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RESUMO 

SANTOS, T. G. S. Patotipagem, tipagem filogenética, determinação de resistência aos 

antimicrobianos em Escherichia coli uropatogênica. Jataí, 2018. Dissertação de Mestrado. 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde. Universidade Federal de Goiás. 

 

As infecções do trato urinário (ITUs) são as infecções bacterianas mais prevalentes e, nesse 

contexto, Escherichia coli é o principal agente etiológico. Diversos mecanismos de virulência 

participam no processo de colonização, invasão e lesão tecidual observados nas ITUs. As análises 

filogenéticas contribuem para o conhecimento a respeito da ancestralidade de um patógeno, assim 

como permitem a diferenciação de diversos isolados microbianos de acordo com a similaridade 

genética entre eles. Assim, este estudo tem por objetivo central a caracterização filogenética de 

cepas UPEC isoladas de pacientes no município de Jataí-GO, bem como a comparação entre o 

perfil de virulência e resistência aos antimicrobianos. Com a realização do estudo foi possível 

verificar que dentre as amostras analisadas, 74,42% apresentaram amplificação para o gene de 

virulência iucD, bem como 69,77% para fimH, 44,19% para papC e  20,93% para hlyA. Com a 

tipagem filogenética observou-se que 3,22% das amostras analisadas demonstram ser 

pertencentes aos grupos A e D, 4,84% das amostras analisadas, pertencem ao filogrupo B1, 

61,29% ao filogrupo B2, 6,45% ao filogrupo F, e 20,48% não se classificaram em nenhum dos 

filogrupos pesquisados. As comparações entre grupos demonstraram que os isolados pertencentes 

ao filogrupo A, apresentaram 100% de amplificação para fimH e iucD e 50% para papC, os 

referentes ao grupo B1 apresentaram 66,67% amplificação o gene de virulência iucD e 33,33% 

hlyA, que o filogrupo B2 apresentou 63,16% de amplificação para fimH, 68,42% para iucD, 

36,84% para papC e 34,21% para hlyA, que em D, observou-se 50% de amplificação para fimH, 

papC e iucD e por fim filogrupo F apresentou 25% de amplificação para fimH, papC e hly e 50% 

para iucD. No que se refere ao antibiograma, as amostras analisadas apresentaram, resistência à 

gentamicina (38%), a cefalotina (38%), estreptomicina (51%), a ciprofloxacina (51%), a 

cloranfenicol (29%), a ceftriaxona (22%), a amicacina (31%) e tetraciclina (40%) e 100 % das 

amostras demostraram susceptibilidade ao Imipenem. Em resumo, exceto para os antibióticos 

gentamicina e ciprofloxacina, não houve aumento da resistência dos isolados analisados e não 

que houve um padrão de resistência em UPEC de acordo com os filogrupos pesquisa. 

 

Palavras-Chave: E. coli; tipagem filogenética; resistência; virulência. 
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1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Microbiologia de Escherichia coli 

 

As bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae são vastamente 

distribuídas na natureza, como na água, plantas, solo e trato intestinal de humanos e 

animais (GUIMARÃES et al, 2015).  Dentre esta família dispõe o sexo Escherichia que 

ainda é subclassificado em seis espécies: Escherichia coli, Escherichia albertiei, 

Escherichia fergusonii, Escherichia vulneris, Escherichia blattae e Escherichia 

hermanii. Em meio a elas, a principal espécie de interesse médico é Escherichia coli 

(MARTINEZ & TADDEI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

O termo Escherichia origina-se do sobrenome de Theodor Von Escherich e faz 

referência ao primeiro pesquisador que isolou e descreveu a bactéria em 1885. Na ocasião, 

foi denominada de Bacterim coli commune e somente em 1958 recebeu a atual 

nomenclatura, em sua homenagem (BERCHIERI JUNIOR et al., 2009; TORTORA, 

2012). Trata-se de bacilos que medem aproximadamente de 1,1 a 1,5 µm por 2 a 6 µm, 

Gram (Figura 2) e oxidase negativos, geralmente não encapsulados, não esporulados e 

móveis devido a presença de flagelos peritríquios (MURRAY et al, 1999).  

Dentre as características bioquímicas importantes para a identificação laboratorial 

de E. coli, destacam-se a capacidade de redução de nitrato a nitrito, produção da enzima 

catalase e anaerobiose facultativa. São capazes de fermentar, com produção de gás e 

ácido, diversos carboidratos como glicose, lactose, maltose, galactose e manose. Não 

obstante, são negativas para as provas de Voges Proskauer (VP), hidrólise da ureia e 

Figura 1: Fluxograma de espécies de Escherichia coli 

FONTE: SANTOS, 2016. 
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positivas para provas da descarboxilação da lisina, produção de indol, e apresentam 

motilidade em meio semisólido (MURRAY et al., 1999; TRABULSI, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas bactérias possuem temperatura ótima de crescimento próxima à temperatura 

do organismo humano, 37ºC, o que favorece sua colonização e infecção. As cepas de E. 

coli crescem em meios comuns, ágar ou caldo simples. As colônias em ágar Nutriente 

possuem coloração esbranquiçada, com tamanho que varia de um a três milímetros, 

podendo ser lisas ou rugosas e normalmente brilhantes. Em ágar MacConkey, seletivo 

para bactérias Gram negativas, as colônias de E. coli apresentam coloração rosada 

característica devido à fermentação de lactose contida nesse meio, já em ágar sangue 

podem ser visualizadas colônias acinzentadas com atividade alfa-hemolítica, 

(TRABULSI, 2005; SADDY, 2008)  

A disseminação de E. coli é favorecida por diversos fatores, como más condições 

de higiene, uma vez que é excretada junto às fezes e sua capacidade de manter-se viável 

por semanas ou meses fora do ambiente gastrointestinal (KAPPER et al., 2004). Por se 

tratar de uma enterobactérias, tal espécie é determinada por órgãos regulatórios como 

indicador de contaminação fecal no ambiente, especialmente na fiscalização de água e 

alimentos (NUNES, 2016).   

Uma considerável parcela das cepas de E. coli vivem em comensalismo no trato 

intestinal do hospedeiro, todavia, a evolução desse microorganismo viabilizou a gênese 

de clones constituídos por elementos gênicos móveis, como plasmídios e transposons, 

Figura 2: Morfologia microscópica de Escherichia coli (Aumento de 100x). 

Fonte: American Society for Microbiology. 
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culminando em cepas altamente adaptadas, com distintas combinações gênicas 

(FAGUNDES, 2013).   

É notável a importância da transferência de genes de virulência entre cepas, uma 

vez que tal modificação na constituição gênica desses microrganismos possibilita que 

bactérias comensais tornem-se patogênicas. Essas últimas são classificadas em patótipos 

de E. coli conforme o tipo de mecanismos de virulência codificado pelo genoma 

bacteriano, o tipo de infecção causada e os sintomas clínicos observados em indivíduos 

por ela acometidos (BOYD & HARTL, 1998; LLOYD et al, 2009).  As propriedades 

derivadas dos genes de virulência possibilitaram a adaptação da bactéria a novos nichos, 

além do diferencial de promoção de doença em hospedeiros perdendo a coexistência 

harmônica.   

No surgimento dos patótipos de E. coli e do conjunto de características dos genes 

de virulência, atribui-se capacidade de desenvolvimento de infeções intestinais e extra 

intestinais (NATARO & KAPPER et al., 2004; FAGUNDES, 2013). Algumas cepas 

tendem a desenvolver infecção mediante ao rompimento entre a relação microrganismo-

hospedeiro (Ex: pacientes imunodeprimidos ou com lesões teciduais), pela transferência 

de genes de virulência entre patógenos ou quando fora do ambiente gastrointestinal. 

(KAPPER et al., 2004). 

 

1.2 Patótipos de Escherichia coli  

 

As cepas de E.coli são classificadas fundamentalmente em dois grandes grupos: 

as linhagens relacionadas às manifestações clínicas entéricas ou diarreiogênicas, 

denominadas E.coli diarreiogênicas (DEC) e as linhagens associadas às infecções 

extraintestinais (ExPEC), patótipo este constituído por cepas capazes de se disseminar em 

diversas regiões, como a corrente sanguínea, sistema nervoso e trato urinário, onde 

desenvolvem infecção com distintos níveis de gravidade (OLIVEIRA, 2011; CORRÊIA, 

2012). No trato gastrointestinal, as ExPEC são constituintes da microbiota normal, ou 

seja, colonizam o intestino sem causar infecção (RUSSO & JOHNSON, 2000; 

CORRÊIA, 2012).  

  As DEC são ainda subdivididas em sete categorias, sendo elas: E. coli 

enteropatogênica (EPEC) causadora de diarreia em crianças; E. coli enterohemorrágica 

(EHEC), desencadeadora de hemorragias no trato gastrointestinal; E. coli 

enterotoxigênica (ETEC) conhecida por desencadear a diarreia dos viajantes; E. coli 
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produtora de toxina de Shiga (STEC) responsável por desenvolver diarreia e colites 

hemorrágicas; E. coli enteroagregativa (EAEC), conhecida por desencadear quadros 

diarreicos constantes; E. coli enteroinvasiva (EIEC) responsável por desenvolver 

infecções com invasão das células intestinais e E. coli produtora de aderência difusa 

(DAEC) (NATARO & KAPER, 1998; VIDAL et al., 2005; VERONESI, 2005; 

MARTINEZ & TADDEI, 2015).  

As infecções desencadeadas por patótipos de E. coli diarreiogênicas promovem 

gastroenterites, mas raramente manifestações clinicas fora do ambiente gastrointestinal.  

Sob outra perspectiva, as estirpes de ExPEC possuem a capacidade de colonizar o 

intestino em comensalismo, todavia são aptas a se disseminar e colonizar outros nichos 

no hospedeiro. (WILES et al, 2008).  A classe de ExPEC é constituída por mais três 

linhagens distintas: as cepas desencadeadoras de meningite e septicemias e as que 

originam infecções no trato urinário (ITUs), denominadas de Escherichia coli 

uropatogênicas –UPEC (NATARO & KAPER, 2004; JOHNSON et al., 2008). 

 

1.3 Fatores de Virulência de Escherichia coli uropatogênicas (UPEC) 

 

Virulência pode ser definida como a capacidade que um microrganismo possui de 

desenvolver doença em um hospedeiro (JOHNSON, 1991).  A extensa variabilidade 

genética em cepas de E. coli uropatogênicas torna impraticável sua classificação em 

subtipos, assim como ocorre nas DEC. A patogenicidade desses microrganismos está 

diretamente correlacionada ao efeito cumulativo dos fatores de virulência, podendo ainda 

ser multifatorial (JOHNSON, 1991; MELO, 2006).  

 A transferência e expressão de genes de virulência nessas bactérias favorecem 

sua capacidade de infecção, sobrevivência e promoção de quadros clínicos específicos 

que acometem o trato urinário (WILES, 2008). Esses fatores podem ser ainda ser 

classificados quanto ao mecanismo de atuação como: fatores capazes de promover 

alterações na superfície celular, fixação à célula hospedeira, toxinas, invasinas, entre 

outros (KUHRNET et al, 2000; MELO, 2006).  

A evolução do quadro clínico desencadeado pelo microrganismo em questão é 

dependente, dentre outros fatores, da imunidade do hospedeiro, de fatores genéticos e dos 

mecanismos de virulência nela contidos. A obtenção desses genes de virulência entre 
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cepas de E. coli ocorre através de transmissão horizontal de plasmídeos de alto peso 

molecular, por meio de um processo chamado conjugação. Os genes que codificam esses 

fatores de virulência também podem estar localizados em regiões do cromossomo, 

denominadas de ilhas de patogenicidade (HACKER, 1990; BEKAL et al, 2003).  

 

1.3.1 Ilhas de Patogenicidade  

 

As ilhas de patogenicidade (PAIs) podem ser definidas como extensos elementos 

genéticos que apresentam distinção dos demais genes (de um microrganismo, por 

exemplo). Correspondem a ilhas genômicas, compostas por regiões cromossômicas 

amplas, entre 10.000 a 200.000 pb, possuem características que diferem do restante do 

genoma bacteriano e exibe ao menos um gene relacionado à patogenicidade (VIEIRA, 

2009).  

As PAIs são elementos genéticos móveis, com elevado teor de citosina e guanina 

diferente do restante do cromossomo, e geralmente estão inseridos adjacentemente a 

genes que codificam de RNA transportador (tRNA) e estão comumente associadas a 

genes que codificam RNA transportador. Como os elementos genéticos móveis, as ilhas 

de patogenicidade são constituídas por sequências de inserção, integrases e transposases 

(SABATÉ et al, 2006; VIEIRA, 2009). È importante ressaltar que a presença dessas 

regiões cromossômicas contribui para a evolução de bactérias patogênicas e não-

patogênicas (VIEIRA, 2009). 

O conceito de ilhas de patogenicidade foi desenvolvido a partir de estudos com 

UPEC, e na ocasião observou-se uma ligação entre genes que codificam adesinas e 

aqueles responsáveis pela codificação da hemolisina. Verificou-se a presença de tais 

genes em regiões cromossômicas próprias e estáveis. Tais características podem ser 

transmitidas a microrganismos comensais e torná-los patógenos, através de mecanismos 

de transferência de material genético, como a transdução, transformação e conjugação 

(HACKER, 1990; VIEIRA, 2009). 

