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Resumo
O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos de origem animal. Porém, sua produção sofre impacto causado pela bactéria
Escherichia coli, que é capaz de acarretar prejuízos econômicos inestimáveis e gerar preocupação à saúde pública, na bovinocultura,
avicultura e suinocultura. A utilização indiscriminada de antimicrobianos tanto no tratamento como aditivos melhoradores de de-
sempenho zootécnico gera o aparecimento de resistência bacteriana. Por conta disso, há a necessidade de se introduzir novos me-
dicamentos que sejam eficazes e estejam dentro dos limites máximos de resíduo estabelecidos nacional e internacionalmente pelo
mercado consumidor. Diante deste fato, é imprescindível que haja a busca racional de novos antimicrobianos que apresentem efi-
cácia e um baixo índice residual. Os compostos de origem natural são apontados como alternativas para serem usados na prática
veterinária.

Descritores: Indústria agropecuária; Escherichia coli; Produtos biológicos

Abstract
Brazil is one of the biggest exporters of animal products. However, its production is constantly being threatened by the bacterium 
Escherichia coli which can cause economic losses and generate invaluable public health concern in cattle, poultry, and swine culture.
The indiscriminate use of antimicrobials in the treatment of farm animals and their use as growth promoters lead to the appearance
of bacterial resistance, but the presence of drug residues is still a concern related to meat exportation. For that reason, it is essential
to rationally seek new antimicrobials of natural origin to be used in veterinary practice.

Descriptors: Farming industry; Escherichia coli; Biological products

Introdução
Em pleno século XXI, problemas de infecções cau-

sadas por bactérias são constantes no cotidiano das
grandes cidades e da vida no campo. Escherichia coli,
uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae,
encontra-se na forma de bastonetes Gram negativos e
apresenta membrana externa composta de lipopolis-
sacarideos (LPS)1. Não forma esporos, pode ser móvel
ou imóvel, com metabolismo respiratório facultativo;
tem como habitat natural o trato intestinal da maioria
dos animais de sangue quente, incluindo os humanos
e, por esse motivo, é encontrada nos dejetos fecais;
apresenta a função de impedir a colonização de outros
micro-organismos patogênicos1. Durante um longo
período, E. coli foi considerada uma bactéria não pa-
togênica, porém, com o aprofundamento do conheci-
mento de sua estrutura genética, verificou-se meca-
nismos de aquisição de genes de virulência e
resistência, o que passou a ser motivo de preocupação
e foco de pesquisas no que diz respeito a infecções
diarreiogênicas e extraintestinais2. As diarreiogênicas
são sublocadas em grupos que se formaram de acordo
com os sinais clínicos, como as ETEC (enterotoxigenic
E. coli), as AEEC (attaching and effacing E. coli) e as
STEC (Shiga toxin-producing E. coli). A classificação
das cepas que causam infecções extraintestinais (de-
nominadas ExPEC, de modo geral) pode ser feita, se-

gundo alguns autores, como UPEC (causam infecção
urinária), SEPEC (causam septicemia) e APEC (causam
infecções em aves). Informações mais detalhadas da
classificação podem ser encontradas em outras publi-
cações1,2. A necessidade de se identificar e diferenciar
as cepas comensais das patogênicas passou a ser uma
condição importante para o diagnóstico e tratamento
de doenças causadas pela Enterobacteriaceae, com
ênfase em animais.

Este trabalho tem como objetivo abordar, de modo
geral, o impacto causado por E. coli em animais de
produção no Brasil e trazer à luz a necessidade de se
introduzir novos métodos terapêuticos antimicrobianos.
enfatizando os produtos naturais, visto que, além de
grande exportador de produtos animais, o Brasil é con-
siderado um celeiro de potenciais medicamentos de
origem vegetal3.

