especificado no texto. Os meios de cultura foram preparados de
acordo com as instruções do fabricante.

3. 1 Material

3.1.1 Cepas de microrganismos

Em todos os experimentos realizados utilizou-se uma cepa de E. coli
O157:H7 EDL-933 como controle positivo e uma cepa de E. coli K12 como
controle negativo, ambas gentilmente cedidas pela Dra. Kinue Irino do Instituto
Adolfo Lutz, São Paulo, SP. As cepas padrão foram mantidas à temperatura de
-70o C em caldo triptona soja (TSB) adicionado de 20% de glicerol (Synth).

3.1.2 Coleta das amostras no abate de bovinos

A análise das amostras no abate de bovinos integra o projeto de
pesquisa “Melhorando a qualidade e a segurança da carne bovina através de
pesquisa e inovação” (ProSafeBeef). Trata-se de um projeto com iniciativa da
União Européia com o intuito de avaliar a qualidade da carne bovina em toda
sua cadeia produtiva. Além do Brasil, este projeto envolve outros 17 países e
42 instituições de pesquisa. No Laboratório de Microbiologia de Alimentos da
Falculdade de Ciências Farmacêuticas da USP foram realizadas análises
quantitativas e qualitativas de quatro microrganismos patogênicos de
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relevância em carne bovina: Escherichia coli produtora de toxina de Shiga
sorogrupo O157, Salmonella, Listeria monocytogenes e Campylobacter.
A parte do ProSafeBeef na qual participamos foi realizado entre os
meses de fevereiro de 2009 e março de 2010, quando foram analisadas 603
amostras coletadas de 201 animais provenientes de 19 fazendas localizadas
em diferentes municípios dos Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Entre os animais, 85 eram de criação a campo e 116 eram de confinamento.
As amostras de couro e de carcaças bovinas foram obtidas em um
abatedouro frigorífico localizado no interior do estado de São Paulo, com
atuação no mercado de exportação, sendo responsável por 70% da carne
exportada para a União Européia.
O estudo foi desenvolvido com amostras coletadas em três pontos da
cadeia de produção de carne bovina: no couro na etapa pós-sangria, na
carcaça na etapa pós-esfola e na meia carcaça na etapa pós-lavagem (antes
de entrar na sala de resfriamento), conforme apresentado na figura 02.
Para a identificação dos animais, afixou-se uma placa de plástico
colorido na pata traseira de cada animal no início do processo de abate, após a
sua suspensão na nória, que assim continuou até o final do processo.
A amostragem foi realizada empregando-se a técnica de esfregaço de
superfície. Para tanto, duas esponjas (Biotrace Int. Bioproducts e Nasco),
previamente umedecidas com 10 mL de solução salina peptonada (0,1%
peptona, 0,85% NaCl), foram friccionadas em duas áreas de 10 x 10 cm do
lado direito do peito do animal e outras duas do lado esquerdo (Figura 03),
perfazendo um total de 400 cm2 de superfície amostrada. Este procedimento foi
adotado para a coleta dos três pontos amostrados. As quatro esponjas foram
transferidas para uma única bolsa plástica esterilizada (Nasco, EUA),
devidamente identificada com o número do animal e o ponto de amostragem e
acondicionadas em caixas isotérmicas contendo gelo reciclável que foram
transportadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da USP em até 8 horas.
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Desensibilização

Sangria
1° Ponto de coleta
(couro)
Esfola
2° Ponto de coleta
(carcaça)
Evisceração

Divisão da carcaça

Toalete

Lavagem
3° Ponto de coleta
(meia-carcaça)
Pesagem

Resfriamento

Desossa

Comércio
Amostra
Positiva
Amostra
Figura 02. Esquema do processo
de abate de bovinos com indicações dos
Positiva
pontos de coleta.

3. Material e Métodos

26
________________________________________________________________

Figura 03. Carcaças bovinas com indicação das regiões onde amostras
superficiais de 400 cm2 foram coletadas.

3.1.3 Coleta das amostras de varejo de bovinos e de aves

As amostras de cortes refrigerados de bovinos e de aves foram
coletadas em açougues e supermercados de diferentes regiões da grande São
Paulo/SP. Essas amostras foram mantidas a 7o C e, em até 12 horas após a
coleta, foram transportadas ao Laboratório de Microbiologia de Alimentos da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em caixas isotérmicas
contendo gelo reciclável.
Foram analisadas 100 amostras de cortes refrigerados de bovinos,
compreendendo 20 amostras de contrafilé (M. longissimus dorsi), 20 de coxão
mole (M. semi membranosus), 20 de alcatra (M. gluteus medius), 20 de
músculo (M. triceps brachii) e 20 de maminha (M. gluteus medius). Para a
carne de ave também foram analisadas 100 amostras de carne de frango,
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sendo 20 de asa, 20 de coxa com sobrecoxa, 20 de coxa, 20 de peito e 20 de
coxinha da asa (drummet). Cada amostra foi composta de, aproximadamente,
500 g do produto.

3.2 Métodos

3.2.1 Preparo das amostras de couro, carcaças bovinas, cortes
bovinos e cortes de frangos

Para as amostras de couro e carcaças bovinas, 200 mL de solução
salina peptonada foram adicionados às embalagens plásticas de amostragem
contendo as quatro esponjas que foram homogeneizados durante 30 segundos
em “stomacher” (Stomacher, 400, Seward, UK), para uma melhor liberação dos
microrganismos aderidos às esponjas. Em seguida, uma porção de 40 mL foi
transferida para um tubo tipo falcon para a análise de STEC, enquanto o
restante foi utilizado para a análise dos outros microrganismos do projeto
ProSafeBeef.
Os cortes de bovinos foram amostrados utilizando esponja umedecida
com 10 mL de água peptonada tamponada (APT), perfazendo uma área de
25 cm2, utilizando-se amostrador esterilizado. As esponjas foram depositadas
em embalagens plásticas de amostragem contendo 200 mL de APT e
submetidas à homogeneização em “stomacher” durante 30 segundos.
Para os cortes de frangos, a amostragem foi realizada empregando-se o
método de enxágüe. Para tanto, os cortes, após serem assepticamente
pesados, foram depositados em emabalagens plásticas de amostragem
contendo 200 mL de APT e friccionado, manualmente, em toda a superfície
externa durante um minuto.
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3.2.2 Pesquisa de Escherichia coli produtora de toxina de Shiga
(ISO – “International Organization for Standardization” 16654 e SGDIA “Surveillance Group for Diseases and Infections of Animals” NRM 006)

A pesquisa de isolados de STEC sorogrupo O157 (ISO 16654)
(Figura 04) foi realizada nas amostras de couro, carcaças bovinas, cortes
bovinos e cortes de frango, enquanto a pesquisa de isolados de STEC
pertencentes aos sorogrupos O26, O103, O111 e O145 (SGDIA NRM 006)
(Figura 05) foi realizada somente nas amostras de cortes bovino e de frango.
Para a pesquisa do sorogrupo O157, o homogeneizado das esponjas do
couro, carcaça e cortes bovinos e a solução de enxágue dos cortes de frango
foram centrifugados a 1000 g por 15 min (Centrífuga Sorvall Instruments, RC5B, rotor GSA, Dupont, EUA) e o sedimento ressuspenso em 100 mL de caldo
triptona soja modificado adicionado de novobiocina (mTSB+N), sendo
incubado a 41,5º C/18-24 horas.
Para a pesquisa dos sorogrupos O26, O103, O111 e O145, o
homogeneizado das esponjas dos cortes de bovinos e a solução de enxágue
dos cortes de frango foram centrifugados, como descrito acima, e o sedimento
ressuspenso em 100 mL de APT, sendo incubado a 37º C/18-24 horas.
Após o período de incubação, seguiu-se à técnica de separação
imunomagnética (SIM) (Figura 06). Para isso, em microtubos de 1,5 mL,
adicionou-se 1 mL do caldo de enriquecimento (mTSB+N ou APT) mais 20 µL
de “beads” magnéticas revestidas com anticorpos específicos para O157, O26,
O103, O111 e O145 (Dynabeads, Dynal, Oslo, Norway). Para cada “bead”
utilizou-se um microtubo diferente, assim como para cada caldo de
enriquecimento. Os microtubos foram colocados, então, em uma estante
específica para a realização dessa técnica. Essa estante foi invertida várias
vezes e incubada em temperatura ambiente por 10 min, com leve agitação em
um

agitador

(Dynal

MX4

Sample

Mixer,

Invitrogen),

garantindo

a

homogeneização da mistura. Transcorridos os 10 min, uma placa magnética foi
inserida na estante, permanecendo na lateral dos microtubos por três min. A
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ligação antígeno-anticorpo, captada pelo imã, fez com que se formasse um
“pellet” na parede dos microtubos. O sobrenadante foi retirado, assim como a
placa magnética, e o “pellet” foi ressuspenso em 1 mL de solução tampão
(Anexo). Todo este procedimento foi realizado por mais duas vezes, sendo a
última ressuspensão feita com apenas 100 µL da solução tampão.
Para a pesquisa do sorogrupo O157, os 100 µL da suspensão obtida
após a SIM foram semeados, de maneira a se obter colônias isoladas, em ágar
MacConkey sorbitol (SMAC) (1 µL), ágar MacConkey sorbitol adicionado de
telurito de potássio e cefixima (SMAC-TC) (49,5 µL) e CHROMagar O157
(49,5 µL) (Dynal). Para a pesquisa dos demais sorogrupos utilizou-se ágar
MacConkey (50 µL). As colônias suspeitas de cada placa (colônias
transparentes em SMAC, colônias transparentes ou com centro levemente
acinzentado em SMAC-TC, colônias violetas em CHROMagar O157 e colônias
róseas em MacConkey) foram submetidas à série bioquímica em meios EPM
(Toledo et al., 1982a), MILi (Toledo et al., 1982b) e Citrato de sódio.
As colônias, apresentando características bioquímicas de E. coli nesses
meios, foram submetidas à identificação sorológica utilizando os soros antiE. coli O157, anti-E. coli O26 e anti-E. coli O111 (Probac do Brasil). A sorologia
para os sorogrupos O103 e O145 não pode ser realizada por esses soros não
se encontrarem disponíveis no mercado interno.
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Figura 04 – Representação esquemática da metodologia ISO 16654
empregada para detecção de Escherichia coli produtora de toxina de Shiga
sorogrupo O157 em amostras de couro, carcaça, cortes de bovinos e de
frangos.