As características morfofisiológicas do trato urinário, como o constante fluxo 

urinário e a esfoliação de células epiteliais por si só atuam como barreiras contra a 

colonização microbiana, considerada o primeiro passo para o desenvolvimento de 

infecção. Nesse sentido, os mecanismos de virulência que promovem a adesão ao local 
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contribuem para a evolução da infecção desenvolvida por E. coli. Esses fatores de 

virulência de E. coli uropatogênica consistem basicamente em adesinas, sideróforos, 

toxinas, antígenos capsulares e polissacarídicos (SROUGI, 2005; DINIZ, 2009).  

 

1.3.2 Adesinas 

 

 A adesão bacteriana às células da mucosa do trato urinário é o fator determinante 

para a expressão dos demais mecanismos de virulência, pois somente a partir da adesão 

inicial do patógeno às células do ambiente infectado torna-se possível a atuação dos 

demais fatores de virulência encontrados em UPEC (MARTINEZ & TADDEI, 2015). De 

acordo com Rocha (2008), a adesão do microrganismo a superfície celular é a etapa inicial 

para a instalação do processo infeccioso.  

Na superfície das enterobactérias, localizam-se cadeias peptídicas denominadas 

de adesinas. São estruturas especializadas que uma vez em contato com o uroepitélio 

promovem fortes interações com os receptores localizados nas células hospedeiras 

(AGRA, 2007). Essas adesinas estão dispostas ao longo ou na porção terminal das 

fimbrias bacterianas e promovem ligações mecanicamente estáveis entre o patógeno e a 

superfície celular do hospedeiro (ROCHA, 2008).  Tal interação permite que o 

microrganismo permaneça aderido à célula mesmo sofrendo a ação das forças mecânicas 

geradas pelo esvaziamento da bexiga durante a micção, por exemplo (AGRA, 2007). 

As cepas de E. coli uropatogênica podem expor inúmeros tipos de adesinas, que 

promovem formas distintas de aderência às células hospedeiras através da ligação 

específica aos receptores nelas dispostos (JOHNSON, 1991). As adesinas mais 

encontradas em E. coli uropatogênica são as fímbrias tipo 1 e fimbrias P, que estão 

relacionadas ao desenvolvimento de cistites e pielonefrites, respectivamente (TIBA, 

2009).  

 

1.3.3 Fimbria Tipo 1 

 

A adesão inicial de UPEC ao uroepitélio é desencadeada pelas fimbrias do tipo 1, 

também denominadas de pili. Trata-se de adesinas que ligam-se especificamente a 

receptores constituídos por oligossacarídeos de manose (FRAZOLIN, CAMPOS & 
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TRABULSI, 2004). Os receptores para fimbrias tipo 1 são encontrados em diversas 

localidades do organismo humano, além do intestino podem estar dispostos na mucosa 

oral, na superfície eritrocitária, nas paredes vasculares, no epitélio do trato urinário, renal 

e genital. Essa ampla distribuição de receptores pelo organismo humano favorece a 

colonização, a infecção e a consequente promoção de quadros clínicos extra intestinais, 

como nas ITUs, por exemplo (JOHNSON, 1991; SIQUEIRA, 2006; OLIVEIRA 2011).  

As fimbrias do tipo 1 são sorologicamente preservadas em microrganismos 

pertencentes à classe das enterobactérias e são codificadas pelo gene fimH. Mediante o 

contato com eritrócitos, essas adesinas promovem atividade hemaglutinante na presença 

de manose, que pode ser bloqueada por substratos compostos por esse tipo de carboidrato. 

Em distinção às demais formas de hemaglutinação, a temperatura não é um fator 

interferente (JONES, 1995).  

A adesina é constituída por proteínas de subunidade maior fimA e de subunidades 

menores fimF, fimG e fimH. Além disso, apresenta-se estruturalmente em forma de bastão 

helicoidal, com diâmetro de 7ηm e comprimento entre 0,5 e 2μm (MULVEY, 2002). A 

presença do receptor para a adesina em questão na mucosa da bexiga está associada ao 

desenvolvimento de cistite desencadeada por E. coli uropatogênica (TIBA, 2004). 

Além de adesina, a fimbria tipo 1 pode ser classificada como uma invasina, devido 

à capacidade de ligação com a uroplaquina 1a (UP1a) presente no epitélio da mucosa da 

bexiga, sendo a subunidade menor fimH a responsável pela capacidade de invasão do 

patógeno. A ligação da subunidade fimH à uroplaquina 1a resulta na aderência de E.coli 

ao uroepitélio, seguida pela reorganização do citoesqueleto da célula hospedeira. Esse 

rearranjo promove a endocitose de UPEC e a invasão de células adjacentes, assim como 

a consequente colonização do uroepitélio (MARTINEZ et al, 2000). A internalização da 

bactéria leva à formação de vacúolos endocíticos que facilitam a produção de biofilme, 

assim como a formação de comunidades bacterianas intracelulares (CBI’s). A instalação 

de CBIs no ambiente urogenital leva à proteção do patógeno aos mecanismos de defesa, 

à ação dos antimicrobianos, assim como à promoção de infecções recorrentes do trato 

urinário (WRIGHT et al, 2007).  
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1.3.4 Fímbria tipo P 

 

Em contraste à fimbria do tipo 1, a fímbria ou pilus tipo P é uma adesina resistente 

à manose. Trata-se de um heteropolímero composto por subunidades helicoidais 

organizadas por uma subunidade maior PapA que compõe o corpo da fímbria, além de 

três subunidades menores que estão presentes em pequenas quantidades nas extremidades 

das fímbrias, sendo elas: PapE, PapF e PapG, relacionadas ao mecanismo de adesão 

(JOHNSON, 1991). A ligação das subunidades PapE e PapF aos receptores alfa-D-Gal(1-

4) alfa-D-Gal (globobiose) localizados nas células do uroepitélio da bexiga promovem a 

íntima adesão ao epitélio, assim como o rompimento da barreira mucosa e a promoção de 

quadros clínicos inflamatórios (MULVEY, 2002).  Fora demonstrada a associação das 

fimbrias do tipo P ao desenvolvimento de pielonefrites (TIBA, 2004). 

Em distinção à maioria das estruturas de adesão, as fímbrias do tipo P ligam-se 

aos antígenos do tipo P nos eritrócitos, levando à promoção de hemaglutinação. Tais 

antígenos são constituídos por oligossacarídeos que possuem em sua extremidade uma 

porção Gal-Gal que promove a ligação à adesina. Além dos eritrócitos, os receptores para 

o pilus também estão distribuídos por diversas estruturas celulares em mamíferos, como 

nas células uroepitelias, justificando assim a relação entre a adesina e progressão de ITUs 

à cistites e pielonefrites (LUND et al., 1988; JOHNSON, 1991). 

Codificadas pelo gene pap, as fimbrias do tipo P elevam a virulência de 

Escherichia coli uropatogênica, pois uma vez no trato urinário desenvolvem bacteriúria, 

podendo desencadear o rompimento da barreira epitelial e por consequência, 

hemaglutinação na corrente sanguínea. Em quadros clínicos mais graves e/ou em 

negligência à antibioticoterapia, tendem a evoluir para bacteremia e choque séptico 

(WARREN et al., 1988; MULVEY, 2002). 

1.3.5 Hemolisina  

 

Codificada pelo gene hly, a hemolisina é uma proteína extracelular com 

capacidade de lise eritrocitária através da formação de poros na membrana dos eritrócitos. 

Em cepas isoladas de humanos, tal gene localiza-se no cromossomo bacteriano, ao 

contrário das cepas encontradas em animais, situado na região plasmidial. Apesar de 

haver relatos sobre a existência de outras hemolisinas como a beta, a α-hemolisina é a 

mais descrita (JOHNSON, 1991). 
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Dependente de cálcio para a reação hemolítica, as moléculas de hemolisina são 

inseridas nas membranas eritrocitárias e promovem a síntese de canais catiônicos em sua 

superfície. A permeabilidade de membranas eleva-se à medida que são formados novos 

poros, induzindo a lise das mesmas (JOHNSON, 1991). Não obstante, a α-hemolisina 

oferece toxicidade também a leucócitos, células uroepiteliais, células renais, além de 

desencadear a destruição celular e ação fagocítica (NATARO& KAPPER, 2004; 

NAVEEN, 2005).  

Vidotto e colaboradores (1991), demonstraram a associação de quadros clínicos 

graves de infecções do trato urinário a isolados de UPEC capazes de sintetizar a toxina. 

Em baixas concentrações, a α-hemolisina desencadeia ação inflamatória através da 

ativação da sinalização intracelular de cálcio, ao passo que em elevadas concentrações, 

quadros de lise celular são observados (MANSSON, 2007) 

 

1.3.6 Aerobactina                  

        

A síntese de mecanismos de captação de ferro como a aerobactina é frequente em 

isolados de UPEC em amostras de urina. O ferro é empregado por tais microrganismos 

como substrato em diversas reações biológicas, como na síntese de DNA, transporte de 

oxigênio, transporte de elétrons, metabolismo de peróxidos entre outros. Uma das defesas 

do nosso organismo é reduzir a disponibilidade de ferro, ligando-o a proteínas, 

dificultando assim a captação desse elemento pela bactéria. No entanto, algumas cepas 

possuem a capacidade de síntese de sideróforos quando em ambientes com deficiência de 

ferro (JOHNSON,1991; TIBA, 2004). 

 A aerobactina apresenta-se na forma de hidroxamato, utilizada pelas 

enterobactérias para quelação e obtenção de ferro. Estruturalmente, é uma molécula 

formada por duas moléculas de lisina e uma molécula de (BLANCO & BLANCO, 1993). 

Posterior à secreção pela UPEC, o sideróforo remove o Fe3+ a partir de proteínas de 

ligação de ferro hospedeiras e retorna ao microrganismo por intermédio de receptores de 

membrana de 70kDa. Em virtude da síntese de sideróforos, Escherichia coli 

uropatogênica detém a capacidade de sobrevivência em ambientes com escassez de ferro 

(JOHNSON, 1991; GARCIA et al., 2011). 

 Tendo sua transcrição regulada por ferro intracelular, o gene aer pode localizar-

se tanto na região cromossomal como plasmidial, entretanto Bagg e Neilands (1987) 
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demonstraram a maior prevalência do gene aer localizados na região cromossomal em 

estirpes isoladas em humanos.  

A caracterização por meio de fatores de virulência é denominada genericamente de 

patotipagem (COURA et al., 2015). No entanto, ela é pouco discriminatória quando se 

pretende avaliar a relação clonal entre as cepas. Diante disso, em 2000, Clermont e 

colaboradores propuseram uma metodologia que utiliza marcadores genéticos de 

virulência como critério para a classificação filogenética. 

 

1.4 Análise Filogenética  

 

Filogenia pode ser conceituada pelo estudo da relação evolutiva dentre os vários 

grupos de organismos (PASTORE, 2014). As análises filogenéticas são utilizadas em 

microbiologia como importante ferramenta para se conhecer a ancestralidade de um 

patógeno e sua relação com a patogenicidade e epidemiologia das diversas doenças. Desse 

modo permitem diferenciar diversos isolados microbianos conforme a similaridade 

genética entre eles, ou seja, é possível identificar se um determinado conjunto de cepas 

isoladas pertencem à uma mesma família clonal e, por consequência, se um grupo 

filogenético específico é mais frequente em determinados quadros infecciosos e/ou em 

determinadas regiões (CLERMONT et al., 2013). 

A origem evolutiva de cepas de E. coli, em especial de linhagens extra intestinais, 

têm sido alvo de análises pelo estudo da frequência de genes de virulência no que se refere 

à organização populacional desta bactéria em diferentes grupos, por meio dos estudos 

filogenéticos (JOHNSON 2001; GUIMARÃES et al, 2015).  

Através da utilização da técnica de PCR multiplex, foi sugerida a classificação das 

cepas de E. coli em quatro grupos filogenéticos: A, B1, B2 e D. As cepas comensais estão 

dispostas nos filogrupos A e B1, ao passo que as cepas extraintestinais classificam-se no 

filogrupo B2, e em menor escala em D. Estas últimas são carreadoras de sequências 

codificadoras de mecanismos de virulência específicos em seu genoma (CLERMONT et 

al., 2000; SABATÉ et al., 2006).  Outrossim, as linhagens isoladas correspondentes aos 

grupos B2 e D são constantemente associadas ao desenvolvimento de ITUs agudas 

(CAMARGO, 2011).  

Contudo, alguns isolados não classificavam-se nos grupos descritos e a atualização 

da metodologia, desenvolvida por Clermont e colaboradores em 2001, tornou o método 
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mais discriminatório, de forma que as cepas de Escherichia coli passaram a ser 

distribuídas em oito filogrupos distintos: A, B1, B2, C, D, E, F e E. coli clado I. 