Revisão da literatura
E. coli e animais de produção

Nas criações de suínos, bovinos e aves, os antibióti-
cos, medicamentos tradicionalmente usados para com-
bater infecções, têm sido utilizados como aditivos me-
lhoradores de desempenho zootécnico, ou seja, como
promotores de crescimento, agindo no aumento da
conversão alimentar e o desempenho em ganho de
peso do animal4. Como consequência, o controle dos
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resíduos dos medicamentos nos produtos finais, como
carne, leite e ovos deve ser controlado, segundo as
normas dos países importadores. Na União Europeia,
o uso de antibióticos como promotores de crescimento
foi banido em 20065. Além disso, cepas de E. coli. que
apresentam resistência adquirida a medicamentos têm
sido isolada e identificadas em suínos6, aves de corte7

e no gado de corte8. No Brasil é possível avaliar, de
modo geral, o impacto causado por E. coli nos diferen-
tes  animais de produção.

O setor da avicultura industrial brasileira considera
E. coli um importante agente infeccioso, capaz de pro-
vocar inestimáveis prejuízos econômicos. Atualmente,
o Brasil é o maior exportador mundial de carne de
frango e o terceiro maior produtor, com 12,2 milhões
de toneladas produzidas em 2010, movimentando apro-
ximadamente US$1.782 por tonelada9. E. coli do grupo
das APEC, subgrupos O2, O21, O50, O78, O88, O119
e O152 são prevalentes no território brasileiro10. A co-
libacilose aviária é uma infecção extraintestinal que
acomete galinhas, perus e patos, mas eventualmente
podem contaminar gansos, pássaros domésticos e sel-
vagens9. Aves jovens, entre 4 a 9 semanas, são mais
susceptíveis a desenvolver problemas respiratórios, en-
quanto as adultas geralmente apresentam o quadro de
salpingite e/ou septicemia11. Os poros da casca do ovo
são outra via de transmissão, por ocorrer a penetração
do micro-organismo, infectando os pintinhos. Caso o
embrião sobreviva nos primeiros dias, pode apresentar
septicemia ou crescimento deficiente. Estudos recentes
mostram que a letalidade embrionária geralmente
ocorre devido à contaminação por cepas que possuem
mais que dois fatores de virulência12. Em aves de postura
infectadas pode haver transmissão vertical, por conta
da proximidade das membranas do saco aéreo com o
oviduto, ou de forma ascendente, na qual a bactéria
migra a partir da cloaca10. A bactéria tem como princi-
pal porta de entrada as vias aéreas superiores, a qual
pode coloizar e disseminar-se primeiramente na tra-
queia, migrando para os sacos aéreos e os demais teci-
dos ao redor13. Aves acometidas por outros micro-or-
ganismos destruidores do epitélio respiratório, tais como
vírus da bronquite infecciosa, Mycoplasma sp., Pas-
teurella sp., Haemopyhilus sp., Pneumoviírus sp., tor-
nam-se as mais susceptíveis11.

A colibacilose aviária apresenta alta morbidade e a
bactéria alastra-se rapidamente pelo corpo, ocasio-
nando frequentemente quadros de septicemia, levando
as aves a óbito11. O fator ambiental facilita a dissemi-
nação bacteriana quando encontra um habitat propício
ao seu desenvolvimento, como em granjas que não
apresentam desinfecção adequada, alta densidade po-
pulacional de aves, temperatura ambiental elevada,
ventilação deficiente e alta concentração de amônia,
que leva a destruição do epitélio ciliar da traqueia per-
mitido a colonização na mucosa do trato respiratório9.

O tratamento da colibacilose tradicionalmente é feito
com antimicrobianos tais como ampicilina/eritromi-
cina, espectonomicina, quinolonas, cefalexina, pipe-

racilina, clorofenicol, neomicina, tetraciclina/furazo-
lidona e trimetropima/sulfametoxazol. Além da admi-
nistração dos antibióticos, há necessidade de se corrigir
o manejo da granja visando às boas práticas de higiene
e criação, com o intuito de reduzir o estresse e prevenir
novas infecções14.