3. Material e Métodos

31
________________________________________________________________

Figura 05 – Representação esquemática da metodologia SGDIA NRM 006
empregada para detecção de Escherichia coli produtora de toxina de Shiga
sorogrupos O26, O103, O111 e O145 em amostras de cortes bovinos e de
frangos.
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1 mL

Dynabeads anti-E. coli
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Placa magnética por 3’
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Remoção da placa magnética

Ressuspensão do “pellet”
com 1 mL solução tampão
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por mais duas vezes
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com 100 µL solução tampão

Figura 06. Representação
imunomagnética.
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3.2.3 Pesquisa das seqüências genéticas para stx1 e stx2, eaeA,
ehxA, uidA, rfbO157 e fliCH7

3.2.3.1 Preparo do DNA

As colônias apresentando características bioquímicas de E. coli foram
semeadas em ágar nutriente e incubadas a 37° C “overnight”. Uma porção da
cultura foi homogeneizada em microtubos contendo 300 µL de água ultrapurificada esterilizada (Milli-Q, Millipore) e submetida a aquecimento em banho
seco (AccuBlock – Digital Dry Bath, Labnet, EUA) a 100° C por 10 min. Após o
banho, os tubos foram imediatamente resfriados em gelo, submetidos à
centrifugação a 14000 g por 3 seg (centrífuga 5417C- Eppendorf, Hamburgo,
Alemanha) e congelados a -20° C até o momento de serem utilizados.

3.2.3.2 Reação de polimerização em cadeia (PCR)

Foram conduzidas três PCR independentes: uma multiplex para stx1, stx2,
uidA e eaeA, uma simplex para pesquisa de ehxA, ambas segundo metodologia
descrita por Feng e Monday (2000), com alterações (a PCR do gene ehxA foi
conduzida separadamente dos demais genes), e uma terceira PCR para a pesquisa
dos genes rfbO157 e fliCH7, segundo metodologia de Cobbaut et al. (2009). Os
“primers” utilizados estão apresentados na Tabela 02. As PCR foram realizadas a
partir de uma solução contendo 3 L do DNA teste (preparado como descrito no
item 3.2.3.1), 12,5 L do kit GoTaq® Green Master Mix [200 M de cada dNTD e
1,5 mM de MgCl2 - pH 8,5 (Promega Corporation, Madison, EUA)], adicionando-se
cada um dos “primers” (IDT, EUA) nas concentrações de 10 pmoles para um
volume final de reação de 25 L.
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A amplificação para os genes stx1, stx2, uidA, eaeA e ehxA foi realizada
através de um aquecimento inicial (desnaturação) a 95° C por 3 min seguida de 25
ciclos de 1 min a 94° C; 1 min a 56° C e 1 min a 72° C e uma extensão final por 7
min a 72° C em termociclador Matercycler ep gradient S (Eppendorf). Para os genes
rfbO157 e fliCH7, usou-se amplificação com aquecimento inicial a 95° C por 1 min
seguida de 30 ciclos de 15 s a 95° C; 15 s a 50° C e 30 s a 72° C e uma extensão
final por 8 min a 72°C. Os produtos amplificados foram armazenados a 4 ºC até o
momento do uso.
Como controle positivo foi utilizada uma cepa de E. coli O157:H7 EDL-933 e
como controle negativo a cepa E. coli K12 (Instituto Adolfo Lutz), além de um
controle negativo da reação de PCR, constituido de água ultra-purificada
esterilizada em substituição ao DNA teste.
Tabela 02. “Primers” utilizados na realização da PCR para stx1, stx2, eaeA, ehxA,
uidA (Feng e Monday, 2000), rfbO157 (Paton e Paton, 1998b) e fliCh7 (Gannon et
al., 1997).
“Gene alvo”

stx1
stx2
eaeA

ehxA

uidA

Sequência (5’-3’)
F: cag tta atg tgg tgg cga agg
R: cac cag aca atg taa ccg ctg
F: atc cta ttc ccg gga gtt tac g
R: gcg tca tcg tat aca cag gag c
F: att acc atc cac aca gac ggt
R: aca gcg tgg ttg gat caa cct
F: gtt tat tct ggg gca ggc tc
R: ctt cac gtc acc ata cat at

348

584

397

158

252

F: cac cag aca atg taa ccg ctg
R: ttg cct atg tac agc taa tcc

fliCh7

fragmento (pb)

F: gcg aaa act gtg gaa ttg gg
R: tga tgc tcc atc act tcc tg

rfbO157

Tamanho do

259

F: gcg ctg tcg agt tct atc gagc
R: caa cgg tga ctt tat cgc cat tcc

F: Forward; R: Reverse.

625
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3.2.3.3 Análise do produto amplificado

Os produtos da amplificação foram separados em gel de agarose
(Agargen) a 1,5% em tampão TBE 0,5X [0,9 M Tris (Pharmacia, EUA), 0,9 M
ácido bórico (Pharmacia), 0,02 M EDTA (Pharmacia, EUA) – pH 8,2] e utilizouse marcador de peso molecular de 100 pb GeneRuler™ 100 pb (Fermentas,
Ontário, Canadá). A eletroforese foi realizada em cuba horizontal Gel XL Ultra
V2 (Labnet, EUA) contendo tampão TBE 0,5X, durante 40 min a 70 V. Após a
corrida, o gel foi corado em solução de brometo de etídio (1 g/mL-1)
(Pharmacia, EUA) e visualisado com o auxílio do sistema de fotodocumentação
EDAS120 (Eastman Kodak, EUA), sob transiluminação UV 320 nm. Os
padrões obtidos foram comparados visualmente.

3.2.4 Avaliação da atividade citotóxica em células Vero (Gentry
& Dalrymple, 1980)

Os isolados de E. coli que apresentaram as seqüências stx1 e/ou stx2
foram avaliadas quanto à produção de Stx através do teste de citotoxicidade
em células Vero.
Este teste foi realizado com a colaboração da Profª Beatriz E. C. Guth do
Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade
Federal de São Paulo.

3.2.4.1 Preparo do sobrenadante das culturas de E.coli

Os isolados a serem avaliados foram semeados em tubos contendo 3 mL
de caldo Luria Bertani (LB) e incubados por 18-24 h a 37º C. Após esse
período, as culturas foram centrifugadas por 30 minutos a 3000 g. Os
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sobrenadantes obtidos foram filtrados em membranas esterilizantes (Milipore®)
de 0,22 µm de porosidade e mantidos a -20º C até a realização do teste.

3.2.4.2 Teste de citotoxicidade

Microplacas com 96 cavidades contendo cultura de células Vero em uma
concentração aproximada de 150.000 células/cavidade foram adquiridas junto
ao laboratório de Microbiologia da Universidade Federal de São Paulo, onde
ocorreu a realização do teste.
O meio presente nas placas [meio 199 adicionado de 1 mM de
aminoácidos não essenciais e 2% de soro fetal bovino (Cultilab, Campinas,
Brasil)] foi vertido e substituído por 100 µL do mesmo meio preparado no
momento do uso. Em seguida, foram adicionados 50 µL dos sobrenadantes
dos isolados a serem testados, todos em duplicatas.
As placas foram incubadas em estufa de CO2 (5%) a 37º C (Fisher
Scientific, Pittsburgh, EUA) por 24 h, 48 h e 72 h, e a leitura realizada em
microscópio invertido (Nikon, Tóquio, Japão), através da observação da lise
celular, com leituras em 24 h, 48 h e 72 h de incubação.
Foi utilizada a cepa O157:H7 EDL-933 como controle positivo e E. coli
K12 como controle negativo, além de um controle negativo do meio LB.

