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As Escherichia coli produzem uma citotoxina potente, denominada Shigatoxina 
(STEC). Essa bactéria patogênica está, frequentemente, envolvida em surtos de 
doenças transmitidas por alimentos. As cepas de STEC são capazes de causar graves 
doenças em humanos, como diarreia sanguinolenta e síndrome urêmica hemolítica 
(SUH), principalmente em crianças e idosos.  Essa doença tem sido relacionada ao 
consumo de diferentes tipos de alimentos, destacando-se os produtos e subprodutos 
de origem animal, como queijo e leite cru (1). As STEC são definidas pela produção 
de um ou mais tipos de toxina shiga-like, onde são antigenicamente relacionadas com 
a citotoxina (toxina shiga), produzida pela Shigella dysenteriae do tipo 1 (2). Cepas de 
E. coli produtoras de toxina shiga-like podem estar presentes na microbiota fecal de 
uma grande variedade de animais incluindo bovinos, ovinos, caprinos, suínos, felinos, 
cães e galinhas. Bactérias da espécie E. coli estão presentes também no ambiente, 
sem contato direto com potenciais hospedeiros. Neste caso, elas estão sujeitas a todo 
tipo de estresses, ambientais e nutricionais (3). O presente trabalho tem como objetivo 
relacionar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, o perfil de resistência 
antimicrobiana e a produção de toxina em cepas de Escherichia coli shigatoxigênicas. 
Como metodologia, os materiais foram consultados tendo como principais bases de 
dados o Google Acadêmico, PubMed, SciELO e Periódicos CAPES. A capacidade de 
adaptação dá as bactérias uma vantagem evolutiva significativa, pois constantemente 
essas células são submetidas à seleção natural, entretanto, para que isto ocorra, é 
fundamental que a população mantenha sistemas que permitam respostas corretas 
às variações ambientais. A adaptação ao meio e indução de fatores de virulência 
dirigida pelo estresse em STEC, podem modular a sobrevivência e a virulência do 
patógeno (4). A presença de STEC em carnes bovinas e ovinas que são destinadas 
ao consumo humano e a severidade de doenças consequentes da alimentação com 
produtos de origem animal com a presença dessa toxina, reforçam a importância de 
pesquisas e estudos sobre a STEC e seus fatores de virulência, para que se possa 
conhecer e estabelecer meios de controle e prevenção do microrganismo. A 
terapêutica para combater a E. coli pode se tornar um desafio, levando em 
consideração que essa bactéria possui cepas resistentes a antibióticos, gerando uma 
doença mais severa. Quando o tratamento de doenças causadas pela E. coli não é 
eficaz, há uma baixa da imunidade do organismo e um enfraquecimento corporal do 
animal, levando à doenças secundárias e óbito. Antibióticos como a penicilina, 
gentamicina, tetraciclina e estreptomicina são ineficazes contra esse microrganismo, 
já que as cepas de STEC podem ter mais de 6 genes de resistência aos 



 
antimicrobianos (5). Com isso, torna-se de extrema importância a identificação desses 
genes resistentes para diminuir os custeios do tratamento e torna-lo eficaz. Essa 
correlação permitirá a compreensão do acelerado processo adaptativo dessas 
bactérias com vistas aos impactos em saúde pública, possibilitando a criação de 
novas e mais eficazes estratégias de controle profilático.  
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