(CLERMONT et al., 2013) 

Em conformidade com a nova metodologia de classificação, inicialmente as amostras 

são submetidas a PCR quadruplex para a amplificação dos iniciadores chuA, yjaA, TspE4 

e arpA. Na ausência de amplificação, ou padrão de amplificação apresentado, torna-se 

imprescindível a pesquisa dos outros iniciadores, como descrito na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Genotipagem quadruplex e passos requeridos para classificação de isolados de E. coli 

em filogrupos 

 

 

 

Genotipagem quadruplex e passos requeridos para classificação de isolados de E. coli em filogrupos 

Quadruplex genotype 

arpA 

(400 bp) 

chuA 

(288 

bp) 

yjaA 

(211 bp) 

TspE4.C2 

(152 bp) 

Phylo-group Next step 

+ - - - A  

+ - - + B1  

- + - - F  

- + + - B2  

- + + + B2  

- + - + B2 Could be confirmed by testing ibeA gene 

+ _ + - A or C Screen using C-specific primers. If C+ then C, else 

A 

+ + - - A or E Screen using E-specific primers. If E+ then E, else 

D 

+ + - + A or E Screen using E-specific primers. If E+ then E, else 

D 

+ + + - E ou Clade I Screen using E-specific primers. If E- then clade I, 

confirm using cryptic clade primers 

- + + - Clade I or II Confirm using cryptic clade primers 

- - _ - Clade III, IV 

ou V 

Confirm using cryptic clade primers 

- (476)c - + Unknown Perform MLST 

- - + + Unknown Perform MLST 

+ - + + Unknown Perform MLST 

+ - + + Unknown Perform MLST 

- + - - Unknown Confirm Escherichia identification using uidA or 

gadA/Bd, if positive screen using cryptic clade 

primers and/or perform MLST 

Fonte: CLERMONT et al., 2013 
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1.5 Infecções do trato urinário (ITU) 

 

Definida como a invasão e colonização do trato urinário por microrganismos, em 

maior frequência por bactérias, a ITU pode abranger desde a uretra até os rins, e em casos 

complicados, podem induzir ao comprometimento de estruturas contíguas (PIRES et al., 

2007).  As ITUs estão entre os processos infecciosos mais comumente observados tanto 

na comunidade como em pacientes nosocomiais. Trata-se da maior causa de morbidade 

e mortalidade em decorrência de infecções, assim como daquelas que evoluem para 

quadros clínicos agravados, como bacteremia e sepse (NARCISO et al., 2012; 

NASCIMENTO, OLIVEIRA; ARAÚJO, 2012).  

O trato urinário superior é estéril e as infeções do ambiente urogenital são 

decorrentes principalmente da colonização ascendente das regiões periuretral, perineal e 

vaginal (HOOTON et al., 2004). Em condições normais, a urina e o trato urinário 

possuem características antibacterianas que dificultam a colonização do local. Dentre tais 

propriedades destacam-se a elevada osmolaridade e concentração de ureia, além de altos 

índices de ácidos orgânicos e reduzido pH. Não obstante, são secretadas na urina 

glicoproteínas uromucóides responsáveis pela ligação às fimbrias do tipo 1 da bactéria, 

levando à inibição da aderência do microrganismo ao epitélio do trato urinário (PAK et 

al, 2001). Além disso, o próprio fluxo urinário do local é considerado um excelente 

mecanismo de defesa contra microrganismos, por contribuir com a eliminação de 

patógenos durante a micção, sendo que em indivíduos do sexo masculino, ainda são 

observados como mecanismos que dificultam a infecção bacteriana, o comprimento da 

uretra e a secreção prostática, composta dentre outras substâncias, por elementos com 

propriedades antibacterianas. (OLIVEIRA, 2011; LOPES et al, 2015). 

As infecções do trato urinário podem ser do tipo sintomáticas ou assintomáticas e 

no que se refere à localização, podem ser classificadas como alta ou baixa. As infecções 

assintomáticas, são caracterizadas por bacteriúria com contagem em urocultura superior 

à 105 UFC/mL, ao passo que nas infecções sintomáticas, a contagem também deve ser 

superior à 105 UFC/mL e é acompanhada por sintomas como disúria (dor ao urinar), 

(HEILBERG & SCHOR, 2003). 

Quando ocorre apenas o comprometimento do trato urinário baixo denomina-se 

de cistite, em contraste à pielonefrite, caracterizada pela infecção concomitante das 

regiões inferior e superior (LOPES & TAVARES, 2004). A ITU assintomática é 
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caracterizada pela identificação em urocultura de no mínimo 105 unidades formadoras de 

colônias por mililitro (UFC/mL) de urina do agente etiológico. No que se refere às 

infecções sintomáticas, o quadro sintomatológico pode ser sugestivo para o diagnóstico, 

contudo apenas a urocultura indica a presença de infecção assim como a suscetibilidade 

do microrganismo aos antimicrobianos. Dentre as manifestações clínicas mais frequentes 

em ITU sintomáticas destacam-se quadros de disúria, polaciúria (aumento do número de 

micções sem a elevação do volume urinário), piúria (elevada quantidade de leucócitos), 

urgência miccional entre outros (LERNER, 1987; LENZ, 1994; RODRIGUES et al., 

2010).  

 

1.1.1. População de Risco  

 

Caracterizadas como a primeira causa de infecções nosocomiais, as UPEC em 

ITUs acometem indivíduos de todas as idades, desde neonatos até idosos (HÖRNER et 

al, 2006; PIRES et al., 2007; RORIZ-FILHO et al., 2010;). Todos indivíduos estão 

vulneráveis à ITUs, entretanto a prevalência da doença varia conforme a idade, sexo e 

fatores predisponentes (LUJÁN et al, 2015).  

Em virtude da proximidade da região urogenital ao ânus, somado ao pequeno 

comprimento da uretra, as mulheres são as mais acometidas por tal infecção, 

principalmente mulheres jovens sexualmente ativas, grávidas ou em período consecutivo 

à menopausa (HÖRNER et al, 2006; BRANDINO et al, 2007; LOPES et al, 2010). Além 

disso, Lopes e colaboradores (2015) afirmaram que em decorrência da bexiga da mulher 

ser mais extensa quando comparada ao sexo oposto, a urina em geral é armazenada por 

um maior período de tempo, o que favorece o estabelecimento de infecções. Não obstante, 

a utilização de agentes espermicidas, o número de gestações, higiene ineficaz, diabetes, e 

a obesidade são fatores que colaboram para o sucesso da infecção. (RAMOS et al, 2016).  

Os frequentes casos de ITUs em neonatos podem atingir indivíduos de ambos 

sexos, todavia a maior frequência naqueles de sexo masculino pode ser justificada por 

alterações anatômicas congênitas, especialmente a malformação da válvula uretral 

superior (KAPER et al., 2004). Em homens jovens e adultos, as infecções do trato urinário 

são menos observadas em comparação à mulheres da mesma faixa etária, o que se 

relaciona ao líquido prostático em sua constituição; como supra-citado (BRANDINO et 



 22 
 

  

al, 2007; LOPES et al, 2015). Diante disso, casos de infecções do trato urinário em 

homens tornam-se mais frequentes com o avanço da idade e a consequente disfunção 

prostática (KAPER et al, 2004; HÖRNER et al, 2006).  

 

1.1.2. Epidemiologia das ITUs 

 

São inúmeros os agentes etiológicos das infecções do trato urinário. Além de E. 

coli, são frequentemente isolados em amostras de urina Staphylococcus saprophyticus, 

Proteus sp., Klebsiella sp. e Enterococcus faecalis (ZORC et al., 2005; FILHO et al., 

2010; APOLINÁRIO et al., 2016). 

As infecções do trato urinário estão entre as infeções bacterianas mais comuns, 

atingindo cerca de 150 milhões de pessoas por ano em todo o mundo (STAMM & 

NORBY, 2001; FLORES-MIRELLES et al., 2015). Em 2004, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), determinou que as ITUs caracterizam-se como a mais 

prevalente dentre aquelas desencadeadas por bactérias. No Brasil, aproximadamente 80% 

das consultas clínicas decorrem de infecções no trato urinário (MOREIRA et al., 2003). 

Mundialmente, estima-se que ocorram cerca de 150 milhões de ITUs anualmente, 

entretanto sugere-se que o índice seja superior, devido a maioria dessas infecções serem 

debeladas sem a utilização de medicamentos e/ou de serviços de saúde (RONALD, 1995; 

RAZ et al., 2000). Estima-se ainda que anualmente há uma incidência de 7% de ITUs em 

mulheres de todas as idades, com maior índice nas faixas etárias de 15 a 24 anos, e acima 

de 65 anos (NEGRI et al, 2016).  

Como o principal agente causador de ITUs, E.coli é responsável por mais 70% de 

dos casos, além de 60% das que que acometem pacientes idosos ambulatoriais (FILHO 

et al, 2010). Quando adquirida em hospitais e centros de saúde, o percentual de E. coli 

isoladas em amostras é reduzido, ao passo que ocorre o aumento de quadros infecciosos 

desencadeados por microrganismos como Candida sp. além de bactérias como E. 

faecalis, Enterobacter sp., Proteus sp, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp. 

(HOOTON & STAMM, 1997; VIEIRA NETO, 2003; FILHO et al., 2010; RAMOS & 

PETRONI, 2010).  

 As ITUs atingem indivíduos sem distinção de faixa etária e sexo. Em neonatos a 

prevalência observada é de dois casos por 1.000 indivíduos e frequentemente associadas 
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à bacteremia (ANVISA, 2009); onde aproximadamente 70% são do sexo masculino e 

estas infecções normalmente se instalam por via hematogênica. Essa elevada prevalência 

em indivíduos do sexo masculino deve-se à malformação da válvula uretral (SOUGRI, 

2005).  

Em gestantes, as evoluções para quadros de ITUs são facilitadas por alterações 

hormonais e anatomofisiológicas pertinentes ao período gestacional, como a obstrução 

parcial do fluxo urinário, a dilatação ureteral e a alteração do volume urinário armazenado 

pela bexiga. Trata-se do terceiro maior motivo de procura por auxilio clínico e acomete 

de 10 a 12% das grávidas, sendo que aproximadamente 1 a 1,5% desenvolvem quadros 

de cistite (JACOIUNAS et al., 2007; DUARTE et al., 2008). Não obstante, estudos 

relatam que cerca de 10% das gestantes acometidas por ITU’s, possuem essa infecção de 

caráter assintomático e tendem a evoluir para quadros de pielonefrites, em decorrência da 

dilatação fisiológica do ureter e pelve renal facilitando o refluxo urinário (HEILBERG & 

SCHOR, 2003). De acordo com da Silva (2016), durante a gestação, o característico 

quadro de redução da capacidade renal de concentrar a urina reduz suas propriedades 

antimicrobianas, uma vez que a quantidade de glicose e aminoácidos excretados são 

elevadas, ao passo que é reduzida a concentração de potássio, de forma a contribuir para 

a degradação de hormônios e a elevação do pH, que são condições que favorecem 

crescimento bacteriano.  

Em contrapartida, em indivíduos adultos a prevalência encontra-se em mulheres 

que normalmente apresentam pelo menos um episódio de ITU no decorrer da vida, 

totalizando um percentual de 10 a 20% das mulheres (ANVISA, 2009). De acordo com 

Grupta e colaboradores (2001), de 50 a 70% da população feminina apresentam ao menos 

um episódio de infecção no trato urinário, dentre elas, aproximadamente 20 a 30% exibem 

eventos recorrentes. Estima-se que dentre a população feminina que apresentam ITUs, 

pelo menos metade delas desenvolve quadros de cistite durante a vida. Os fatores 

predisponentes para a elevada ocorrência desse tipo de infecção em mulheres incluem 

atividade sexual frequente, uso de diafragma, absorventes internos e espermicidas 

(KONTIOKARI et al., 2003; (RAMOS et al, 2016).   

 

1.4. Resistência Bacteriana  
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  Os antimicrobianos de forma geral visam a toxicidade seletiva aos 

microrganismos, através de morte ou inibição do crescimento, sem prejuízos ao 

hospedeiro (ALTHERTHUM, 2008). Podem ser classificados como bactericidas, que 

promovem a morte bacteriana, ou bacteriostáticos, que inibem o crescimento (MORAES 

et al., 2016).  

  A resistência bacteriana pode ser conceituada pelo conjunto de mecanismos de 

adaptação desses microrganismos, frente aos efeitos nocivos ou letais aos quais estão 

sendo expostos (LIVERMORE, 1995). A resistência aos antimicrobianos apresenta-se 

como um resultado da capacidade de adaptação da população bacteriana. A ampla 

utilização dos antibióticos aumenta a pressão seletiva, e por consequência, leva ao 

aumento da incidência de cepas resistentes ou multirresistentes (SANTOS, 2004).  

Não obstante, a resistência bacteriana pode ainda ser definida por linhagens com 

capacidade de multiplicação em ambientes com concentrações inibitórias de 

antimicrobianos (GUIMARÃES et al., 2010). Tendo em vista o papel selecionador que 

os antimicrobianos exercem sob as estirpes bacterianas, os índices de resistência tendem 

a variar conforme a localidade, bem como a antibioticoterapia mais habitualmente 

utilizada em determinada região. (SOBRINHO, 2011).   