3.2.5 Pesquisa de atividade enterohemolítica (Beutin et al.,1989)

Os isolados que apresentaram as sequências stx1 e/ou stx2 e ehxA foram
submetidos à pesquisa de atividade enterohemolítica. Para tanto, esses isolados
foram inoculados em TSB e incubados “overnight” a 37º C. Posteriormente, foram
semeados, por picada, em placas contendo ágar triptona de soja (TSA)
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suplementado com 10 mM de CaCl2 e 5% de sangue desfibrinado de carneiro
lavado três vezes com solução fosfato salina tamponada (Anexo).
As placas foram incubadas a 37º C e a presença da atividade hemolítica foi
verificada após 3 h e 24 h de incubação. Isolados que apresentaram um halo de
hemólise após 3 h foram considerados produtores de α- hemolisina e isolados com
atividade hemolítica após 24 h de incubação foram considerados produtores de
enterohemolisina.
Foi utilizada a cepa O157:H7 EDL-933 como controle positivo e E. coli
K12 como controle negativo, além de uma cepa de E. coli α-hemolítica.

3.2.6 Avaliação da sensibilidade antimicrobiana (Bauer et al., 1966)

A avaliação da sensibilidade antimicrobiana foi realizada pelo método de
disco-difusão e interpretado de acordo com o National Committee for Clinical
Laboratory Standards (NCCLS, 2004). Os isolados de STEC foram incubados
em TSB a 37 ºC por 24 horas. Após incubação, foi preparada uma suspensão
em solução salina 0,85% equivalente a 0,5 na escala McFarland. Uma alíquota
de 100 µL foi semeada por técnica de esgotamento com auxílio de “swab” na
superfície do ágar Mueller-Hinton. Em seguida, foram aplicados os discos
impregnados com os seguintes agentes antimicrobianos: cloranfenicol (30 µg),
cotrimoxazol (25 µg), tetraciclina (30 µg), estreptomicina (10 µg), ácido
nalidíxico (30 µg), ampicilina (10 µg), gentamicina (10 µg) e florfenicol (30 µg)
(Sensifar, Brasil).
As placas foram incubadas a 37º C por 16-18 horas. A leitura foi
realizada medindo-se o halo de inibição em milímetros. Usou-se como controle
positivo a cepa de E. coli ATCC 25922.
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3.2.7 Determinação dos sorotipos

A identificação dos antígenos somáticos (O1 ao O181) e flagelares (H1
ao H56) foi realizada, segundo Ewing (1986) e conduzida pela Dra. Tânia
Maria Ibelli Vaz do Instituto Adolfo Lutz (São Paulo, SP). Foram utilizados antisoros preparados na Seção de Bacteriologia do mesmo Instituto, utilizando
cepas de referência de E. coli recebidas do Centro Internacional de Referência
(World Health Organization – WHO).

3.2.8 Eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE)

A PFGE foi realizada conforme protocolo para Escherichia coli O157:H7
preconizado pelo PulseNet, CDC (Center for Disease Control and Prevention,
EUA, 2010).

3.2.8.1 Suspensão celular

Os isolados e a cepa controle de Salmonella serovar Braenderup,
utilizada como marcador de peso molecular no protocolo PulseNet segundo
Hunter et al. (2005), foram inoculadas, por técnica de esgotamento, em placa
de TSA e incubadas por 24h a 37° C. Após a incubação, verificou-se a pureza
das culturas e semeou-se, por técnica de esgotamento, uma colônia isolada
para nova placa de TSA, para a obtenção de crescimento em massa. Estas
placas foram incubadas por 14 - 18 horas a 37° C.
Todo o crescimento foi removido com o auxílio de alça de níquel-cromo
e transferido para tubos de ensaio contendo 3 mL de tampão de suspensão
celular (CSB) [100mM Tris; 10mM EDTA - pH 8,0]. Determinou-se a
absorbância dessa suspensão a 610 nm (Ultrospec 2000 – Pharmacia) e a
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densidade óptica foi corrigida para 0,8 - 1,0 para obter uma suspensão celular
suficiente à restrição.
A partir da suspensão com a densidade óptica corrigida, uma alíquota de
400 μL foi transferida para microtubos, onde foram adicionados 20 μL de
proteinase K (20 mg.mL-1) (Sigma, Nova Iorque, EUA). A solução foi agitada
suavemente.

3.2.8.2 Preparo dos blocos de agarose

Aos tubos com a suspensão celular e proteinase K foram adicionados
400 μL de solução de agarose [1% Seakem Gold Agarose (Lonza, Rockland,
EUA)] em 1% de TE (10mM Tris: 1mM EDTA - pH 8,0), previamente preparada.
Após a homogeneização, aproximadamente 300 μL da mistura foram
distribuídos nos moldes (BioRad, Califórnia, EUA) e mantidos à temperatura
ambiente para a solidificação e formação dos blocos de agarose.

3.2.8.3 Lise celular e lavagens

Após a solidificação, os blocos de agarose foram transferidos para tubos
Falcon (50 mL) contendo 5 mL de solução de lise [50 mM Tris: 50 mM EDTA,
pH 8,00 + 1% de Sarcosina (Sigma)] e 25 μL de proteinase K e incubados por
2 h a 54° C sob agitação de 150 rpm, em incubadora com agitação (Innova
4000, Incubater Shaker, New Brunswick Scientific, EUA). Os blocos foram
submetidos a duas lavagens com 15 mL de água ultra-purificada, esterilizada,
pré aquecida a 50° C por 10 min, e quatro lavagens com 15 mL de tampão TE,
esterilizado, também pré-aquecido a 50° C por 10 min. Todas as lavagens
foram realizadas na incubadora com agitação de 150 rpm a 54º C. Os blocos
de agarose foram armazenados em tubos Falcon contendo 10 mL de tampão
TE, sob refrigeração, até a execução da restrição.

3. Material e Métodos

40
________________________________________________________________

3.2.8.4 Restrição

Porções dos blocos (aproximadamente 2,0-2,5 mm) foram incubadas a
37º C por 15 min em tampão 1 x Tango (New England Biolabs, Ipswich, EUA).
O tampão foi retirado e acrescentou-se 200 μL da solução de restrição [1 x
Tango; 10 U. μL-1 Xbal (Fermentas Life Sciences, Canadá)]. Os tubos foram
gentilmente agitados incubados a 37° C por 2 h. As porções de blocos de
agarose foram armazenadas em microtubos contendo 200 μL de tampão TBE,
sob refrigeração, até o momento da utilização.

3.2.8.5 Eletroforese

Os produtos da digestão enzimática foram separados através de
eletroforese em gel de agarose (1% Seakem Gold Agarose) em tampão TBE
0,5 X empregando-se o aparelho Chef-DR III System (BioRad) com os
seguintes parâmetros: tempo de corrida: 18-19 h; voltagem: 6 V; ângulo: 120°;
temperatura do tampão: 14° C; tempo inicial: 2,2 seg; tempo final: 54,2 seg.
Após a eletroforese, o gel foi corado por 30 min em solução de brometo de
etídio (1 μg.mL-1) e examinado sob transiluminação UV 320 nm, sendo a
imagem registrada com o auxílio do sistema Doc-It®LS (UVP Life Science
Software, EUA).

3.2.8.6 Análise dos resultados

Os padrões de bandas gerados foram comparados visualmente e
agrupados em perfis. A correlação entre os perfis obtidos foi avaliada com o
auxílio do programa BioNumerics 5.1 (Applied Maths, Kortrijk, Bélgica),
utilizando-se o coeficiente de Dice (Dice, 1945) e análises de clusters UPGMA
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(Unweighed Pair Group Method Using Arithmetic Average) (Sneath e Sokal,
1973) para gerar o dendrograma, com valor de tolerância de 1%.
Para interpretação dos resultados, perfis com similaridade ≥ 80% foram
considerados semelhantes, e aqueles com similaridade de 100% foram
considerados perfis clonais.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Ocorrência de E. coli produtora de toxina de Shiga no couro,
carcaça e meia carcaça bovina

A presença de STEC do sorotipo O157:H7 foi observada em amostras
de couro de dois animais (1,0%), com sete isolados. O microrganismo não foi
detectado nas amostras de carcaça e meia-carcaça (Tabela 03).

Tabela 03. Escherichia coli produtora de toxina de Shiga (STEC) do sorotipo
O157:H7 em amostras de couro, carcaça e meia carcaça de bovinos
destinados à exportação para a União Européia.
Ponto das amostras

Nº de amostras

Nº de amostras
positivas (%)

Couro pós sangria

201

2 (1,0%)

Carcaça pré evisceração

201

0 (0,0%)

Meia carcaça pós evisceração

201

0 (0,0%)

Total

603

2 (0,3%)

A detecção de STEC no couro indica que houve contato dos animais
com fezes contaminadas antes do abate, provavelmente, na fazenda ou
durante o transporte até o abatedouro.
Um único animal excretanto o patógeno tem o potencial de contaminar
muitos outros, tanto de forma direta como através do solo e na estabulação.
Essa relação foi observada por Barkocy-Gallagher et al. (2003) que detectaram
E. coli O157:H7 em 60,6% das amostras de pele dos bovinos antes do abate,
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enquanto que a frequência do microrganismo nas fezes dos mesmos animais
foi de 5,9%.
Como a pele dos bovinos está em constante contato com bactérias
presentes no solo, fezes, água e pasto e, pelo fato das STEC resistirem por
longos períodos nesses ambientes, o couro dos animais é uma das principais
fontes de contaminação para a carcaça.
Na Tabela 04 são apresentados o perfil genético e sorotipo dos isolados
obtidos. Nota-se que todos os isolados apresentaram os genes de virulência
stx2, eaeA e ehxA, além dos genes uidA, rfbO157 e flicH7, utilizados na
caracterização do sorotipo O157:H7. Portanto, podemos agrupá-los no patotipo
das E. coli enterohemorrágicas pertencentes ao sorotipo O157:H7. Apesar de
apenas dois animais apresentarem contaminação no couro, é interessante
salientar que o tipo de criação desses animais foi o confinamento.

