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Escherichia coli enteropatogência (EPEC) é considerada um importante agente 
causador de diarreia, principalmente nos países em desenvolvimento, sendo 
capaz de causar essa doença devido a fatores de virulência específicos 
encontrados em uma ilha de patogenicidade cromossomal denominada de Locus 
of Enterocyte Effacement (LEE) e a um Plasmídeo chamado de EAF (EPEC 
Adherence Factor). Esta bactéria é dividida em duas categorias baseado na 
presença do Plasmídeo EAF nas cepas típicas (tEPEC) e ausência nas atípicas 
(aEPEC).  Alguns estudos tem relatado associação entre a presença do gene shf 
e a capacidade de formação de biofilme em isolados bacterianos, especialmente 
em Escherichia coli enteroagregativa (EAEC), que é um agente formador de 
biofilme, porém a presença deste gene ainda não tem sido relatada em EPEC. O 
objetivo deste estudo foi detectar o gene shf em cepas de EPEC isoladas de 
crianças de 0 a 6 anos, com quadro clínico de gastroenterite aguda, admitidas no 
Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), no período de Fevereiro de 2010 a 
Fevereiro de 2012. Para isso, um total de 71 isolados de EPEC típica e atípica 
foram examinados por PCR (Polymerase Chain Reaction) para verificar a 
presença do gene shf conforme condições descritas previamente por Mohamed et 
al., 2007. Os produtos da PCR foram visualizados em gel de agarose 2%. Neste 
estudo, 57 (80,28%) isolados de EPEC apresentaram o gene shf e 14 (19,72%) 
não apresentaram. Ao analisar a presença deste gene com a capacidade de 
formação de biofilme investigada nestes mesmos isolados, segundo protocolo 
estabelecido por Stepanovic et al., 2007(dados não publicados), verificou-se que 
houve uma associação estatística entre a capacidade de formação de biofilme e a 
presença do gene shf em isolados de EPEC (p=0,0254; Odds ratio=8,794). Este é 
o primeiro estudo que demonstra esta associação, sendo que a capacidade de 
formação de biofilme é considerada uma importante estratégia de sobrevivência 
microbiana. 
 
Palavras-chave:  Gene shf, Escherichia coli enteropatogênica e gastroenterite 
aguda. 
 
Apoio:  Centro de Pesquisa em Medicina Tropical (CEPEM), Instituto de 
Pesquisas em Patologias Tropicais (IPEPATRO) e Fundação Oswaldo Cruz 
Rondônia (FIOCRUZ/RO); 