Em decorrência do uso indiscriminado e irracional dos antimicrobianos, 

hodiernamente, a resistência aos antibióticos no tratamento das infecções do trato urinário 

e outras infecções bacterianas, constitui um grande problema de saúde pública, 

especialmente nos países em desenvolvimento (OLI, 2017). Segundo Gessese e 

colaboradores (2017) recentemente a profilaxia das ITU’s tornou-se mais complicada, 

uma vez que tem-se observado um aumento da resistência a antibióticos que 

anteriormente eram tidos como de primeira escolha.    

Assim como nos genes de virulência, plasmídeos contendo genes de resistência 

podem ser transferidos entre microrganismos, conferindo resistência a determinada 

droga. O aumento da resistência de Escherichia coli e outras bactérias aos 

antimicrobianos e a consequente disseminação de genes de resistência está associada à 

prescrição empírica de antibióticos sem a consulta prévia aos dados epidemiológicos da 

região (ADDAZIO, 2015).  

Outrossim, o Brasil é o quinto país com maior índice de automedicação, problema 

esse relacionado a um sistema de saúde falho. O tratamento empírico, somado aos altos 

índices de automedicação e a pouca instrução que os profissionais da saúde fornecem a 
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população no que se refere a infecções e resistência, favorecem o aumento dos índices 

desta (MORAES, 2016).    

Neste sentido, o antibiograma contribui para um tratamento mais adequado, tendo 

em vista a escolha das drogas eficazes conforme o padrão de susceptibilidade observado 

na análise, o que resulta na prevenção do fracasso terapêutico (SANTOS, 2012; OLI, 

2017).  

 De modo geral, as infeções do trato urinário são tratadas de forma empírica, e na 

grande maioria dos casos, sem a realização do antibiograma. Comumente, os antibióticos 

mais empregados na profilaxia das ITU’s pertencem às classes dos β-lactâmicos 

(principalmente as cefalosporinas e carbapenens), quinolonas, sulfonamidas, 

aminiglocosídeos e tetraciclinas.  

 

  



 26 
 

  

2. OBJETIVOS   

 

2.1. Objetivo Geral   

 

 Realizar a caracterização filogenética de cepas de Escherichia coli uropatogênica 

isoladas no município de Jataí-GO no período de 2013 à 2015. 

2.2.  Objetivos Específicos   

 

• Classificar as cepas de UPEC nos filogrupos A, B1, B2 e D e F. 

• Determinar o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos das cepas; 

• Correlacionar a classificação filogenética com o perfil de sensibilidade aos 

antimicrobianos das cepas isoladas; 

• Correlacionar a classificação filogenética com a presença de genes de 

virulência papC (adesina fimbrial P); fimH (adesina fimbrial 1); hly 

(hemolisina) e aer (aerobactina) pesquisados em estudo prévio.  

• Padronizar a técnica de PCR para pesquisa de caracterização filogenética no 

Laboratório de Bacteriologia e Micologia da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Jataí.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1.  Questões Éticas  

 

O projeto geral foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás. Todos os procedimentos envolvendo os sujeitos da pesquisa estão em 

conformidade com as diretrizes da ética em pesquisa, sendo elaborado um termo de 

consentimento (Protocolo 238/11). 

3.2. Amostras de Estudo 

 

Neste estudo, foram analisadas amostras isolados de Escherichia coli uropatogênica 

de pacientes da rede municipal e privada de Saúde.  Estas foram provenientes de dois 

laboratórios particulares (Laboratório Renovare e Laboratório Plena) e um laboratório da 

rede municipal de saúde (Laboratório Elzevir Ferreira de Lima). O isolamento das 

amostras coletadas ficou sob responsabilidade técnica dos membros de setor de 

microbiologia dos referidos laboratórios.  

As amostras disponíveis encontram-se armazenadas a -20oC em glicerina 30% na 

bacterioteca do Laboratório de Bacteriologia e Microbiologia (LBM) da Universidade 

Federal de Goiás, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Alexandre Braoios.  

 

3.3. Extração de DNA  

 

A obtenção do material genético das cepas isoladas de UPEC foi realizada através do 

método de termo-extração descrita por Sepp e colaboradores (1994) com algumas 

modificações. Tal método constitui-se na semeadura da amostra em ágar nutriente, 

seguida pela coleta de aproximadamente quatro colônias com alça bacteriológica estéril 

e adição em microtubo contendo caldo de infusão de cérebro e coração (BHI) para 

incubação em estufa à 37ºC overnight. Após a verificação do crescimento (turvação do 

meio), os tubos com as cepas foram centrifugados em micro centrífuga por cinco minutos 

em rotação de 10.000 rpm e posteriormente o sobrenadante foi descartado. Na sequência, 

foram adicionados 1000µL de água deionizada estéril, seguida por centrifugação e 

descarte do sobrenadante. Tal processo foi repetido por três vezes. Em seguida, após a 

adição de 100µL de água deionizada estéril, o microtubo foi colocado em banho-maria à 

100ºC por 10 minutos para fervura e então submetido a centrifugação por 2 minutos 
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(BAREA et al., 2004). Na sequência o material genético recém extraído foi submetido à 

eletroforese para verificação de sua viabilidade. Reservou-se o sobrenadante, 

acondicionando-o em microtubo, sendo todas as amostras extraídas também disponíveis 

na bacterioteca para análises posteriores. 

3.4.   Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Para a determinação de genes de virulência em isolados UPEC, utilizou-se a técnica 

de PCR simplex, uma vez que as diferenças de tamanho do produto amplificado e 

temperaturas de hibridização e temperatura de extensão não permitiram a utilização de 

outras técnicas como PCR duplex, tríplex entre outras. As sequências dos 

oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a amplificação de fragmentos dos genes 

fimH (fimbria tipo 1), papC (fímbria tipo P), hly (hemolisina) foram descritas por 

Yamamoto e colaboradores (1995) e iucD (aerobactina) descrita por Johnson e Stell 

(2000). Os oligonucleotídeos iniciadores foram sintetizados pela Sigma Aldrich e as 

respectivas sequências de nucleotídeos estão indicadas no Quadro 1. 

 

QUADRO 1: Iniciadores utilizados para a amplificação dos genes de virulência de UPEC.  

Gene Sequência de oligonucleotídios (5’ → 3’) T.A (ºC)* Produto Amplificado (pb) 

papC 
1: GACGGCTGTACTGCAGGGTGTGGCG 

2: ATATCCTTTCTGCAGGGATGCAATA 
63 328 

fimH 
1: TGCAGAACGGATAAGCCGTGG 

2: GCAGTCACC TGC CCT CCG GTA 
63 508 

hlyA 
1: AACAAGGATAAGCACTGTTCTGGCT 

2: ACCATATAAGCGGTCATTCCCGTCA 
57 1.551 

iucD 1: TACCGGATTGTCATATGCAGACCGT 
2: AATATCTTCCTCCAGTCCGGAGAAG 

55 550 

*Temperatura de Hibridização  

  

Como controle negativo foram utilizados todos reagentes citados exceto o DNA 

bacteriano e quanto ao controle positivo de todas as reações utilizou-se um primer 

universal para procariotos (16s) de sequência 16s1: CCCCCTGGACGAAGACTGAC e 

16s2: ACCGCTGGCAACAAAGGATA (Amplicon de 401pb) produzido pela empresa 
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Exxtend. Apenas as amostras que apresentaram amplificação para o gene de controle 

positivo foram submetidas à PCR para pesquisa dos demais genes.  

 

TABELA 2: Reagentes para PCRs em isolados de UPEC.  

Reagentes Volume Concentração 

Buffer10X 2,5 µL 1X 

dNTPs 10 nM  1 µL 2,5µM/ml  

Primer 1 1 µL 10µM/ml 

Primer 2 1  µL 10µM/ml 

dH2O* 18,25 µL - 

DNA bacteriano 1 µL ** 

Taq Polimerase 0.25 µL 1,0U 

TOTAL 25 µL - 

*Água Deionizada. **de acordo com a concentração de cada amostra. 

        A amplificação dos genes pesquisados seguiu o protocolo descrito por Siqueira 

e colaboradores (2007), com algumas alterações. As reações ocorreram em termociclador 

Ampliterm Termal Cyclers programado para pré-aquecimento de 94ºC por período de 5 

minutos e 30 ciclos consecutivos de 94°C por 45 segundos, temperatura de hibridização 

de acordo com o gene analisado, temperatura de extensão de 72°C por período de acordo 

com a extensão do produto amplificado, por consecutivos 72°C na duração de 5 minutos. 

A temperatura de cada gene está descrita no Quadro 2. 

Para a caracterização filogenética das amostras de estudo, utilizou-se a 

metodologia de PCR multiplex. Os oligonucleotídeos utilizados estão descritos no quadro 

2.  

QUADRO 2: Iniciadores utilizados para a amplificação dos genes de análise filogenética.  

Gene Sequência de oligonucleotídios (5’ → 3’) T.A. (ºC) Produto Amplificado (pb) 

chuA 5′-ATGGTACCGGACGAACCAAC-3´ 

5′-TGCCGCCAGTACCAAAGACA-3’ 

59 288 

yjaA 5′-CAAACGTGAAGTGTCAGGAG-3’ 

5′-AATGCGTTCCTCAACCTGTG-3′ 

59 211 

TspE4.C2 5′-CACTATTCGTAAGGTCATCC-3′ 

5′-AGTTTATCGCTGCGGGTCGC-3’ 

59 152 

Arp.A 5′-AACGCTATTCGCCAGCTTGC-3 

5′-TCTCCCCATACCGTACGCTA-3′ 

59 400 

*Temperatura de hibridização 
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Para a classificação das amostras em filogrupos, foi empregado o protocolo 

relatado por Clermont e colaboradores (2013) com alterações propostas por (REHMAN, 

et al., 2017) uma vez que foi adicionado à análise o gene Arp.A. A adição desse iniciador 

à análise aumenta a classificação das amostras, uma vez que a metodologia anterior, não 

abordava esta análise. Os controles positivo e negativo utilizados foram os mesmos 

descritos na reação de amplificação dos genes de virulência.  

 Todas as PCR foram realizadas num volume de 20 μl contendo 2 μl de tampão 

10X, 2 M cada dNTP, 2 U de Taq polimerase, 2 μl de DNA e os iniciadores apropriados. 

As quantidades de iniciador utilizadas são 20 pmol, exceto AceK.f (40 pmol). As 

condições de reação foram: desnaturação por 4 min a 94 ° C, 30 ciclos consecutivos de 5 

segundos a 94 ° C, seguidos por temperatura de hibridização de 59ºC por 20s e extensão 

final de 5 min a 72 ° C.   

 

3.5. Avaliação da Susceptibilidade aos Antimicrobianos 

 

A susceptibilidade aos antimicrobianos foi avaliada pela metodologia de disco 

difusão, de acordo com as normas propostas pelo CLSI (Clinical & Laboratory Standards 

Institute).  

As amostras de Escherichia coli foram testadas no Laboratório de Bacteriologia e 

Micologia (LBM) da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. As cepas estavam 

armazenadas na bacterioteca do LBM congeladas em solução de glicerina. Inicialmente, 

estas foram semeadas em BHI (Brain-Heart Infusion) em caldo, e então incubadas por 24 

horas a 35ºC. Devido a condições adversas, algumas amostras não cresceram neste meio, 

e por consequência não foram avaliadas nesta análise. Posteriormente, as amostras foram 

cultivadas em Ágar Nutriente em placa por semeadura de isolamento e incubadas por 24 

horas a 35ºC. Após a incubação e a verificação de colônias puras e isoladas, preparou-se 

uma suspensão bacteriana em salina estéril (0,7%) ajustada a turbidez da escala de 0,5 de 

McFarland. Com o auxílio de um swab estéril, o inoculo foi semeado em três direções 

distintas em Ágar Mueller Hinton e na sequência adicionou-se os discos com 

antimicrobianos na superfície do meio de cultura, conforme a técnica Kirby-Bauer.  As 

placas de antibiograma foram incubadas à 24 hr por 35°C. A leitura das placas foi 

realizada através da verificação da medida dos halos de inibição formados ao redor dos 

disco, e então classificados em Sensível (S), Intermediário (I) ou Resistente (R).  
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As drogas utilizadas para o antibiograma foram Ciprofloxacina (CIP), Amicacina 

(AMI), Estreptomicina (EST), Gentamicina (GEN), Cloranfenicol (CLO), Tetraciclina 

(TET), Imipenem (IPM), Cefalotina (CFL) e Ceftriaxona (CRO).  

Em decorrência do curto orçamento disponível para compra de materiais, nem todas 

amostras foram testadas para susceptibilidade para tetraciclina.  