Tabela 04. Características dos isolados positivos para STEC obtidos de dois
animais analisados.
Identificação

Tipo de

Sorotipo
Origem

do animal

criação

399

confinamento

couro

401

confinamento

couro

Perfil genético
(nº de isolados)
stx2, eaeA, ehxA,
uidA, rfbO157, flicH7
stx2, eaeA, ehxA,
uidA, rfbO157, flicH7

O157:H7 (3)

O157:H7 (4)

Os resultados característicos encontrados para a PCR multiplex dos
genes stx1, stx2, eaeA e uidA, para a PCR do gene ehxA e para a PCR
multiplex dos genes rfbO157 e flicH7, podem ser observados nas Figuras 07, 08 e
09, respectivamente.
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M

A1

C+

A2

C-

M

C1-

584 pb (stx2)
(eaeA) 397 pb

348 pb (stx1)
252 pb (uidA)

Figura 07. Eletroforese em gel de agarose a 1,5% dos produtos de
amplificação de stx1, stx2, eaeA e uidA realizada para amostras de STEC
segundo Feng e Monday (2000). M: marcador de peso molecular (1 Kb); A1 e
A2: amostras positivas para stx1, stx2, eaeA e uidA; C+: cepa de E. coli
O157:H7 EDL-933; C-: cepa de E. coli K12; C1-: controle negativo da reação.

M

A1

A2

C+

C-

C1-

M

(ehxA) 158 pb

Figura 08. Eletroforese em gel de agarose a 1,5% dos produtos de
amplificação de ehxA realizada para amostras de STEC segundo Feng e
Monday (2000). M: marcador de peso molecular (1 Kb); A1 e A2: amostras
positivas para ehxA; C+: cepa de E. coli O157:H7 EDL-933; C-: cepa de E. coli
K12; C1-: controle negativo da reação.
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M A1

A2

A3

A4

C+ C- C1- M
C1-

(flicH7) 625 pb

(rfbO157) 259 pb

Figura 09. Eletroforese em gel de agarose a 1,5% dos produtos de
amplificação de flicH7 e rfbO157 realizada para amostras de STEC segundo
Cobbaut et al. (2009). M: marcador de peso molecular (1 Kb); A1, A2, A3 e A4:
amostras positivas para flicH7 e rfbO157; C+: cepa de E. coli O157:H7 EDL-933;
C-: cepa de E. coli K12; C1-: controle negativo da reação.

A baixa frequência de STEC encontrada nas amostras analisadas está
de acordo com outros trabalhos realizados no Brasil (Rigobelo et al., 2006;
Rigobelo et al., 2008; Fogo, 2009; von Laer, 2009).
Em 2006, Rigobelo et al. analisaram isolados de E. coli obtidos de 80
carcaças

nas

etapas

de

pré-evisceração,

pós-evisceração

e

pós-

processamento, em um frigorífico localizado no estado de São Paulo. STEC foi
detectada em 1,2% (1/80) das amostras de carcaça e apresentava apenas o
gene stx2. Posteriormente, Rigobelo et al. (2008), ao analisarem 216 carcaças
nas mesmas etapas descritas acima, detectaram esses microrganismos em 85
amostras. Porém, apenas três (1,4%) foram positivas para STEC. Dos isolados
obtidos, um apresentou o gene stx1 e dois apresentaram os genes stx1 e stx2.
Os genes eaeA e ehxA não foram detectados. Diferentemente de nossa
pesquisa, o sorotipo O157:H7 não foi isolado.
Fogo (2009), analisando amostras obtidas de animais (couro, carcaça e
meia carcaça) no mesmo frigorífico desta pesquisa, no período de 2007 a
2009, relata uma maior frequência de STEC. De 198 animais analisados, o
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patógeno foi identificado em sete (1,5%), sendo que seis (3,0%) foram isolados
de couro e um (0,5%) de carcaça do animal. Assim como em nosso estudo, os
isolados do couro apresentaram o perfil stx2, eaeA, uidA e ehxA, e o isolado da
carcaça apresentou o perfil stx2, uidA e ehxA, o que revela um alto potencial
patogênico dos isolados obtidos, principalmente do couro. O sorotipo O157:H7
foi o mais frequente entre eles.
Ainda em São Paulo, von Laer (2009), pesquisando os fatores de
virulência de STEC entre 628 isolados de bovinos criados em regime de
confinamento, detectou o microrganismo em 47 (7,5%). Dentre eles, 38 (81%)
eram provenientes de couro e nove (19%) de carcaças. Entre as cepas que
apresentaram pelo menos um dos genes pesquisados, houve predominância
de stx1 (46,8%) sobre stx2 (14,8%) e, entre as combinações de dois ou mais
genes, o perfil stx2, ehxA, eaeA e uidA (17%) também foi o mais observado.
Em trabalhos realizados em outros países, a ocorrência de STEC no
couro e em carcaças é maior do que o relatado neste estudo (Elder et al., 2000;
Arthur et al., 2002 e 2004; Carney et al., 2006; Varela-Hernandez et al., 2007;
Alonso et al., 2007; Hiko et al., 2008; Bosilevac et al., 2009; Nastasijevic et al.,
2009; Etcheverría et al., 2010).
Nos Estados Unidos, Elder et al. (2000) estimaram a freqüência de
contaminação nas fezes, no couro e na carcaça de gado durante o processamento
e constataram que dos 29 lotes de animais analisados, 72% apresentaram pelo
menos uma amostra fecal positiva para EHEC O157 e 38% apresentaram amostras
de couro positivas. A prevalência de EHEC O157 nas fezes e no couro foi de 28%
(91/327) e 11% (38/355), respectivamente. Dos 30 lotes onde a carcaça foi
analisada, 87% apresentaram pelo menos uma amostra positiva para EHEC na préevisceração, 57% na pós-evisceração antes de intervenção antimicrobiana, e 17%
no pós-processamento. A prevalência de E. coli O157 nessas três etapas foi de
43% (148/341), 18% (59/332) e 2% (6/330), respectivamente. A maioria das
amostras positivas apresentou os genes stx1, stx2, uidA e ehxA.
Também nos Estados Unidos, Arthur et al. (2002) detectaram STEC em 54%
(180/334) das amostras de carcaça obtidas na etapa de pré-evisceração. Dois anos
mais tarde, Arthur et al. (2004) detectaram o patógeno nas três etapas da linha de
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abate analisadas. Dos 288 animais amostrados, 76% foram positivos no couro, 15%
na carcaça pré-evisceração e 4% na carcaça pós-evisceração.
Assim como neste trabalho, os estudos de Elder et al. (2000) e Arthur et al.
(2004), citados acima, indicam que boas práticas de higiene foram empregradas
durante a esfola e a evisceração, etapas consideradas críticas para a contaminação
da carne.
Na Irlanda, Carney et al. (2006), analisando aparas de carne, carcaças e
carne da cabeça em um matadouro, constataram a presença de E. coli O157
em 2,4% (32/1351) das aparas de carne, 3% (4/132) da carcaça e 3% (3/100)
da cabeça.
Alonso et al. (2007), na Itália, analisaram as fezes e as carcaças de 45
bovinos e detectaram E. coli O157:H7 em 12 (26,7%) deles, sendo onze
(24,5%) provenientes de fezes e cinco de carcaças (11,1%).
No México, STEC foi detectada em 0,8% (2/258) das amostras de
carcaças de bovinos analisadas por Varela-Hernández et al (2007). Dos dois
isolados, um correspondia ao sorotipo O157:H7 apresentando os genes stx1,
stx2, eaeA e hly933 e o outro pertencia a um sorotipo não O157, apresentando
somente o gene sxt1.
Hiko et al. (2008), na Etiópia, relataram a ocorrência de O157:H7 em 8%
(20/250) das amostras de carne bovina obtidas em açougues, abatedouros
municipais e abatedouros para exportação. A taxa de positividade, para cada
um deles, foi de 9,3% (8/86), 8,1% (10/124) e 5% (2/40), respectivamente.
Esses resultados indicam que os abatedouros destinados à exportação
possuem medidas de prevenção e controle de STEC mais eficazes que os
abatedouros municipais.
Outros relatos onde a ocorrência de STEC é maior foram feitos por
Nastasijevic et al. (2009), na Sérvia, que detectaram E. coli O157 em 2,8% das
141 amostras de carcaças analisadas e por Bosilevac et al. (2009), nos
Estados Unidos, com 71% e 33% das 1995 amostras de couro e carcaça
contaminadas por E. coli O157:H7.
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Em estudo mais recente, Etcheverría et al. (2010), na Argentina, onde a
incidência de SHU causada por STEC é a mais alta do mundo, detectaram
12,3% (10/81), 18,6% (11/59) e 24,5% (13/52) de positividade nas amostras de
carcaças coletadas no abatedeuro, na sala de controle sanitário (lugar onde as
carcaças chegam do abateduro) e nos açougues, respectivamente. Estes
resultados indicam um aumento da ocorrência de STEC enquanto as carcaças
são transportadas do abatedouro até os pontos de venda, representando um
risco potencial à saúde dos consumidores. Esses dados contrastam com os
obtidos neste estudo, uma vez que a contaminação por STEC decresceu ao
longo da cadeia de produção e comercialização da carne.
No levantamento realizado por Rhoades et al. (2009), onde foram
comparados dados obtidos em diversos países, nota-se que a frequência de
STEC nas fezes foi de 6,2%, variando entre 0,0% e 57%. No couro a média foi
de 44%, percentagem bem maior que nas fezes. Entretanto, há um declínio na
ocorrência de STEC ao longo do processo de abate, principalmente após a
remoção do couro e aplicação de intervenção antimicrobiana, de modo que a
frequência nas carcaças resfriadas foi em torno de 0,35%.
O grande número de variáveis às quais o gado está exposto (dietas,
transporte, medidas higiênicas e regime de criação) pode influenciar os níveis
de contaminação dos animais.
Entre essas variáves, o regime de criação merece destaque. Nesse
estudo, os animais positivos para STEC eram provenientes de fazendas com
sistema de confinamento (Tabela 04), indicando que a maior proximidade entre
eles contribui para a disseminação do patógeno. Isso foi verificado por Arthur et
al. (2009) que demonstraram que os níveis de E. coli O157:H7 nas fezes e na
pele de bovinos passou de 3% a 94% em um período de apenas duas
semanas quando submetidos ao confinamento.
No trabalho realizado por McGee et al. (2004), um animal foi
laboratorialmente