No Brasil, estima-se que 15 a 20% dos leitões vêm a
óbito antes do período de desmame, por consequência
da diarreia causada pela enterobactéria. O principal
agente causador dessa enfermidade é a E. coli do grupo
ETEC15, que apresenta alta capacidade de desenvolver
resistência na espécie suína, geralmente causando sua
morte16. De acordo com a Secretaria de Comércio Ex-
terno (Secex), o Brasil é considerado grande exportador
de carne suína, movendo U$ 1,49 bilhões no ano de
101217. Os leitões são mais susceptíveis, devido à baixa
imunidade e à ausência de barreira gástrica, o que
possibilita a transmissão materna e ambiental18. A co-
libacilose acomete os leitões no período neonatal e
após o desmame, causando evolução rápida dos sin-
tomas caracterizados por diarreia severa que evolui
para hemoconcentração, acidose metabólica e óbito16.
O animal pode falecer entre 4 a 24 horas após a con-
taminação. Há diversos protocolos de tratamentos an-
timicrobianos, tais como cefalosporinas, aminogliosí-
deos, aminociclitóis, polimixina, quinolonas e sulfas
associadas à trimetropina19, mas existem alguns traba-
lhos que relatam a utilização de produtos naturais
como agentes imunoestimulantes naturais oferecidos
à mãe lactante em sua alimentação, como algas20, que
apresenta a função de transmitir para o leitão os anti-
corpos maternos e diminuírem a susceptibilidade a in-
fecções no desmame.

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores
de carne bovina, e sua produção de leite e derivados é
significante. A Secretaria de Estado e de Agricultura e
Abastecimento (SEAB) constatou que, no ano de 2012,
o gado de corte gerou um rendimento anual de US$5,7
bilhões, com alta de 7,5% comparada ao ano de 2011,
com um total de 1,24 milhões de toneladas exporta-
das21. Já no ano de 2012, apenas no estado do Paraná,
houve um rendimento anual de R$3,3 bilhões com a
produção leiteira22. A mastite ocasionada por E. coli
causa eventuais impactos negativos na economia do
gado leiteiro, decorrentes da redução na produção,
perda da qualidade do leite, altos custos dos serviços
veterinários e medicamentos, queda do rendimento
industrial e descarte precoce ou morte dos animais23.
Pesquisas realizadas nos Estados de São Paulo e Minas
Gerais, influentes na produção leiteira, estimaram as
perdas pela doença em aproximadamente US$
317,93/vaca/ano e os prejuízos em US$20.611,32/pro-
priedade/ano24. O investimento em programas de con-
trole e profilaxia da mastite, bem como de introdução
de novos medicamentos, são de fundamental impor-
tância24 e novas terapias são necessárias. Além disso,
produtos de origem animal – em particular seus restos,
como carcaças – têm sido submetidos à análise de
controle de qualidade microbiano, visando ao controle
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de qualidade dos processos iniciais de abate e, recen-
temente, verificou-se a presença de E. coli em meias
carcaças de bovinos de exportação25. 

Importantes grupos de pesquisa brasileiros estudam
E. coli sob aspectos clínicos26, microbiológicos27, e de
alimentos28, mas poucos estudam a utilização de pro-
dutos naturais como alternativas à terapêutica veteri-
nária de grande porte.

Discussão
A partir do quadro exposto, a necessidade de se in-

troduzir novos agentes antimicrobianos e imunomodu-
ladores na prática veterinária é uma realidade. O Brasil
é um país único no mundo, por ser aquele que apre-
senta a maior diversidade terrestre, além de ser o um
dos maiores exportadores de produtos agropecuários.
A busca pelo equilíbrio entre manter a floresta em pé e
aumentar a eficácia produtiva agropecuária é o desafio
natural e atual. Medicamentos fitoterápicos e homeo-
páticos, além dos produtos naturais, estão sendo incor-
porados em medicamentos alopáticos como princípio
ativo, usados para animais de companhia e selvagens;
atualmente, pesquisas começam a ser feitas com ani-
mais de produção29. Estudos mostram eficácia benéfica
de tratamentos homeopáticos em granjas suínas, pro-
movendo repetição de cio, redução de mortalidade de
leitões e aumento do número de leitões nascidos28. Ou-
tros estudos demonstram que extrato de pomelo tem
sido usado eficazmente como promotor de crescimento
em granjas aviárias de corte, quando comparado ao
antimicrobiano neomicina31. A procura por medica-
mentos de origem vegetal, tanto fitoterápico, como pro-
dutos naturais isolados, tem recebido atenção de pes-
quisadores, recentemente. Em uma pesquisa prospectiva
com mais de 1.700 extratos vegetais, obtidos de plantas
da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, foram iden-
tificados quatro ativos contra E. coli, in vitro. Os quatro
extratos vegetais foram identificados como Microplu-
meria anomala, Casearea spruceana, Buchenavia sp e
Caryocar cfmicrocarpum e sua eficácia antibacteriana
foi comparada com diferentes concentrações clorexi-

dina32. Esses extratos estão sendo estudados quanto à
sua composição química.