 

3.6.   Análise de Dados 

 

Os dados obtidos na pesquisa foram analisados no programa Excel, analisando-se a 

incidência e comparação entre os grupos de amostras estudadas.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

No período de março de 2013 a setembro de 2015 foram coletadas 86 cepas 

identificadas como Escherichia coli provenientes de amostras de urina de pacientes de 

dois laboratórios particulares, denominados como 1 e 2, e um laboratório da rede 

municipal de saúde, todos situados no município de Jataí-GO (Gráfico 1). Em decorrência 

da impossibilidade de acesso aos dados dos pacientes dos dois últimos fornecedores, não 

foi possível a realização da análise dos dados sócio demográficos dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A infecção do trato urinário é considerada um grande problema de saúde 

pública, uma vez que caracteriza-se como uma das mais prevalentes dentre as infecções 

bacterianas, em todas as faixas etárias e sexos. Além disso, sabe-se que Escherichia coli 

é responsável por cerca de 50% - 80% da etiologia desse tipo de infecção (TARCHOUNA 

et al., 2013; HADIFAR et al., 2017). A infecção configura-se como uma das principais 

motivações de procura por atendimento nos serviços de saúde, sendo responsável por 

cerca de 35% das internações nas redes hospitalares. Não obstante, pode acarretar em 

infecções secundárias como bacteremia e sepse, elevando as taxas de mortalidade e 

morbidade por ela desencadeadas (HEILBERG & SCHOR, 2003; SOUGRI, 2005; 

OLIVEIRA, 2011). 

Em relação as amostras coletadas em 2015, observou-se que, das 41 amostras, 37 

(90,25%) delas foram oriundas de indivíduos do sexo feminino, enquanto que, apenas 4 

55,80%

44,20% Amostras coletadas em 2013 e
2014

Amostras coletadas em 2015

GRÁFICO 1: Amostras coletadas nos Laboratórios Elzevir Ferreira de Lima, Renovare 

e Plena situados no município de Jataí-GO. 
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(9,75%) foram coletadas por pacientes do sexo masculino. As ITUs são uma causa 

significativa de morbidade em crianças e idosos do sexo masculino e mulheres de todas 

faixas etárias (FLORES-MIRELES et al., 2015). Estima-se que as mulheres apresentam 

risco vitalício >50% de desenvolverem UTI (EELLS et al., 2013).  

As amostras foram submetidas à caracterização molecular por PCR simplex para 

a pesquisa dos genes de virulência e PCR quadruplex, para a classificação das mesmas 

em filogrupos. Até o momento, para a caracterização das amostras conforme os grupos 

filogenéticos, realizou-se a análise de 77 do total de 86 amostras. 

 As amostras analisadas no estudo foram submetidas à PCR simplex utilizando 

primer universal para procariotos (16s), como controle positivo da reação e os produtos 

da amplificação foram analisados em gel de agarose a 2%. O amplicon dessa reação foi 

de 401 pb, como demonstrado na Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A padronização da técnica de PCR para análise filogenética de cepas de 

Escherichia coli foi realizada no Laboratório de Bacteriologia e Micologia (LBM) da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí. Dessa forma, novos estudos com esta 

metodologia poderão ser desenvolvidos futuramente. 

 

 

 

 

FIGURA 3: Eletroforese em Gel de agarose à 2% mostrando a amplificação do controle 

positivo. Nas colunas 1 e 20 observa-se o marcador de peso molecular de 100 pb. Nas colunas 

2 e 19 não foi aplicado nenhum material. Nas demais colunas observa-se amostras positivas e 

negativas para o gene de controle positivo.  

100 pb → 

400 pb → 

1     2     3     4     5     6    7   8    9     10   11   12  13   14  15  16  17  18  19   20 
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4.1. Ocorrência de fatores de virulência em UPEC 

            A pesquisa de genes de virulência foi realizada em estudo prévio, sendo que as 

amostras foram submetidas à caracterização molecular por PCR simplex, e após a 

pesquisa dos genes de virulência fimH, iucD, papC e hlyA, foi possível verificar a 

ocorrência desses genes nestas amostras analisadas. Foram coletadas 86 amostras, sendo 

48 (55,8%) delas fornecidas por pelo laboratório 1 no ano de 2015, e 38 (44,20%) 

amostras foram concedidas pelo laboratório 2 e o laboratório público entre os anos de 

2013 e 2014. 

A presença de genes de virulência em cepas de UPEC, somado a outros fatores 

como a imunidade do hospedeiro, a carga bacteriana entre outros, determinam sua 

patogenicidade. Logo, a presença de mais de um gene que codifica os fatores de virulência 

colabora para infeções do trato urinário mais agravadas. Em outras palavras, quanto maior 

a quantidade de genes de virulência e sua expressão fenotípica, mais grave será o processo 

infeccioso (OLIVEIRA, 2011). 

Todas as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose a 2%, e os 

produtos da amplificação foram analisados, como ilustrado na Figura 4. Dentre as 

amostras positivas para amplificação dos genes pesquisados, observou-se que dentre 

aquelas que possuem somente um gene (18 amostras), há uma maior prevalência do gene 

iucD; Em contrapartida, aquelas que foram positivas para a amplificação de dois genes 

(32,55%), observou-se uma maior frequência dos genes iucD e fimH; Por fim, nas 

amostras que observou-se amplificação de três genes (26,74%), foi verificada a maior 

frequência de combinação entre fimH, iucD e papC. Os resultados da amplificação 

visualizados em gel de agarose estão ilustrados nas figuras 5 a 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Eletroforese em gel de agarose a 2% mostrando os produtos de PCR simples para genes 

de virulência em estirpes de UPEC. Linha 1 e 20: Marcador de peso molecular (100 pb). Colunas 3: 

Controle negativo. Colunas 4, 8, 12 e 16: gene iucD; Colunas 5, 9, 13, 17: gene papC; colunas 7 e 

15: gene fimH; linha 10: gene hlyA;  

300 pb → 

900 pb → 

500 pb → 

100 pb → 

1     2     3     4     5     6    7   8    9    10  11   12  13  14   15  16   17  18  19   20 
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Do total de amostras estudadas, verificou-se em 60 delas (69,77%) a amplificação 

do gene fimH que codifica a fimbrias do tipo 1, em 64 (74,42%) do gene iucD que codifica 

a aerobactina, em 38 (44,19%) de papC fimbrias do tipo P que codifica, e em 18 (20,93%) 

amostras a amplificação do gene hlyA que codifica hemolisina. Esses dados podem ser 

observados no Gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas infecções extra intestinais, a patogenicidade de Escherichia coli é 

determinada por inúmeros fatores, dentre eles a aderência do microrganismo às células 

epiteliais. Essa aderência é fundamental para sua patogenicidade e é mediada por 

adesinas, que normalmente estão associadas às fímbrias (SIQUEIRA, 2006). No presente 

estudo, foram pesquisadas as fimbrias do tipo 1, codificadas pelo gene fimH e as fimbrias 

do tipo P, codificadas pelo gene papC.  A maioria das cepas apresentaram tais genes, e 

portanto, possuem grande capacidade de aderência ao uroepitélio, o que eleva a 

probabilidade de permanência do microrganismo no trato urinário, constituindo a 

primeira etapa para a colonização local e posterior invasão tecidual. 

 

Das 86 amostras analisadas 79 (91,86%) apresentaram amplificação de pelo 

menos um ou mais genes dos quatro pesquisados, e em 7 (8,13%) delas, não houve 

amplificação. Não obstante, verificou-se que, em 18 amostras sucedeu a amplificação de 

somente um gene; em 28 houve amplificação de dois genes; 23 apresentou amplificação 

GRÁFICO 2: Percentual de amplificação dos genes fimH, iucD, papC, hlyA de cepas Escherichia 

coli uropatogênica isoladas no município de Jataí-GO.  
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de três genes; e em nove amostras foi observado a amplificação dos quatro genes. Os 

dados estão dispostos no Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No Brasil, Tiba e colaboradores (2009), analisaram 100 amostras coletadas de 

pacientes do Hospital da Universidade de Campinas (UNICAMP) identificadas como 

Escherichia coli uropatogênicas, caracterizando as mesmas genotipicamente por PCR em 

que analisou-se a presença de genes de virulência, dentre eles fimH e papC. Os autores 

constataram que 100% das amostras foram positivas para o gene fimH, enquanto que, o 

presente estudo verificou prevalência de 69,77% deste gene.  

Considerando ainda a pesquisa realizada por Tiba et al. (2009), 50% das amostras 

analisadas apresentaram amplificação para o gene papC, o que corrobora com o 

percentual de amplificação de 44,19% encontrados neste estudo. As fimbrias do tipo P 

ligam-se aos receptores alfa-D-Gal (1-4) alfa-D-Gal que estão dispostos nas células 

uroepitelias da bexiga. A ligação do microrganismo ao epitélio promove a adesão íntima 

às células e o consequente rompimento da barreira mucosa local. Esses eventos podem 

levar a quadros clínicos inflamatórios, especialmente à pielonefrite (MULVEY, 2002; 

LANE & MOBLEY, 2007).   

GRÁFICO 3: Percentual de amplificação de genes de virulência de UPEC de acordo com a 

quantidade dos genes pesquisados.  
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Kamirian e colaboradores (2012) realizaram um estudo que visava a detecção de 

genes de virulência em cepas isoladas de pacientes iranianos com infecções do trato 

urinário. Dentre as sequências pesquisadas, foi observado uma prevalência de 79,77% de 

amplificação do gene fimH, assim como de 50,4% para o gene papC e 42,27% de 

amplificação no que se refere ao gene hlyA. A prevalência dos dois primeiros se 

aproximam da obtida neste estudo, em contraste com os dados referentes ao gene hlyA, 

que discordam do percentual de amplificação encontrado neste. As fimbrias do tipo 1 

ligam-se aos receptores de uroplaquina dispostos na superfície das células uroepiteliais 

promovendo a aderência da bactéria e por consequência o englobamento de E. coli para 

o interior celular. Tal evento tem como consequência a reprodução intracelular desses 

organismos, sua propagação para células adjacentes e a consequente permanência no trato 

urinário. Essas características elevam as possibilidades de ITU’s recorrentes (WRIGHT 

et al, 2007). 

Um estudo realizado na Coréia do Sul, teve por objetivo a detecção da frequência 

de genes de virulência e a classificação em filogrupos de cepas de UPEC. Dentre os 

diversos genes pesquisados, observou-se prevalência de 100% do gene fimH, 62% para o 

gene hlyA, 81% para iucD. Os dados obtidos no trabalho mencionado anteriormente 

referentes aos genes iucD corroboram com os observados no presente estudo, em que se 

verificou amplificação de 74,42%, e divergem quanto aos demais genes (LEE et al., 

2016).  

A aerobactina é um sideróforo, ou seja, uma molécula de atuação extracelular que 

promove a aquisição de ferro, essencial para a colonização e permanência de UPEC no 

trato urinário, a qual, a limitação da disponibilidade de ferro é um importante fator de 

defesa do hospedeiro. Dessa forma, a expressão do gene iucD em E. coli contribui para 

sua patogênese, assim como para infecções mais duradouras (JOHNSON, 1988; 

SIQUEIRA, 2006; WILES et al., 2008; OLIVEIRA, 2011).  

Ananias & Yano (2008) realizaram estudo semelhante com o objetivo de verificar 

a prevalência de genes de virulência de UPEC isoladas de pacientes com sepse. Neste 

estudo foi verificado um percentual de 95% de amplificação para o gene fimH, de 78,3% 

para o gene iucD, assim como 65% e 23,3% para os genes papC e hlyA respectivamente. 

O percentual de amplificação dos genes iucD (74,42%) e hlyA (20,93%) condizem com 
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os obtidos no presente estudo, ao passo que contrapõe o verificado em fimH (69,77%) e 

papC (44,19%).  

A hemolisina é um fator de virulência sintetizado por algumas cepas de E. coli, 

responsável pela disponibilização de ferro e favorecimento de lise de células epiteliais, 

endoteliais, renais e fagocíticas, contribuindo com o metabolismo bacteriano, e por 

consequência sua sobrevivência no trato urinário (TIBA et al., 2004).  

Conforme mencionado anteriormente, todos os produtos de amplificação foram 

visualizados em gel de agarose a 2,0% e observados em transiluminador de luz 

ultravioleta. Os resultados obtidos para cada amostra foram dispostos nas tabelas 3 e 4.  
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TABELA 3: Presença dos genes fimH, iucD, papC e hlyA em cepas de Escherichia coli 

uropatogênica isoladas no município de Jataí nos anos de 2013 e 2014.  

 

(Continuação) 

Identificação da 

Amostra 

 fimH  iucD papC hlyA 

1  +  + 
  

2  +  + 
  

3  +  + 
  

4  +  + 
  

5  +  + 
  

6  +  + + + 

7  +  + 
  

8  +  + + + 

9  +  + + + 

10  +  + 
  

11  +  + 
  

13  +  + + + 

14  +  + 
  

15  
 

 + 
  

16  +  + + + 

17  +  + + + 

18  
 

 
 

+ 
 

19  
 

 + 
  

20  +  
   

21  
 

 + 
  

22  
 

 + 
  

23  +  + + 
 

24  +  + + + 

25  +  
 

+ 
 

26  
 

 + 
  

27  +  
 

+ 
 

28  +  + + + 

29  +  + + 
 

30  
 

 + + 
 

31  +  + 
 

+ 

32  +  + 
  

33  
 

 + 
  

34  +  + 
  

35  +  + 
  

36  +  
 

+ + 

37  +  + 
  

38  
 

 + + + 

39  +  + 
  

40  +  + + + 

41  
 

 
   

42  +  + + 
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TABELA 3: Presença dos genes fimH, iucD, papC e hlyA em cepas de Escherichia coli 

uropatogênica isoladas no município de Jataí nos anos de 2013 e 2014. 