contaminado

por

E.

coli

O157:H7

e

colocado

em

confinamento com outros animais negativos para esse patógeno. Após 24
horas, todas as peles dos bovinos da mesma baia estavam contaminadas,
além do solo e da água do ambiente.
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O fato de o Brasil possuir apenas 6% do gado abatido em regime de
confinamento, sendo a maior parte dele mantido em regime extensivo
(Embrapa, 2010), pode explicar a menor ocorrência de STEC no couro de
bovinos em nosso país em comparação a outros países.
Além do confinamento, o maior contato entre os animais e as condições
higiênicas durante o transporte e nos currais antes do abate também
influenciam os níveis de STEC. Brichta-Harhay et al. (2008) observaram uma
maior ocorrência de E. coli O157:H7 em couro de bovinos amostrados no
abatedouro em relação àqueles amostrados na fazenda. Em seu estudo, Arthur
et al. (2007) avaliaram a contaminação por STEC em bovinos antes e após o
transporte até o abatedouro e verificaram que a frequência do sorotipo
O157:H7 aumentou de 50,3% na fazenda para 94,4% no abatedouro. Além
disso, um estudo de rastreabilidade utilizando PFGE foi conduzido para avaliar
a origem da contaminação das carcaças. Foi constatado que 80% dos isolados
obtidos das carcaças no abatedouro apresentaram perfil genético distinto
daquele apresentado pelos isolados das fezes coletadas na fazenda onde os
animais estavam. Esses resultados revelam que a maior parte da
contaminação das carcaças apresentou origem desconhecida. Os autores,
então, sugerem que o transporte ao qual os animais foram submetidos após
deixarem a fazenda e o ambiente dos currais onde os animais permanecem até
o momento do abate podem ser a fonte de contaminação.
Jacob et al. (2010a) observaram que a dieta utilizada pelos animais pode
alterar os níveis de ocorrência de E. coli O157:H7. Segundo os autores, o uso
de alimentação à base de grãos destilados está associada ao aumento da
concentração e eliminação desse microrganismo pelos animais.
É importante ressaltar a escolha pelo peito dos animais como lugar para
a coleta das amostras, uma vez que essa região está sempre em contato direto
com o solo e/ou com a carroceria dos caminhões durante o transporte,
aumentando a probabilidade de contaminações. Esse fato pode ser
evidenciado por Reid et al. (2002), na Inglaterra, que avaliaram a presença de
patógenos entéricos em três regiões do couro de bovinos (peito, alcatra e
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flanco) e observaram que a área mais contaminada por E. coli O157 (22,2%) foi
o peito, seguido pelo flanco (4,4%) e alcatra (3,3%).
Os métodos de amostragem e detecção também influenciam os
resultados. Os meios de cultura para pré-enriquecimento e isolamento de
STEC vêm sendo constantemente modificados visando melhorar sua eficiência,
uma vez que, quando presentes nos alimentos, esses microrganismos estão
em quantidades muito baixas. Cagney et al. (2004), relataram que embora
cepas de STEC estejam cada vez mais presentes nos sistemas de produção de
carne, a maior detecção deste patógeno pode estar associada à utitização de
métodos de isolamento mais sensíveis e específicos, tais como a SIM (Cagney et
al., 2004). O estudo de Wright et al. (1994) demonstrou que a técnica de SIM é de
10 a 100 vezes mais sensível do que o enriquecimento e subcultura para o
isolamento de E. coli O157 em amostras de bovinos.
Devido a esses diversos fatores, as comparações entre os estudos
devem ser realizadas de forma cuidadosa.
Um outro fator importante a ser discutido é a baixa frequência de
isolados de STEC nas amostras de couro e carcaça relatada por este e outros
estudos anteriormente citados, que contrasta com o elevado número dessas
cepas detectadas em fezes de bovinos hígidos ou com diarréia no Brasil
(Cerqueira et al., 1999; Irino et al, 2005; Rigobelo et al, 2006; Aidar-Ugrinovich
et al., 2007; Farah et al., 2007; Oliveira et al., 2008). Isso demonstra que o
abatedouro emprega medidas preventivas, como as boas práticas de higiene,
que estão sendo eficientes nas etapas de abate, principalmente durante a
remoção do couro e na evisceração, onde a probabilidade de contaminação é
maior, podendo colocar em risco a inocuidade do produto.
Entretanto, embora a presença de STEC possa ser minimizada através
de medidas de higiene e controle, é impossível sua erradicação do ambiente,
uma vez que os animais são colonizados de forma assintomática e pelo fato de
sobreviverem por longos períodos nas fezes, pasto e água (Caprioli et al.,
2005).
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Tendo em vista que existe uma forte associação entre a presença de
Stx2 e o desenvolvimento de SHU (Caprioli et al., 2005) e que a combinação
de stx2 e eaeA contribui para o desenvolvimento de infecções mais severas,
assim como a presença de ehxA (Beutin et al., 1998; Boerlin et al., 1999;
Welinder-Olsson et al., 2002; Eklund et al., 2002; Friedrich et al., 2002; Vaz et
al., 2004; Prager et al., 2005; Bastos et al., 2006; Souza et al., 2007; Possé et
al., 2007), os isolados de STEC deste trabalho, por apresentarem o genótipo
stx2, ehxA e eaeA, representam um risco potencial à saúde pública caso haja
falhas no controle higiênico-sanitário durante o abate.
Prager et al. (2005), na Alemanha, examinaram 266 isolados obtidos de
amostras clínicas de infecções por STEC e verificaram que ehxA estava
presente em 250 (94%) deles. Possé et al. (2007), na Bélgica, conduziram um
estudo semelhante com isolados clínicos pertencentes aos sorogrupos O157,
O1O3, O145, O111 e O126 obtidos na Alemanha, Eslovênia e Bélgica. Dos 84
isolados examinados, ehxA estava presente em 91,7% e eaeA em 97,6%.
Nesse mesmo estudo, 27 isolados foram isolados de pacientes com SHU e stx2
foi detectado em 26 (96,2%) deles.
Nos estudos realizados no Brasil, Souza et al. (2007) relataram um caso
de SHU ocorrido em São Paulo no ano de 2005 onde o isolado positivo
carreava apenas stx2. Bastos et al. (2006) estudaram 38 isolados de STEC
provenientes de infecções humanas ocorridas no Brasil e na América Latina e
identificaram stx2 em 77,8% dos casos. Vaz et al. (2004) identificaram 29 cepas
de STEC entre 2607 isolados clínicos de paciente com diarréia em São Paulo,
no período de 1976 a 1999. Dessas cepas, 27 (93,1%) possuiam eaeA e 13
(44,8%) ehxA. Entretanto, nesse estudo, stx1 (96,5%) foi mais identificado que
stx2 (6,9%).

Em relação ao sorotipo, todos os isolados foram positivos para O157:H7
(Tabela 04) através da pesquisa dos genes uidA, rfbO157 e fliCH7. Esses
resultados foram

confirmados pelo

Instituto

Adolfo

Lutz,

através da

sorotipificação realizada pela identificação dos antígenos somáticos (O1 ao
O181) e flagelares (H1 ao H56).
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O fato de haver metodologias específicas para este sorotipo pode
explicar sua predominância sobre os demais, uma vez que não há meios de
isolamento direcionados para todos os sorogrupos de STEC, o que
provavelmente contribui para a sub-notificação de cepas não-O157. Isto ocorre
pois, historicamente, o sorotipo O157:H7 é considerado o mais importante na
infecção clínica em diversas partes do mundo (Erickson e Doyle, 2007). Sendo
assim, a grande maioria dos estudos sobre STEC é direcionado apenas à
pesquisa deste sorotipo (Chapman et al., 2001; Cagney et al., 2004; Duffy et
al., 2006;

Arthur et al., 2007; Shriver-Lake et al., 2007; Varela-Hernández et

al., 2007; Roldán et al., 2007; Brichta-Harhay et al., 2008; Hiko et al., 2008;
Sarimehmetoglu et al., 2009; Arthur et al., 2009; Bosilevac et al., 2009;
Dodd et al., 2010; Jacob et al., 2010b ).