Setenta e nove amostras de E. coli isoladas de fezes
de aves e bovinos foram analisadas frente a diversos
antibacterianos e óleos essenciais obtidos comercial-
mente. Foram determinadas as concentrações inibitórias
mínimas em microdiluição em caldo e verificou-se que
o óleo essencial de orégano foi o mais eficaz (831,4μg
ml-1)33; futuras pesquisas incorporando os óleos na ali-
mentação dos animais devem ser feitas, segundo os
autores. Produtos naturais têm sido usados promotores
de crescimento de frangos e suínos. O extrato vegetal
Citrus maxima (pomelo), associado à ração de frangos
de corte, demonstrou melhora no desempenho alimen-
tar e na conversão alimentar, maximizando o desem-
penho dos frangos de corte31. Uma fórmula baseada
em medicamentos vegetais da medicina chinesa, de-
nominada de Xiang-Qi-Tang foi usada no tratamento
de aves com colibacilose induzida por E. coli do grupo
das APEC. Segundo os autores, houve o aparecimento
de efeitos protetores relacionados a mecanismos anti-
inflamatórios e anti-trombóticos34. Em aves, um com-
posto derivado de alho (allium sativum) denominado
propil-propano-tiossulfonato foi administrado a frangos
de corte para avaliar a diminuição de enteropatógenos
em seu intestino, e observou-se que houve a diminuição
dos patógenos35.

Embora haja esforços em se utilizar medicamentos à
base de plantas como alternativa aos antibióticos tradi-
cionais em Veterinária de grande porte e de produção,
as pesquisas são escassas.

Conclusões
O presente trabalho teve como objetivo abordar, de

modo geral, a importância de Escherichia coli, bactéria
cuja patogenia apresenta alto impacto na pecuária,
setor da economia que suporta a balança comercial do
Brasil há anos, e ao mesmo tempo ressaltar a impor-
tância dos produtos naturais antibacterianos extraídos
de plantas brasileiras como celeiro de novas descobertas
na Veterinária de grande porte. O Brasil é o único país
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  Animais de produção                                  Pesquisa                                                             Resultado                            Referência

  
Aves de corte

                              Adição do EV Citrus máxima                                  Melhora no desempenho                      
31                                                                     na ração                                                    e conversão alimentar

                                                         Adição de bioterápico 1                              Promove repetição de cio, redução
  Suínos                                                                                                               de mortalidade de leitões, aumento              30
                                                           e homeopático 2 e 3                                    do número de leitões nascidos

                                                    Testes de hidrolato de Mentha                                  O extrato vegetal possui
  Gado de corte                                villosa contra nematoides                                                                                                  36
                                                      gastrointestinais de bovinos                                      ação anti-helmíntica

                                                         Testes de óleo essencial                                             Possui atividade
  Gado leiteiro                                  de Lippia sidoides contra                                                                                                  37
                                                          Staphylococcus aureus                                              antimicrobiana

Quadro 1. Algumas pesquisas realizadas com a utilização de tratamentos alternativos em animais de produção

Legenda: EV = extrato; 1 = bioterápico de Erisipella, Streptococcus suis, Haemophylus parasuis, Pasteurella multocida tipo A, Bordetella
bronchiseptica, Mycoplasma hyopneumoniae e E. coli; 2 = Pulsatilla nigricans e Caulophyllum thalictroides; 3 = Calcarea carbônica,
Calcarea phosphorica e Calcarea fluorica



no mundo onde é possível que haja a formação de
uma interface gerada por dois potentes setores, o da
pecuária e o da biodiversidade, de onde pode resultar
no aprimoramento da criação de animais de corte, ao
mesmo tempo em que se busca conhecer e contribuir
para a preservação da biodiversidade brasileira.
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