 

 

TABELA 4: Presença dos genes fimH, iucD, papC e hlyA em cepas de Escherichia coli 

uropatogênica isoladas no município de Jataí no ano de 2015. 

Identificação da 

amostra 
fimH iucD papC hlyA 

49 + + +  

50 + + +  

51 + + +  

52 + + +  

53 + + +  

54 + + +  

55 + + +  

56 + +   

57 + + +  

58 + + + + 

59 + + +  

60 + +   

61 + + +  

62 + + +  

63  + +  

64  + +  

65  + +  

66     

67 +   + 

68 +    

69     

70 + +  + 

71 +    

72   + + 

73    + 

74  +   

75  +   

76    + 

 

(Continuação) 

43  + 
 

+ 
 

44  + + + 
 

45  + + + 
 

46  + + + 
 

47  + + + 
 

48  + + + 
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TABELA 4: Presença dos genes fimH, iucD, papC e hlyA em cepas de Escherichia coli 

uropatogênica isoladas no município de Jataí no ano de 2015. 

 

O desenvolvimento de ITU é dependente da capacidade que o microrganismo tem 

de promover aderência, invasão tecidual, nutrição e evasão do sistema imunológico. 

Quanto maior for o arsenal genético de virulência, maior será a gravidade da infecção. De 

acordo com os estudos consultados, existe uma grande variedade na frequência de tais 

genes em cepas de UPEC, o que demonstra não haver um padrão para o estabelecimento 

de uma infecção urinária.  

É importante ressaltar que para o estabelecimento de uma ITU, não é necessário 

que a bactéria apresente todo um conjunto de genes de virulência, mas sim o suficiente 

para se estabelecer no trato urinário. Neste contexto, o estudo verificou que, houve maior 

prevalência dos genes iucD e fimH nas cepas analisadas, certificando a importância das 

etapas de aderência e nutrição no estabelecimento da infecção.  

 

 

 

  

76     

77 +    

78 +    

79     

80 + +  
 

81    
 

82    
 

83 +   
 

84  +  
 

86  +  
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Figura 5: Géis demonstrando a amplificação de fragmentos do gene fimH (508 pb); iucD (550pb), papC 

(328pb) e hly (1551 pb) nas amostras 1 a 7 (gel A); 8 a 14 (gel B); 15 a 19 (gel C); Amostras coletadas 

em   2013 e 2014 
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Figura 6: Géis demonstrando a amplificação de fragmentos do gene fimH (508 pb); iucD (550pb), papC 

(328pb) e hly (1551 pb) nas amostras 20 a 24 (gel A); 25 a 28 (gel B); 29 a 32 (gel C); (Amostras coletadas 

em   2013 e 2014) 
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Figura 7: Géis demonstrando a amplificação de fragmentos do gene fimH (508 pb); iucD (550pb), papC (328pb) 

e hly (1551 pb) nas amostras 33 a 36 (gel A); 37 a 40 (gel B); 42 a 45 (gel C); (Amostras coletadas em 2013 e 

2014). 
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Figura 8: Géis demonstrando a amplificação de fragmentos dos genes iucD (550pb); fimH (508 pb);, papC 

(328pb) e hly (1551 pb) nas amostras 46 a 49 (gel A); 50 a 54 (gel B); 56 a 2 (gel C); (Amostras coletadas 

em 2013 e 2014 / Amostras coletadas em 2015 (gel C). 
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Figura 9: Géis demonstrando a amplificação de fragmentos do gene iucD (550pb); fimH (508 pb); papC (328pb) e hly 

(1551 pb) nas amostras 3 a 6 (gel A); 7 a 10 (gel B); 11 a 14 (gel C); (Amostras coletadas em 2015). 
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Figura 10: Géis demonstrando a amplificação de fragmentos do gene iucD (550pb); fimH (508 pb); papC 

(328pb) e hly (1551 pb) nas amostras 15 a 18 (gel A); 19 a 22 (gel B); 23 a 26 (gel C); (Amostras coletadas 

em 2015). 
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Figura 11: Géis demonstrando a amplificação de fragmentos do gene iucD (550pb); fimH (508 pb); papC (328pb) e 

hly (1551 pb) nas amostras 27 a 30 (gel A); 31 a 34 (gel B); 35 a 38 (gel C); (Amostras coletadas em 2015). 
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Figura 12: Géis demonstrando a amplificação de fragmentos do gene iucD (550pb); fimH (508 pb); 

papC (328pb) e hly (1551 pb) nas amostras 39 a 43 (gel A); 44 a 47 (gel B). Amostras coletadas em 

2015). 
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4.2. Análise Filogenética  

 

Os estudos para a caracterização de cepas em grupos filogenéticos, separam em 

basicamente quatro filogrupos (A, B1, B2, D e F). Os grupos A e B1 correspondem aos 

microrganismos comensais. Em contrapartida, os microrganismos patogênicos 

causadores de infecções extra intestinais em sua grande maioria são pertencentes ao grupo 

B2, e em menor proporção ao grupo D (CLERMONT et al., 2000; 2013).    

    Todas as amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose a 2,5%, e os 

produtos da amplificação foram analisados, como ilustrado na Figura 4. Foram 

considerados como gene chuA, os fragmentos amplificados de 288 pb, para yjaA, os 

fragmentos de 211 pb, como TspE4C2 os fragmentos de 152 pb e arpA aqueles 

fragmentos com peso molecular de 152 pb.  

 

           

            Do total de 77 amostras analisadas, 62 (81,58%) demostraram amplificação de 

pelo menos um dos genes pesquisados para classificação das amostras nos filogrupos A, 

B1, B2, D e F. A frequência de cada filogrupos nas amostras avaliadas está discriminada 

no gráfico 4.  

Das 62 amostras positivas para a amplificação de pelo menos um iniciador 

pesquisado, 3,22% demonstram ser pertencentes aos grupos A e D. Uma pesquisa com 

isolados de E. coli uropatogênica na Coréia do Sul demonstrou que 3,44% das cepas 

analisadas pertenciam ao filogrupo A (LEE et al.; 2016). Em outro trabalho que utilizou 

200 pb → 

TspE4C2 

  152pb 

yjaA 

211 pb 

 

chuA 

288 pb 

 

arpA 

400 pb 

 

100 pb → 

400 pb → 

300 pb →  

 

 

Grupo D Grupo B2 

FIGURA 13 : Eletroforese em gel de agarose à 2,5% mostrando os produtos de PCR multiplex para a tipagem 

filogenética em estirpes de UPEC. Linha 1 e 20: Marcador de peso molecular (100 pb). Colunas 2: Controle 

negativo.  
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amostras de UPEC na Índia, demostrou que 10% dos isolados pertencem ao grupo A. Por 

outra perspectiva, um estudo realizado por Rehman e colaboradores em 2017, que 

analisou Escherichia coli isoladas de um hospital na China, foi observado um percentual 

de 4,1% de isolados caracterizados no filogrupo D, um dado que se aproxima ao 

observado neste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Informações acerca da estrutura dos isolados é uma condição para a compreensão 

da epidemiologia das infecções bacterianas. Além disso, possui grande relevância clínica, 

tendo em vista que os grupos A e B1 são geralmente associados com comensais, a maioria 

dos isolados enteropatogênicos são atribuídos ao grupo D e os patótipos extra intestinais 

estão associados ao grupo B2 (DERAKHSHANDEH et al., 2013).  

          Além disso, 4,84% das amostras analisadas, foram classificadas no grupo B1. Este 

dado concorda com os apresentados em um trabalho que objetivou a comparação entre 

isolados uropatogênicas e intestinais, demonstrou um percentual de 4,4% de cepas 

pertencentes do filogrupo B1 (NAVIDINIA et al., 2017). 

GRÁFICO 4: Percentual dos filogrupos em cepas de Escherichia coli 

uropatogênicas isoladas no município de Jataí-GO.  
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            No presente estudo, a maioria dos isolados foram classificados no grupo B2, com 

61,29% das cepas analisadas. Esse resultado corrobora com dados os relatados por Sannes 

e colaboradores (2004), que observaram um percentual superior à 60% de isolados 

pertencentes ao filogrupo B2. Em outro estudo que compara cepas de UPEC causadoras 

de pielonefrite com isolados causadores de bacteremia, foi observado um percentual de 

63% de cepas de Escherichia coli do grupo B2 (MORENO et al.; 2003).  A maior 

prevalência do filogrupo B2 em infecções externas ao intestino é frequentemente 

observada, não apenas em nosso pais, mas também a nível mundial (LARA, 2017).  

 

            Do total de 77 amostras analisadas no estudo até o momento 20,98% não 

apresentou  amplificação de nenhum dos genes pesquisados, ou a formação das bandas 

no gel de agarose não foi nítida de modo suficiente para classifica-las.  Isso pode 

justificar-se por não pertencerem a nenhum dos filogrupos pesquisados, ou por alguma 

falha não identificada no processo de PCR. Por tanto, sugere-se a realização das PCR em 

duplicata, para a caracterização filogenética dos isolados de UPEC, bem como a extensão 

da pesquisa para a análise de mais grupos filogenéticos, como proposto por Clermont e 

colaboradores em 2013.  

              Diante dos resultados tipagem filogenética e patotipagem em UPEC realizadas 

neste estudo, foi possível confrontar as duas análises de verificar quais fatores de 

virulência, dos analisados neste estudo, são mais prevalentes nos isolados bacterianos de 

acordo com a tipagem filogenética (Gráfico 5).  
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Gráfico 5: Comparação do percentual de amplificação entre tipagem 

filogenética e patotipagem em amostras de Escherichia coli uropatogênicas 

isoladas no município de Jataí-GO.  
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É possível inferir que os isolados pertencentes ao filogrupo A, apresentaram 100% 

de amplificação para fimH e iucD e 50% para papC. No que se refere ao filogrupo B1, 

observou-se que 66,67% amplificaram o gene de virulência iucD e 33,33% hlyA. Quanto 

ao filogrupo B2, observou-se 63,16% de amplificação para fimH, 68,42% para iucD, 

36,84% para papC e 34,21% para hlyA. Quanto ao filogrupo D, observou-se 50% de 

amplificação para fimH, papC e iucD.  Por fim, o filogrupo F apresentou 25% de 

amplificação para fimH, papC e hly e 50% para iucD.  

A expressão de fatores de virulência bem como a tipagem filogenética em 

microrganismos é amplamente variável, uma vez que, fatores como a localização 

geográfica, hábitos, transferência de sequências codificadoras tendem a interferir na 

constituição genética destes (Clermont et al., 2000). Diante disso, os resultados obtidos 

neste estudo são referentes apenas aos isolados na cidade de Jataí-GO, referente aos 

laboratórios de origem das amostras.  

A presença ou ausência de genes, bem como a distribuição dos mesmos, que 

conferem a capacidade de virulência e por consequência a patogenicidade às linhagens 

bacterianas variam conforme as condições do ambiente onde as cepas são isoladas, bem 

com os filogrupos que elas se classificam (JOHNSON, 2000; PASTORE, 2014).  

Como mencionado anteriormente, todos os produtos de amplificação foram 

visualizados em gel de agarose a 2,5% e observados em transiluminador de luz 

ultravioleta. Os resultados obtidos para cada amostra foram dispostos nas tabelas 5 e 6.  
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(Continuação) 

Identificação da 

Amostra 
AceK.f chuA yjaA TspE4C2 Grupo Filogenético 

1 - + + + B2 

2 - + + + B2 

3 + + - + D 

4 - + + + B2 

5 - + + + B2 

6 + + + + 
 

7 - + + + B2 

8 - + + + B2 

9 - + + + B2 

10 - + + + B2 

11 + - + - 
 

13 - + + + B2 

14 - + + + B2 

15 - + + + B2 

16 - + + + B2 

17 - + + + B2 

18 + - + - 
 

19 + - - + B1 

20 - - - + 
 

21 + - + - 
 

22 - + + + B2 

23 - - - + 
 

24 + - - + B1 

25 
     

26 
     

27 - + - - F 

28 - + + + B2 

29 - + + + B2 

30 
     

31 - + + + B2 

32 - - + - 
 

33 - + + + B2 

34 - + + + B2 

35 
     

36 - - + - 
 

37 - + + + B2 

38 - + + + B2 

39 
     

TABELA 5. Relação Filogenética entre cepas de Escherichia coli uropatogênica isoladas noo 

município de Jataí nos anos de 2013 e 2014. 
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TABELA 5. Relação Filogenética entre cepas de Escherichia coli uropatogênica isoladas no 

município de Jataí nos anos de 2013 e 2014. 

 

 

TABELA 6. Relação Filogenética entre cepas de Escherichia coli uropatogênica isoladas no 

município de Jataí em 2015.  