4.2 Ocorrência de E. coli produtora de toxina de Shiga em cortes
refrigerados de carne bovina

Das 100 amostras de cortes refrigerados de bovinos adquiridos no varejo da
grande São Paulo, 86 foram positivas para a espécie Escherichia coli nos testes
bioquímicos, obtendo-se 1233 isolados. Apesar de se ter isolado E. coli dessas
amostras pela metodologia empregada, os fatores de virulência codificados por
stx1, stx2, eaeA e ehxA estão ausentes.
Não há informações na literatura sobre a ocorrência de STEC em cortes
de bovinos adquiridos no varejo no Brasil. Os poucos trabalhos publicados
sobre o assunto estão relacionados à carne moída e, apesar de indicarem uma
baixa frequência do microrganismo, revelam que a carne moída é um
importante veículo na transmissão de STEC, entre os produtos de origem
animal (Cerqueira et al., 1997; Bergamini et al., 2007; Rodolpho e Marin, 2007).
Cerqueira et al. (1997), no Rio de Janeiro, analisaram 105 amostras de
produtos cárneos, sendo 35 de carne moída refrigerada, 35 de hambúrgueres
congelados e 35 de almôndegas congeladas. STEC foi detectada em 20
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amostras (19%), sendo que nove (45%) pertenciam a amostras de carne
moída, dez (50%) a amostras de hambúrgueres e uma (5%) a amostras de
almôndegas. Entre os genes de virulência, stx1 foi positivo em 8 (40%), stx2 em
6 (30%) e stx1 e stx2 em 6 (30%) amostras de STEC. O sorotipo O157:H7 não
foi detectado nesse estudo, entretando, duas cepas (O113:H21 e NT:H21)
estão entre os sorotipos não O157 mais comumente isolados de diarréia em
humanos, evidenciando a importância da detecção de sorogrupos não-O157.
Nossos resultados concordam com os de Silveira et al. (1999), apesar de
sua pesquisa ter sido realizada com 886 amostras de hambúrgueres provenientes
de oito produtores da região sul do Brasil. Bergamini et al. (2007) também não
detectaram o microrganismo ao analisarem 136 amostras de carne moída em
Campinas, São Paulo. Por outro lado, no mesmo estudo, relatam uma prevalência
de 3,5% (4/114) de STEC em carne moída adquirida em Ribeirão Preto, interior de
São Paulo. Três amostras foram positivas para stx2 e ehxA e uma amostra carreava
os genes stx1 e stx2, enquanto eaeA não foi detectado. Os isolados pertenciam aos
sorotipos O93:H19, ONT:HNT, ONT:H7 e O174:HNT.
Rodolpho e Marin (2007), em Taquaritinga, São Paulo, analisaram 23
açougues, coletando 91 amostras de carne moída, 42 amostras das mãos dos
manipuladores e 154 amostras das máquinas moedoras de carne. STEC foi
isolada de duas (2,1%) amostras de carne moída e de duas (1,2%) amostras
de moedores, enquanto nenhuma amostra obtida das mãos dos manipuladores
foi positiva. Somente o gene stx2 foi detectado. Entre as amostras positivas,
duas pertenciam ao mesmo açougue (uma de carne moída e uma de
moedores), indicando que a higienização insatisfatória dos aparelhos torna-se
uma fonte potencial de contaminação das carnes durante o processamento.
Em outros países, os trabalhos envolvendo carne moída também são
mais frequentes e estão de acordo com os obtidos em nosso país (Chapman et
al., 2000; Tarr et al., 1999; Heuvelink et al., 1999b; Chinen et al., 2001; Fantelli e
Stephan, 2001; Vernozy-Rozand et al., 2002; Samadpour et al., 2002; Dontorou
et al., 2003; Cagney et al., 2004; Martínez et al., 2007; Varela et al., 2008;
Abong’o e Momba, 2009; Nastasijevic et al., 2009; Chinen et al., 2009;
Sarimehmetoglu et al., 2009).
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Como o que acontece no Brasil, os estudos sobre a ocorrência de STEC em
cortes de carne bovina em outros países também são bastante limitados.
Resultados semelhantes aos nossos foram relatados por Minami et al.
(2010), na Tailândia, que também não isolaram STEC de 79 amostras de carne
bovina e 46 amostras de carne de porco provenientes de supermercados e feiraslivres.
Por outro lado, há relatos na literatura sobre o isolamento de STEC em
cortes de carne e produtos cárneos. Entre eles, pode ser citado o de Little et al.
(1999), no Reino Unido, que encontraram STEC O157 em uma (0,5%) entre as
183 amostras de carne bovina adquiridas em diferentes açougues. Os mesmos
autores, porém, analisaram 212 amostras ambientais obtidas de 105 casas de
carnes e não detectaram esse microrganismo.
Nossos resultados também discordam dos obtidos por Al-Gallas et al.
(2002), na Tunísia, que ao analisarem 120 amostras de carnes e produtos
cárneos detectaram STEC em três (2,5%), sendo stx2 detectado em todas as
amostras, enquanto stx1 foi detectado em duas e eaeA em apenas uma.
Na Palestina, Adwan e Adwan (2004) coletaram 300 amostras de carne
bovina provenientes de açougues locais, e isolaram STEC de 44 (14,6%). Doze
isolados foram identificados como O157; stx1 foi detectado em três (25%) e stx1 e
stx2 em nove (75%). Entre os 32 isolados identificados como não-O157, stx1 foi
detectado em seis (19%), stx2 em quatro (12%) e stx1 e stx2 em 22 (69%).
Ao analisarem 134 amostras de carne bovina, Mayrhofer et al. (2004), na
Áustria, evidenciaram o envolvimento das STEC nesse tipo de alimento. Em seu
estudo, foram identificados dez isolados de E. coli potencialmente patogênicos e,
destes, sete pertenciam ao patotipo das STEC.
Na China, Koitabashi et al. (2008) analisaram 53 amostras de vários
tipos de carnes vendidas em supermercados e açougues locais. Dessas, 31
foram de carne bovina, e a percentagem de STEC foi de 68% (21/31), sendo
considerado o tipo de carne mais contaminado. Foram recuperados 30
isolados, com stx1 tendo sido detectado em oito (26,6%), stx2 em 11 (36,6%) e
ambos os genes também em 11 (36,6%).
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Lee et al. (2009), na Coréia do Sul, constataram a frequência de 0,93%
para STEC em 750 amostras de carne bovina adquiridas no varejo do país no
período de 2004 a 2006. Foram identificados quatro perfis genéticos pela PCR:
stx2 (28,5%), stx1 e stx2 (28,5%), stx2 e eaeA (28,5%), stx1 e eaeA (14,3%).
Xia et al. (2010), nos EUA, analisaram a ocorrência de STEC em 7.258
isolados de E. coli coletados pelo Sistema Nacional de Monitoramento de
Resistência Antimicrobiana dos Estados Unidos, entre 2002 e 2007. Os
isolados foram obtidos de carnes de varejo de diferentes supermercados e
STEC foi positiva em 0,89% (16/1.806). Entre os genes de virulência, stx1 foi
detectado em 6,25% (1/16), stx2 em 62,5% (10/16), stx1, stx2 e ehxA em 25%
(4/16), stx1 e stx2 em 31% (5/16) e somente ehxA em 19% (3/16). O sorotipo
mais encontrado foi o O83:H8, que não tinha sido isolado anteriormente de
alimentos e animais.

4.3 Ocorrência de E. coli produtora de toxina de Shiga em cortes
refrigerados de frango

Das 100 amostras de cortes de frango analisadas, 91 foram positivas
para E. coli nos testes bioquímicos, perfazendo 1428 isolados. Entretanto,
assim como os resultados obtidos para os cortes de carne bovina, STEC
também não foi detectada nessas amostras.
No Brasil, o único trabalho sobre a ocorrência de STEC em cortes de
aves foi realizado por Costa (2010), em São Paulo, que obteve o mesmo
resultado relatado neste trabalho ao analisar 138 amostras de coxa de frango
crua comercializadas a granel em supermercados e hipermercados do
município.
Diversos pesquisadores de outros países também relatam a não
ocorrência de STEC em cortes de aves (Read et al., 1990; Heuvelink et al.,
1996; Heuvelink et al., 1999b; Mayrhofer at al., 2004; Chomvarin et al., 2005;
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Bohaychuk et al., 2006; Koitabashi et al., 2008; Esteban et al., 2008; Xia et al.,
2010; Minami et al., 2010).
Read et al. (1990), em Ontário, Canadá, não detectaram nenhum
sorotipo de STEC ao analisarem 200 amostras de pedaços de frango obtidos
em duas plantas de processamento do país. O mesmo resultado foi alcançado
por Mayrhofer et al. (2004), na Áustria, ao analisarem 288 amostras de frango
adquiridas em estabelecimentos varejistas do país.
Nossos resultados também conferem com os obtidos por Heuvelink et al.
(1996), na Holanda, que não isolaram STEC O157 de 300 amostras de
produtos avícolas, e com os relatados por Heuvelink et al. (1999b) ao
analisarem 819 amostras de carne de frango. Esteban et al. (2008), na
Argentina, não isolaram esse sorogrupo em 60 lotes de aves provenientes de
34 granjas.
Chomvarin et al. (2005), na Tailândia, apesar de terem isolado o sorogrupo
O157 de um sanduíche de carne de frango típico da região, não detectaram os
genes de virulência stx1 e stx2.
Bohaychuk et al. (2006), no Canadá, analisando 800 amostras de
produtos cárneos, distribuídas entre carne suína, bovina e de aves, verificaram
que o patógeno estava ausente nas 201 amostras de frango analisadas, sendo
100 de coxa de frango e 101 de salsicha de frango.
Xia et al. (2010), nos EUA, analisaram a prevalência de STEC em 7.258
isolados de E. coli coletados pelo Sistema Nacional de Monitoramento de
Resistência Antimicrobiana dos Estados Unidos, entre 2002 e 2007. Os
isolados foram obtidos de carnes adquiridas em supermercados e, entre eles,
2.179 foram recuperados de peito de frango. STEC não foi detectada em
nenhum desses isolados, entretanto, eaeA estava presente em cinco deles
(0,23%), tornando-os pertencentes ao patotipo das E. coli enteropatogênicas.
Outros trabalhos onde STEC estava ausente foram relatados por Minami
et al. (2010), na Tailândia, que pesquisaram o patógeno em 61 amostras de
carne de frango provenientes de supermercados e feiras-livres e por Koitabashi
et al. (2008), na China, ao analisarem duas amostras obtidas no varejo do país.

4. Resultados e Discussão

57
________________________________________________________________
Por outro lado, Chinen et al. (2009), ao pesquisarem STEC O157 em
hambúrgueres de frango adquiridos em restaurantes “fast-food” de Buenos
Aires, Argentina, detectaram STEC em 7,6% (6/79) das amostras de
hambúrgueres de frango não cozidos e em 4,0% (2/50) de hambúrgueres de
frango cozidos. A percentagem para os genes de virulência foi de 66,6% (4/6)
para stx1 e stx2, 33,3% (2/6) para stx2 e 0% (0/6) para stx1 nos hambúrgueres
não cozidos e de 50% (1/2) para stx1 e stx2, 50% (1/2) para stx2 e 0% (0/2) para
stx1. Todas as amostras foram positivas para eaeA e ehxA. Neste mesmo
estudo, detectaram STEC em 10,3% (4/39) das amostras de frango
refrigerados e congelados. Foram detectados stx1 e stx2 em 75% (3/4), stx2 em
25% (1/4), enquanto stx1 não foi encontrado. Todas as amostras foram
positivas para eaeA e ehxA. Este estudo evidencia a circulação de cepas
potencialmente patogênicas na Argentina, o que pode contribuir para os
elevados índices de SUH desse país.
Lee et al. (2009), na Coréia, também relatam a presença de STEC em
carnes de frango comercializadas no varejo. O microrganismo foi detectado em
0,3% (3/900) das amostras estudadas. Dos fatores de virulência pesquisados
através dos genes stx1, stx2 e eaeA, somente o gene stx2 foi identificado nas
três amostras. Os isolados pertenciam aos sorotipos O6, O15 e O128.

A comparação entre os resultados obtidos por este trabalho com os de
outros autores torna-se difícil devido a influência de diversos fatores como a
utilização de diferentes protocolos de amostragem, a metodologia usada no
isolamento e identificação dos isolados, a qualidade higiênico-sanitária dos
locais de coleta e também o tipo de amostra utilizada.
Como neste trabalho foram utilizadas amostras de cortes de bovinos, o
que exclui a carne moída, considerada o principal produto cárneo envolvido em
surtos por STEC, a baixa frequência desse patógeno encontrada em nosso
estudo era esperada.
Mesmo não ocorrendo a detecção de STEC em amostras de carne
bovina e de aves, é de suma importância a aplicação de medidas higiênicas e
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de controle em todos os estabelecimentos envolvidos, pois embora se espere
que a maioria das carnes e produtos cárneos seja devidamente cozida antes
do consumo, o que ocasiona a destruição do patógeno, a presença de carnes
contaminadas no varejo e a preferência pelo consumo de carnes consideradas
mal-passadas por muitos consumidores pode colocar em risco a saúde pública.

Estes resultados são de extrema importância para o Brasil, considerado,
tradicionalmente, como um dos maiores produtores e exportadores de carne
pois a não detecção de STEC em amostras de carne bovina e de aves
comercializadas no varejo da grande São Paulo indica que medidas eficazes
para reduzir ou eliminar o risco de contaminação por estes microrganismos
foram conduzidas nos diversos estágios da produção e comercialização do
alimento. Como nos abatedouros não existe um procedimento de higienização
específico para eliminar STEC, a aplicação de Boas Práticas Agrícolas (GAP),
Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle (HACCP) são necessárias em todas as etapas de produção da carne,
desde a indústria até o comércio, principalmente por aqueles responsáveis pela
manipulação e processamento da carne crua, uma vez que ficou evidenciado,
por este estudo, a presença de STEC, mesmo que em baixa frequência, no
couro de bovinos.

4.4 Citotoxicidade em células Vero

Nas avaliações realizadas após incubação de 24 e 48 h, três (42,9%)
cepas apresentaram efeito citotóxico total, isto é, deslocamento celular maior
que 50%, enquanto duas (28,6%) apresentaram efeito parcial, deslocamento
celular menor que 50% e outras duas (28,6%) não apresentaram efeito.
Entretanto, após 72 h de incubação, das sete cepas de STEC analisadas, cinco
(71,4%) foram confirmadas como positivas para citotoxicidade total em células
Vero e duas (28,6%) apresentaram baixo potencial citotóxico, sendo
consideradas negativas (Figura 10). Esses resultados sugerem que não houve
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expressão da toxina por essas duas cepas, apesar de apresentarem o gene
que codifica para Stx, ou a secreção foi em quantidades muito baixas, não
sendo possível a detecção pelo teste utilizado.
Outros autores também relatam a presença de cepas produtoras de
toxina de Shiga em nosso país (Cerqueira et al., 1999; Bastos et al., 2006;
Oliveira et al., 2008; Fogo, 2009) e em outros países (Friedrich et al., 2002;
Zhang et al., 2005).
Cerqueira et al. (1999) relataram que 86,6% (13/15) das cepas de STEC
originárias de amostras fecais no Rio de Janeiro, foram positivas para a
produção de toxina de Shiga. Bastos et al. (2006) avaliando a citotoxicidade em
céluals Vero de isolados obtidos de alimentos, bovinos e casos clínicos no
Brasil e em outros países da América Latina, encontraram 84,2% (32/38) de
positividade.
Em 2006, Oliveira et al., em Minas Gerais, verificaram que 87,2%
(157/180) das cepas de STEC obtidas de gado bovino apresentaram forte
efeito citotóxico em células Vero, enquanto 12,8% (23/180) demonstraram
destruição incompleta dessas células. Fogo (2009), em São Paulo, observou a
expressão dessa toxina em 18 (79,2%) dos 24 isolados de STEC obtidos do
couro e da carcaça de bovinos.
No estudo realizado por Friedrich et al. (2002), na Alemanha, foram
identificadas 44 (88%) cepas STEC que apresentaram efeito citopático em
cultura celular. Para as cepas que não apresentaram citotoxicidade, os autores
levantaram três possíveis hipóteses: (1) não ocorreu a expressão da toxina
devido a uma mutação no gene; (2) as condições para a multiplicação não
foram satisfatórias para haver a expressão do gene; (3) a toxina não foi
secretada devido a defeitos no mecanismo de exportação. Ainda comentam
que devido ao ambiente de laboratório ser diferente das verdadeiras condições
in vivo, a não detecção da toxina nos ensaios com células Vero não significa
que a mesma não possa ser sintetizada durante a infecção por STEC.
Na Alemanha, Zhang et al. (2005), analisando cepas de STEC não-O157
isoladas de humanos assintomáticos, com diarréia e com SHU, identificaram 31
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(83,8%) cepas positivas para o teste de citotoxicidade em células Vero. Nas
seis cepas consideradas negativas, não foram detectados problemas
estruturais no gene stx. Sendo assim, os autores sugerem que os genes stx
dessas cepas não tiveram origem em fagos ou estão localizados em fagos
defeituosos, resultando em uma secreção da toxina em quantidades muito
baixas.
Por outro lado, alguns pesquisadores obtiveram 100% das cepas de
STEC positivas para a produção de citotoxicidade em células Vero (Al-Galas et
al., 2002; Leomil et al., 2003; Vaz et al., 2004; Beutin et al., 2004; Farah, 2005;
Roldán et al., 2007; Bergamini et al., 2007).

Figura 10. Perfil do efeito citotóxico em células Vero das cepas de STEC em
24, 48 e 72 h de incubação a 37º C em estufa de CO2 (5%).