 

(Continuação) 

43 - - + - 
 

44 - + + + B2 

45 
     

Identificação das 

Amostras  

AceK.f chuA yjaA TspE4C2 Grupo Filogenético 

49 
     

50 
     

51  -   +  -  - A 

52   -  -  +  - 
 

53   -  -  +  - 
 

54  -  +   -   - A 

55  -  +  +     + B2 

56  -  +  +     + B2 

57 
     

58 
     

59  -  +  +     + B2 

60  -  +  +     + B2 

61 
     

62 
     

63  -  +  +     + B2 

64 
     

65  -  +  +     + B2 

66  -  +  +     + B2 

67  -  +  +     + B2 

68  -   +   +   + B2 

69  -   +   +   + B2 

70  -   +   +   + B2 

71  -   +   +   + B2 

72  -   +   +   + B2 

73 
     

74  +  -  -  + B1 

75  -  +  -  - F 
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TABELA 6. Relação Filogenética entre cepas de Escherichia coli uropatogênica isoladas no 

município de Jataí em 2015.  

 

 

  

76  -   +   +   + B2 

77  -  +  -  - F 

78  -  -  +  - 
 

79  -  -  +  - 
 

80  -  +  -  - F 

81  -   +   +   + B2 

82  +  +   -  - D 

83    -  +  -  + B2 
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A 

B 

A 

B 

C 

100 pb → 

100 pb → 

100 pb → 

500 pb → 

500 pb → 

500 pb → 

Figura 14: Géis demonstrando a amplificação de fragmentos do gene chuA (288 pb); yjaA (211 pb), TspE4C2 (152 

pb) e arpA (400 pb) nas amostras 1 a 25 (gel A); 25 a 47 (gel B); 48 a 11 (gel C);  
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A 

B 

100 pb → 

500 pb → 

100 pb → 

500 pb → 

Figura 15: Géis demonstrando a amplificação de fragmentos do gene chuA (288 pb); yjaA (211 pb), TspE4C2 (152 

pb) e arpA (400 pb) nas amostras 12 a 24 (gel A); 27 a 42 (gel B).  
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4.3. Avaliação da Susceptibilidade aos Antimicrobianos 

 

         A importância da realização e análise do antibiograma consiste basicamente na 

orientação de uma conduta terapêutica adequada, tendo em vista que grande parte dos 

tratamentos é falha, posto que, na maioria das vezes é empírico. Diante dessa realidade, 

o conhecimento acerca da epidemiologia das infeções do trato urinário bem como do 

padrão de susceptibilidade dos agentes etiológicos é tão significativo (PIRES, 2007).  

          Neste estudo, das 86 amostras analisadas genotipicamente, apenas em 68 delas foi 

possível a realização do teste de antibiograma, dado que condições adversas interferiram 

na viabilidade das amostras originais e duplicatas disponíveis na bacterioteca do 

laboratório. Diante disso, das 68 amostras avaliadas, apenas 11,76 % (8/68) foram 

sensíveis a todos antibióticos testados. Os demais isolados demonstraram resistência a 

pelo menos uma das drogas testadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             No que se refere as amostras analisados, as 68 apresentaram resistência à 

gentamicina (38%), a cefalotina (38%), estreptomicina (51%), a ciprofloxacina (51%),  

a cloranfenicol (29%), a ceftriaxona (22%), a amicacina (31%) e tetraciclina (40%). Além 

disso, 100 % das amostras demostraram susceptibilidade ao Imipenem (Gráfico 6 e 

Tabelas 7 e 8).  

GRÁFICO 6: Representação de Sensibilidade, Resistência, Resistência 

Intermediaria aos antimicrobianos em cepas de UPEC isoladas cepas de 

Escherichia coli uropatogênicas isoladas no município de Jataí-GO de 2013 à 

2015 
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          Os aminoglicosídeos e as tetraciclinas, estão entre as classes de antibióticos que 

atuam interferindo na síntese de proteínas (FRANCO et al.; 2015). O mecanismo de 

resistência desenvolvido pelos microrganismos frente aos antimicrobianos do grupo de 

aminoglicosídeos consiste na alteração da permeabilidade da célula à droga bacteriana; 

modificações ribossomais e produção de enzimas inativantes. A este grupo de antibióticos 

se enquadram a gentamicina, amicacina, estreptomicina dentre outros (TRABULSI, 

2008; SOUSA, 2014).      

            Em um estudo realizado por Rodriguez e colaboradores (2017), que analisou os 

antibiogramas de uroculturas em laboratórios na Colômbia, verificou-se uma resistência 

de 23% para gentamicina e 38 % para amicacina. Estes, se aproximam dos constados 

neste estudo, de 38% e 31% respectivamente. A estreptomicina também pertence à classe 

dos aminoglicosídeos. Foi possível verificar que 51% de resistência a esta droga. Um 

estudo realizado com patótipos de Escherichia coli constatou um percentual de 22% de 

resistência (NONTONGANA, 2014).  

             Em nosso estudo verificou-se resistência de 40% para a tetraciclina. Em um 

estudo realizado no Iran, foi observado que 30% dos isolados de UPEC apresentaram 

resistência a este antimicrobiano (TAJBAKHSH et al., 2016). As tetraciclinas 

apresentaram diversas características que justificam sua ampla utilização, como: baixa 

toxidade, espectro de ação amplo, preço acessível e possibilidade de administração por 

via oral. (PEREIRA-MAIA et al., 2010). 

             Os mecanismos de resistência frente aos mecanismos de ação das tetraciclinas 

consistem basicamente na redução da concentração intracelular da droga a níveis 

inferiores ao essencial para sua eficácia, através da ação de bombas de efluxo e proteínas 

citoplasmáticas (PEREIRA-MAIA et al., 2010); 

         Outrossim, neste estudo foi verificado a sensibilidade de 100% das amostras 

analisadas ao Imipenem. Este achado corrobora com os resultados de Qin e colaboradores 

(2013), Zhang e colaboradores, que observou que 100% das amostras sensíveis a este 

antibiótico, bem como com Camargo (2011) e Zhang e colaboradores (2017).  Os 

carbapenêmicos, em especial o Imipenem, possibilitam uma boa alternativa frente ao 

tratamento de infecções graves desencadeadas por Escherichia coli, uma vez que 

apresentam amplo espectro e são estáveis a hidrólise de β-lactamases (LIVERMORE, 

1987; CAMARGO, 2011).   

           Os β-lactâmicos constituem uma classe de antibióticos que atuam na parede celular 

bacteriana. De modo geral, seu mecanismo de ação consiste em alterar a síntese de 
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peptideoglicano, que garante a integridade da parede celular (ANVISA, 2007; 

TRABULSI, 2008; SOUSA, 2014). 

            A cefalotina é classificada como uma cefalosporina de 1º geração, assim sendo 

um β-lactâmico de amplo espectro. Foi constatado neste estudo que 38% dos isolados 

analisados apresentaram resistência à cefalotina. Este resultado diverge de alguns estudos, 

que demonstram resistência de 50% para este antimicrobiano (DEHBANIPOUR, 2016).  

Segundo Menezes e colaboradores (2016) a cefalotina está entre os antibióticos mais 

prescritos no ambiente hospitalar para o tratamento de infecções bacterianas (MENEZES, 

2016).  

              O mecanismo de ação das quinolonas consiste na inibição da atividade da 

topoisomerase II. Esse mecanismo inibe a ação da proteína de compactação da molécula 

de DNA, desencadeando a morte celular. O mecanismo de resistência bacteriano frente 

as quinolonas baseia-se na alteração da enzima topoisomerase II, que passa a não ser alvo 

(através de mutações cromossômicas) ou por alteração da permeabilidade à droga pela 

membrana celular bacteriana (ANVISA, 2007). 

            A ciprofloxacina pertence à classe das quinolonas e está dentre os antimicrobianos 

mais receitados para o tratamento das ITU’s, sendo assim, sua ampla utilização pode 

favorecer aumento da resistência a esse antimicrobiano. Neste estudo foi observado 

resistência de 51% para tal droga. Esse resultado de aproxima aos relatados por Neamati 

e colaboradores (2015) de 61,3%.  É importante ressaltar que a resistência bacteriana é 

vastamente variável, principalmente quanto a localização geográfica das cepas 

(ALIZADE, 2018).  

         A resistência dos microrganismos é um problema de saúde pública a nível mundial. 

Os tratamentos de infeções bacterianas vêm paulatinamente demonstrando-se ineficazes 

à medida que a utilização errônea e indiscriminada dos antibióticos favorece a pressão 

seletiva das bactérias. Tal negligência terapêutica tem elevado os índices de mortalidade 

e morbidade, e, não obstante, aos aumentos dos custos com saúde pública (RODRÍGUEZ-

SALAZAR, 2017). 

           Neste estudo as amostras coletadas foram separadas em dois grupos: amostras 

coletadas em 2013 e 2014 e amostras coletadas em 2015. Ao analisar os dados de forma 

separada em cada um dos grupos, foi observado diferenças quanto aos índices de 

susceptibilidade (Gráfico 7 e Gráfico 8).  
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             Com a comparação dos gráficos é possível inferir que houve um aumento da 

frequência de cepas resistentes de Escherichia coli uropatogênica, exceto nos antibióticos 

gentamicina e ciprofloxacina.  Bactérias resistentes a múltiplos antimicrobianos 

constituem um desafio no tratamento das infecções bacterianas (MURRAY, 1991).  
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GRÁFICO 7: Representação de Sensibilidade, Resistência, Resistência Intermediaria 

aos antimicrobianos em cepas de UPEC isoladas cepas de Escherichia coli 

uropatogênicas isoladas no município de Jataí-GO em 2013. 
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GRÁFICO 8: Representação de Sensibilidade, Resistência, Resistência 

Intermediaria aos antimicrobianos em cepas de UPEC isoladas cepas de 

Escherichia coli uropatogênicas isoladas no município de Jataí-GO em 2015. 
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É comum a observação de cepas de UPEC multirresistentes a pelo menos duas 

classes de antibióticos nos dias atuais. Tal ocorrência impossibilita ou dificulta o 

antibioticoterapia eficaz, dado que as opções disponíveis para profilaxia eficiente tornam-

se gradativamente escassas (OLIVEIRA, 2011). 

O rápido aumento do número de linhagens resistentes aos antibióticos comumente 

utilizados é alarmante, tendo em vista que as infeções do urinário estão entre as mais 

prevalentes dentre as bacterianas. Um estudo realizado por Kock e colaboradores (2008) 

demonstrou o aumento da resistência de patógenos do trato urinário frente a alguns das 

principais drogas utilizadas no tratamento desse tipo de infecção, dentre elas: cefalotina, 

ciprofloxacina, gentamicina e ceftriaxona.  

 Um estudo semelhante realizado por Peixoto e colaboradores em 2014 verificou 

que houve um aumento significativo da resistência frente à maioria dos antibióticos 

utilizados na profilaxia de ITU’s. Neste, dentre os antimicrobianos que observou-se um 

aumento da resistência, estão: amicacina, gentamicina, ceftriaxona, ciprofloxacina e 

cefalotina. Estes dados corroboram com os observados no presente estudo, posto que foi 

observado um aumento da resistência frente a essas drogas, com exceção de gentamicina 

e ciprofloxacina.  

            Frente aos dados analisados neste estudo, também foi possível correlacionar a 

resistência aos antimicrobianos à tipagem filogenética, expressa nos Gráficos 9 e 10.  
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GRÁFICO 9: Comparação entre tipagem filogenética e resistência aos 

antimicrobianos em cepas de UPEC isoladas cepas de Escherichia coli 

uropatogênicas isoladas no município de Jataí-GO em 2013. 
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            Com a comparação dessas duas análises é possível inferir que em relação as 

amostras de 2013, houve pouca resistência quando comparado aos filogrupos, e dentre 

essas os isolados do grupo B2 apresentaram maior resistência em comparação às amostras 

coletadas posteriormente. Isso pode ser justificado pelo fato das amostras desse filogrupo 

serem as mais prevalentes. 

            As cepas de Escherichia coli uropatogênica podem ser classificadas em filogrupos 

conforme a expressão de genes de virulência e outras semelhanças genéticas.  Grande 

parte das cepas causadoras de infecções do trato urinário são desencadeadas por linhagens 

pertencentes ao filogrupo B2, e por este fato, são consequentemente mais expostas a 

pressão seletiva dos antibióticos e mais resistentes quando comparadas aos demais 

isolados (GUIMARÃES, 2015). 

Neste estudo, com cepas coletadas no munícipio de Jataí-GO, não foi observado 

um padrão de resistência conforme cada filogrupo analisado. Até o momento, na literatura 

consultada não foi relatado um perfil de resistência relacionado ao grupo filogenético de 

amostras UPEC.  Isso pode ser justificado pela elevada variabilidade do padrão de 

virulência, resistência e de fatores cruciais que favorecem a seleção de microrganismos 

resistentes: geolocalização, padrão de antibioticoterapia utilizado na profilaxia das 

infeções do trato urinário, dentre outros, como já discutido anteriormente.  
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GRÁFICO 10: Comparação entre tipagem filogenética e resistência aos 

antimicrobianos em cepas de UPEC isoladas cepas de Escherichia coli 

uropatogênicas isoladas no município de Jataí-GO em 2015. 
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           É comum a observação de cepas de UPEC multirresistentes a pelo menos duas 

classes de antibióticos nos dias atuais. Tal ocorrência impossibilita ou dificulta o 

antibioticoterapia eficaz, dado que as opções disponíveis para profilaxia eficiente tornam-

se gradativamente escassas (OLIVEIRA, 2011). 

               Algumas limitações metodológicas devem ser citadas neste estudo. As amostras 

foram coletadas de três laboratórios distintos do município de Jataí, e dessa forma, é 

possível que exista distinções quanto as condições de coleta e análises das amostras. Em 

decorrências de acontecimentos externos não foi possível a realização da confirmação das 

PCR’s das amostras não identificadas quanto ao grupo filogenético, bem como da análise 

de todos isolados para todos os testes realizados neste estudo.  As informações dos 

pacientes não foram disponibilizadas, de modo que não foi possível correlacionar idade, 

sexo e condições socioeconômicas com as variáveis estudadas. Embora existam 

interferentes, os dados obtidos são relevantes, posto que contribuem para o conhecimento 

do padrão de virulência, resistência e filogenia de cepas de Escherichia coli uropatogênica 

na região.  

Como mencionado anteriormente, as amostras foram submetidas ao teste de 

susceptibilidade aos antimicrobianos pelo teste de difusão em ágar. Os resultados obtidos 

para cada amostra foram dispostos nas tabelas 7 e 8. 
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Identificação 

das 

Amostras 

GEN CFL EST IMP CIP CLO CRO AMI TET 

1 20 (S) 0 (R) 12 (I) 30 (S) 0 (R) 30 (S) 10 (R) 20 (S) - 

2 20 (S) 18 (S) 18 (S) 30 (S) 28 (S) 20 (S) 30 (S) 20 (S) 22 (S) 

3 22 (S) 18 (S) 20 (S) 30 (S) 26 (S) 28 (S) 30 (S) 24 (S) 28 (S) 

4 20 (S) 16 (I) 18 (S) 32 (S) 30 (S) 26 (S) 30 (S) 20 (S) - 

5 20 (S) 20 (S) 18 (S) 30 (S) 20 (S) 26 (S) 30 (S) 20 (S) 0 (R) 

6 0 (R) 16 (I) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 0 (R) 30 (S) 24 (S) 0 (R) 

7 22 (S) 20 (S) 14 (I) 34 (S) 30 (S) 32 (S) 12 (R) 0 (R) 0 (R) 

8 20 (S) 20 (S) 0 (R) 30 (S) 30 (S) 28 (S) 32 (S) 20 (S) 0 (R) 

9 20 (S) 0 (R) 0 (R) 32 (S) 0 (R) 22 (S) 20 (S) 20 (S) 0 (R) 

10 0 (R) 22 (S) 0 (R) 32 (S) 0 (R) 0 (R) 32 (S) 22 (S) 0 (R) 

11 20 (S) 18 (S) 0 (R) 32 (S) 28 (S) 26 (S) 32 (S) 20 (S) - 

12 0 (R) 16 (I) 0 (R) 30 (S) 28 (S) 22 (S) 30 (S) 22 (S) 0 (R) 

13 20 (S) 20 (S) 0 (R) 30 (S) 30 (S) 30 (S) 30 (S) 22 (S) 30 (S) 

14 20 (S) 18 (S) 18 (S) 30 (S) 0 (R) 28 (S) 32 (S) 20 (S) - 

15 20 (S) 20 (S) 20 (S) 26 (S) 30 (S) 20 (S) 32 (S) 20 (S) - 

16 20 (S) 20 (S) 18 (S) 30 (S) 32 (S) 22 (S) 32 (S) 22 (S) - 

17 20 (S) 20 (S) 12 (I) 34 (S) 40 (S) 30 (S) 30 (S) 26 (S) 0 (R) 

18 20 (S) 20 (S) 20 (S) 30 (S) 40 (S) 30 (S) 36 (S) 22 (S) 20 (S) 

19 20 (S) 20 (S) 20 (S) 30 (S) 40 (S) 30 (S) 34 (S) 26 (S) 0 (R) 

20 20 (S) 20 (S) 14 (I) 30 (S) 30 (S) 28 (S) 30 (S) 20 (S) - 

21 20 (S) 20 (S) 18 (S) 32 (S) 30 (S) 30 (S) 30 (S) 22 (S) 22 (S) 

22 20 (S) 18 (S) 14 (I) 30 (S) 32 (S) 20 (S) 30 (S) 20 (S) - 

23 20 (S) 16 (I) 18 (S) 30 (S) 32 (S) 28 (S) 30 (S) 22 (S) - 

24 0 (R) 16 (I) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 28 (S) 30 (S) 20 (S) - 

25 20 (S) 20 (S) 0 (R) 30 (S) 28 (S) 30 (S) 0 (R) 0 (R) 0 (R) 

26 0 (R) 16 (I) 0 (R) 32 (S) 30 (S) 26 (S) 30 (S) 22 (S) - 

27 22 (S) 0 (R) 14 (I) 30 (S) 30 (S) 26 (S) 34 (S) 20 (S) - 

28 0 (R) 28 (S) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 30 (S) 30 (S) 20 (S) - 

TABELA 7. Perfil de resistência de cepas de Escherichia coli uropatogênica isoladas no município de 

Jataí nos anos de 2013 e 2014. 
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Identificação 

das 

Amostras 

GEN CFL EST IMP CIP CLO CRO AMI TET 

49 20 (S)  18 (S) 0 (R) 32 (S)  0 (R) 28 (S) 30 (s) 20 (S) 0 (R) 

50 20 (S) 16 (I) 0 (R) 28 (S) 0 (R) 26 (S) 30 (S) 20(S)  - 

51 10 (R) 0 (R) 0 (R) 30 (S) 26(S) 0 (R) 0 (R) 20 (S) 0 (R) 

52 10 (R) 0 (R) 6 (R) 32 (S)  28 (S) 0 (R) 12 (R) 20 (S) 0 (R) 

53 20 (S) 0 (R) 16 (S) 32 (S)  0 (R) 28 (S) 5 (R) 20 (S) 5 (R) 

54 16 (S) 18 (S) 0 (R) 32 (S)  26(S) 28 (S) 0 (R) 5 (R) 30 (S) 

55 22 (S) 22(S) 20 (S) 36 (S) 42 (S) 10 (R) 36 (S) 0 (R) 30 (S) 

56 8 (R) 0 (R) 0 (R) 28 (S) 0 (R) 10 (R) 0 (R) 20 (S) 0 (R) 

57 18 (S) 0 (R) 26(S) 32 (S)  0 (R) 26(S) 0 (R) 12 (R) 0 (R) 

58 20 (S) 18 (S) 16 (S) 32 (S)  26(S) 28 (S) 34 (s) 22 (S) 28 (S) 

59 20 (S) 16 (I) 18 (S) 26(S) 0 (R) 24 (S) 30 (S) 24 (S) 0 (R) 

60 20 (S) 18 (S) 18 (S) 30 (S) 0 (R) 28 (S) 28 (S) 22 (S) 0 (R) 

61 20 (S) 20 (S) 18 (S) 30 (S) 24 (S) 26(S) 28 (S) 20 (S) 24 (S) 

62 18 (S) 12 (S) 10 (S) 28 (S) 0 (R) 30 (S) 28 (S) 20 (S) 0 (R) 

63 20 (S) 0 (R) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 30 (S) 30 (S) 26(S) 0 (R) 

64 20 (S) 0 (R) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 12 (S) 10 (R) 20 (S) 8 (R) 

65 0 (R) 20 (S) 0 (R) 28 (S) 0 (R) 22 (S) 30 (S) 20 (S) 0 (R) 

66 22 (S) 12 (S) 18 (S) 26(S) 28 (S) 28 (S) 30 (S) 0 (R) 10 (R) 

67 18 (S) 14 (I) 18 (S) 32 (S)  30 (S) 28 (S) 32 (S)  20 (S) 12 (I) 

68 20 (S) 12 (S) 20 (S) 32 (S)  26(S) 28 (S) 30 (S) 0 (R) 10 (R) 

69 20 (S) 20 (S) 10 (R) 28 (S) 0 (R) 28 (S) 30 (S)  - 0 (R) 

70 20 (S) 16 (S) 0 (R) 28 (S) 0 (R) 28 (S) 28 (S) 20 (S) 0 (R) 

71 20 (S) 10 (R) 12 (I) 26(S) 28 (S) 10 (R) 30 (S) 18 (S) 12 (I) 

72 16 (S) 0 (R) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 0 (R) 0 (R) 0 (R) 0 (R) 

73 20 (S) 16 (S) 8 (R) 34 (S) 0 (R) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 0 (R) 

74 20 (S) 0 (R) 14 (I) 28 (S) 0 (R) 0 (R) 0 (R) 0 (R)  -  

75 12 (R) 0 (R) 0 (R) 22 (s) 0 (R) 28 (S) 0 (R) 10 (R)   - 

76 18 (s) 0 (R) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 0 (R) 0 (R) 0 (R)  - 

(Continuação) 

TABELA 8. Perfil de resistência de cepas de Escherichia coli uropatogênica isoladas no município de 

Jataí no ano de 2015. 
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77 20 (S) 10 (R) 14 (I) 30 (S) 26(S) 12 (R) 30 (S) 20 (S)   - 

78 18 (s) 0 (R) 0 (R) 30 (S) 34 (R) 12 (R) 14 (I) 0 (R) 20 (S) 

79 12 (R) 0 (R) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 0 (R) 20 (S) 0 (R)  - 

80 20 (S) 0 (R) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 0 (R) 12 (R) 0 (R) 8 (R) 

77 20 (S) 14 (R) 10 (R) 30 (S) 0 (R) 12 (R) 20 (I) 0 (R) 10 (R) 

78 18 (s) 0 (R) 0 (R) 28 (S) 0 (R) 24 (R) 0 (R) 0 (R)  - 

79 20 (S) 14 (R) 16 (S) 30 (S) 40 (S) 30 (S) 30 (S) 20 (S) 22 (S) 

80 20 (S) 10 (R) 0 (R) 26  (s) 10 (R) 28 (S) 20 (I) 0 (R) 10 (R) 

81 22 (S) 22 (S) 18 (S) 30 (S) 12 (R) 30 (S) 32 (S) 20 (S)  - 

82 20 (S) 12 (R) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 22 (S) 0 (R) 0 (R) 20 (S) 

83 20 (S) 14 (R) 12 (R) 32 (S) 0 (R) 10 (  R) 14 (I) 0 (R) 0 (R) 

84 0 (R) 10 (R) 0 (R) 30 (S) 0 (R) 0 (R) 0 (R) 0 (R) 0 (R) 

TABELA 8. Perfil de resistência de cepas de Escherichia coli uropatogênica isoladas no município dee 

Jataí no ano de 2015. 
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5. CONCLUSÕES 

• Realizou-se a padronização da técnica de Tipagem Filogenética para a pesquisa 

em Escherichia coli no Laboratório de Bacteriologia e Micologia da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Jataí; 

• Constatou-se a frequência de 74,42% de cepas de UPEC carreadoras do gene iucD 

dentre as amostras analisadas; 

• Constatou-se a frequência de 69,77% de cepas de UPEC carreadoras do gene fimH 

dentre as amostras analisadas; 

• Constatou-se a frequência de 44,19% de cepas de UPEC carreadoras do gene 

papC dentre as amostras analisadas; 

• Constatou-se a frequência de 20,93% de cepas de UPEC carreadoras do gene hlyA 

dentre as amostras analisadas; 

• Verificou-se que 3,22% das amostras analisadas demonstram ser pertencentes aos 

grupos A e D; 

• Constatou-se que 4,84% das amostras analisadas, pertencem ao filogrupo B1; 

• Constatou-se que 61,29% das amostras analisadas, pertencem ao filogrupo B2; 

• Verificou-se que 3,21% das amostras analisadas demonstram ser pertencentes aos 

grupos A e D; 

• Constatou-se que 6,45% das amostras analisadas, classificam-se no filogrupo F; 

• Foi observado que 20,48% das amostras não classificaram-se em nenhum dos 

filogrupos pesquisados; 

• Verificou-se que os isolados pertencentes ao filogrupo A, apresentaram 100% de 

amplificação para fimH e iucD e 50% para papC;  

• Verificou-se que os isolados referentes ao grupo B1 apresentaram 66,67% 

amplificação o gene de virulência iucD e 33,33% hlyA; 

• Constatou-se que o filogrupo B2 apresentou 63,16% de amplificação para fimH, 

68,42% para iucD, 36,84% para papC e 34,21% para hlyA; 

• Verificou-se que no filogrupo D, observou-se 50% de amplificação para fimH, 

papC e iucD; 

• Constatou-se que o filogrupo F apresentou 25% de amplificação para fimH, papC 

e hly e 50% para iucD; 
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• Verificou que as amostras analisadas apresentaram, resistência à gentamicina 

(38%), a cefalotina (38%), estreptomicina (51%), a ciprofloxacina (51%), a 

cloranfenicol (29%), a ceftriaxona (22%), a amicacina (31%) e tetraciclina (40%)  

e 100 % das amostras demostraram susceptibilidade ao Imipenem; 

• Verificou-se que exceto para os antibióticos gentamicina e ciprofloxacina, não 

houve aumento da resistência dos isolados analisados; 

• Constatou-se que nas amostras isoladas em 2013, houve baixa resistência dentre 

os filogrupos, sendo o grupo B2 de maior resistência; 

• Verificou-se não que houve um padrão de resistência em UPEC de acordo com 

oos filogrupos pesquisados;
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