4.5 Pesquisa da atividade enterohemolítica

As cepas de STEC avaliadas neste estudo não apresentaram qualquer
atividade hemolítica em placas de ágar sangue, seja para α-hemolisina ou para
enterohemolisina. Pelo fato dessas cepas possuirem o gene que codifica para
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enterohemolisina (ehxA), pode-se afirmar que o gene está presente, porém, a
expressão desta proteína não está ocorrendo.
A avaliação da atividade enterohemolítica é muito utilizada como forma
de triagem de isolados de E. coli possivelmente patogênicos, pois é
considerada um marcador epidemiológico útil para a detecção de Stx, uma vez
que sua síntese está relacionada com a produção de Stx, fato que não é
observado em outros isolados de E. coli (Cookson et al., 2007). Entretanto,
nossos resultados não condizem com essa afirmação, uma vez que entre os
sete isolados positivos para Stx2, nenhum apresentou a produção de atividade
enterohemolítica em placas de ágar sangue.
Fogo (2009) relatou resultados semelhantes a este estudo, pois entre os
23 isolados positivos para stx, apenas dois (8,7%) produziram a atividade
entehemolítica, enquanto outros dois (8,7%) produziram α-hemólise.
Por outro lado, von Laer (2009) encontrou resultados satisfatórios quanto
a utilização da atividade enterohemolítica para triagem de Stx. Ao pesquisarem
a produção da atividade enterohemolítica de 21 isolados que apresentaram
ehxA na PCR, verificaram que 14 (66,6%) expressaram a proteína, sendo que
em 13 (92,8%) deles Stx foi detectada. Bergamini et al. (2007), analisando
quatro isolados de STEC obtidos de carne moída, e Rigobelo et al. (2006) com
um isolado obtido de carcaça bovina, obtiveram 100% de positividade na
produção dessa hemolisina. No trabalho de Guth et al. (2003) todas as cepas
pertencentes ao sorogrupo O157 expressaram ehxA, o mesmo tendo ocorrido
com 85,7% (36/42) das não-O157.
Farah (2007), ao analisar 107 amostras fecais positivas para E. coli
provenientes de bovinos no estado do Paraná, obteve 64 isolados positivos
para stx e ehxA e, desses, 39 (61%) apresentaram

produção de

enterohemolisina. Contudo, em sete cepas foi detectado ehxA porém sem
expressão do seu produto.
Analisando o perfil de 240 isolados de STEC provenientes de fezes de
bovinos no estado de Minas Gerais, Oliveira et al. (2008) relataram que 170
(70,8%) deles foram positivos na avaliação da atividade enterohemolítica e que
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todos os isolados de STEC que carreavam ehxA o expressaram em ágar
sangue.

4.6 Perfil de suscetibilidade antimicrobiana

Entre as sete cepas de STEC, uma (14,3%) apresentou resistência ao
cloranfenicol e três (42,8%) ao ácido nalidíxico (Figura 11). Sendo assim, não
houve a presença de multiresistência (resistência a três ou mais classes de
antibióticos).
Esses resultados são similares aos obtidos por Radu et al. (2001) que
também constataram resistência de isolados de STEC O157:H7 ao ácido
nalidíxico (13%) e ao cloranfenicol (10%) e por Mora et al. (2005) que
observaram 7% de isolados resistentes ao cloranfenicol. Conceição et al.
(2006) avaliaram o perfil de doze cepas isoladas de fezes de bovinos que
continham sorotipos previamente relacionados a SHU e relataram que 12,7%
apresentaram resistência parcial ao cloranfenicol.
Diferente desses resultados, a maioria dos relatos de resistência a
antibióticos por cepas de STEC estão entre os agentes amplicilina, tetraciclina
e estreptomicina (Khan et al., 2002; Mayrhofer et al., 2004; Rigobelo et al.,
2006, 2008; Bastos et al., 2006; Scott et al., 2009; Abong’o e Momba, 2009).
Isso pode ocorrer, segundo Rigobelo et al., 2008, pelo fato de que como os
genes de resistência a esses agentes estão localizados em plasmídeos, a
maior resistência a essas drogas pode ser resultado da disseminação de
elementos móveis entre as cepas de STEC.
Antimicrobianos são comumente utilizados na prevenção e no
tratamento de infecções assim como promotores de crescimento para animais
de produção. Entretanto, o uso indiscriminado desses agentes pode conferir
resistência adaptativa e diminição da sensibilidade aos antimicrobianos
utilizados. Em seu trabalho, Zhao et al. (2001) relataram que cepas STEC
possuem integrons capazes de codificar genes de resistência a antibióticos,
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podendo haver transferência desses genes, o que contribui para o aumento de
cepas resistentes.
É importante ressaltar que o estudo da suscetibilidade antimicrobiana foi
realizado a fim de se verificar o perfil das cepas circulantes na cadeia de
produção da carne, uma vez que o uso de antimicrobianos para o tratamento
de infecção em humanos causada por STEC não é recomendado.

Figura 11. Perfil de suscetibilidade das cepas de STEC obtidos frente a
diferentes antimicrobianos.

4.7 Eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE)

A análise do dendrograma demonstrou que as sete cepas de STEC
isoladas apresentaram dois perfis genéticos distintos, com similaridade entre
eles de 75,3%. O perfil 1 (P1) foi composto por quatro cepas, isoladas do
mesmo animal, e o perfil 2 (P2) por três cepas, também isoladas de um único
animal (Figura 12).
Nota-se que, apesar de serem de perfis diferentes, todas as cepas
pertencem ao sorotipo O157:H7, indicando que apresentam origens clonais
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distintas. Isso está de acordo com os resultados obtidos por Bastos et al.
(2006) que tipificaram cepas de STEC provenientes de casos clínicos,
alimentos e bovinos de diversos países. Foram identificados 52 perfis distintos
mesmo se tratando de cepas pertencentes a um mesmo sorotipo/sorogrupo. A
análise do PFGE relatada por Islam et al. (2010), em Bangladesh, revelou que
as sete cepas de STEC O157 obtidas de carne bovina apresentaram seis perfis
distintos, sugerindo um grupo geneticamente heterogêneo apesar de
pertencerem ao mesmo sorogrupo.
Por outro lado, Roldán et al. (2007), na Argentina, analisaram por PFGE
cepas de STEC isoladas de amostras de carne e produtos cárneos e
constaram que as três cepas O157:H7 detectadas pertenciam a perfis
considerados semelhantes, pois apresentaram similaridade acima de 80%.
Devido ao baixo número de cepas e de terem sido isoladas de apenas
dois animais diferentes, este estudo não apresentou grande diversidade
genética ao contrário do observado por Xia et al. (2010) que identificaram 14
padrões distintos de PFGE ao analisarem 17 cepas de STEC isoladas de
carnes vendidas no varejo de quatro estados dos Estados Unidos (Geórgia,
Maryland, Oregon e Tennessee).
Alta diversidade genética também foi relatada por von Laer (2009) que,
ao tipificar por PFGE 66 cepas obtidas de fezes, carcaças e água, encontraram
29 perfis distintos, sendo 12 exclusivos para uma única cepa. De acordo com o
autor, pelo fato de a maioria dos perfis agruparem cepas pertencentes a
diferentes sorogrupos/sorotipos e origens, há a existência de uma origem
clonal comum entre as cepas desses perfis.
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5. CONCLUSÕES
Tendo em vista os resultados obtidos e a discussão do presente
trabalho, pode-se concluir que:



Os genes uidA, rfbO157 e flicH7 mostraram ser bons marcadores para a
identificação do sorotipo O157:H7 de E. coli, pois todos os isolados de
STEC que os apresentaram aglutinaram com os soros específicos;



A

utilização

da

produção

de

enterohemolisina

como

marcador

epidemiológico para Stx não foi eficaz, visto que nenhum dos isolados
produtores de toxina apresentou a atividade enterohemolítica;


O genótipo stx2, eaeA e ehxA presente em todas as cepas de STEC
isoladas do couro confere-lhes um maior potencial de virulência, podendo
representar risco elevado à saúde pública caso haja falhas no controle
higiênico-sanitário durante o abate;

 Apesar de presente no couro, o não isolamento de STEC em etapas
posteriores da cadeia de produção da carne indica que o abatedouro
onde foi realizado a coleta apresenta boas condições de higiene, uma
vez que não houve isolamento de carcaças e meia carcaças bovinas;
 Não foi observado a contaminação por STEC nos cortes refrigerados de
carne bovina, o que indica que medidas sanitárias foram eficientes no
controle da contaminação cruzada e da transmissão desse patógeno
desde a produção até a comercialização da carne;
 Também não houve a presença de STEC nos cortes refrigerados de
aves, demonstrando que, na cidade de São Paulo, esse alimento pode
não ser um veículo potencial de transmissão de STEC.
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ANEXOS

Solução tampão (g.L-1) – pH – 7,4

- Cloreto de sódio

0,15 M

- Fosfato de sódio

0,01 M

- Tween 20

0,05%

A solução foi esterilizada em autoclave por 15 min a 121º C.
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Solução fosfato salina tamponada (g.L-1) – pH 7,3

- Cloreto de sódio

8,5

- Cloreto de potássio

0,2

- Fosfato dissódico hidrogênio

1,91

- Fosfato de potássio dihidrogênio

0,38

A solução foi esterilizada em autoclave por 15 min a 121º C.

