
Bactérias enteropatogênicas 

em lactentes de um bairro de Manaus-Amazonas (•) 

Resumo 

Foram realizadas culturas de fezes d.e ap!·oxi
mad:.>.mente 10% dos lactentes de uma população 
urbana de Manaus-Amazonas . No momento da co
leta 32,50% das crianças se encontravam com diar
réia e 69,44% apresentavam história anterior da en
fermidade. Das crianças diarréicas foram isolados 
uma cepa de Shigella sonnei e 5 diferentes sorogru
pos de Escherichia coli enteropatogênica. Das crian
ças sem diarréia isolaram-se 3 amostras de Salmo. 
nella sp e 5 difenmtes sorogrupos de E. coli entero
patogênica. As cepas de Shigella sonnei e E. coli 
enteropatogênicas apresentaram resistência múlti
pla quando submetidas ao teste de susceptibilidade 
à ant.imicrobianos. 

INTRODUÇÃO 

A doença diarré ica é a causa mais impor
tante de morbidade e mortal idade nos países 
em desenvolvimento, particularmente nos gru
pos de menor idade e nas comunidades de con
dições econômicas e sociais precárias (Estu
dios y estrategias necesarios para reducir la 
morbilidad y la mortalidad por infecciones 
entéricas, 1975). 

As taxas de morbidade e mortalidade por 
diarréias são altas no primeiro ano de vida e 
quando acompanhadas de desnutrição (Puffer 
& Serrano, 1974). 

As enfermidades infecciosas e parasitá
rias constituem em conjunto uma pesada car
ga social e econômica que resulta em vidas 
humanas truncadas e em gastos consideráveis 
de assistência médica e hospitalar. 

Parte da inabi I idade para lutar contra este 
problema é em geral a falta de conhecimento 
do agente etiológico da doença diarréica. Até 
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o momento não existem meios específicos de 
prevenir esta enfermidade a não ser aqueles 
a longo prazo de saneamento ambiental. Se
gundo DuPont (1975) para se reduzir ao mí
nimo a mortalidade e a morbidade por in
fecções entéricas urge obter-se informações 
sobre 3 pontos principais: a etioíogia da diar
réia aguda, os aspectos nutricionais das in
fecções entéricas e as incógnitns sobre os 
prob:emas e recursos de cada região. 

O objetivo principal do trabalho foi a de
terminação dos agentes etio lóg icos das diar
réias agudas e sua freqüência em lactentes 
de uma popu lação urbana da Amazônia. 

MATERIAL E MÉTODQS 

Foi escolhido para estudo o bairro Co
roado (Manaus) com uma população de apro
ximadamente 15. 000 habitantes CO de baixo 
nível sócio-econômico e que não dispunha de 
água encanada, luz ou esgoto . De maio a ju
nho de 1976 foram estudéldas 77 crianças, de 
O a 1 ano de idade, o que corresponde a apro
x imidamente 10% da população nessa faixa 
etária, segundo a estrutura populacional brasi
leira. Através de um mapa, foram sorteadas 
quadras a serem visitadas onde as amostras 
de fezes dos lactentes foram coletadas. As 
mães ou acompanhantes foram inqueridas so
bre o comportamento intestinal das crianças 
e a admin istração de antibióticos. 

COLETA DE AMOSTRAS - Todas as crian 
ças receberam tubos de ensaio contendo so· 
lução conservadora de fezes (Ciurman). espá
tu las estére is de madeira e um frasco plásti-
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co de boca larga para a colheita das 1:ezes. As 
mães foram instruídas sobre como efetuor a 
colheita das fezes e no dia imediatamente 
posterior, as amostras eram recolhidas e con

duzidas ao laboratório. 

E~E BACTERIOLÓGICO DAS FEZES -

Após a chegada ao laboratório as fezes eram 
homogenizadas e semeadas em MacConkey 
Agar, Sa lmonella-Shigella Agar (SS Agar), 
Hektoen Enteric Agar e Tetrathionate Broth. 

Os métodos de identificação bioquímica e so

rológica, dos germes isolados foram os reco

mendados por Edwards & Ewing (1972). 

EXAME PARASITOLÓGICO DAS FEZES - As 

amostras de fezes colhidas em frascos plás
ticos foram submetidas ao exame parasi
tológico pelo método da flutuação em sulfato 
de zinco segundo Faust et ai. (1939). 

T.ESTE DE SUSCEPTffin.IDADE A DROGAS 

As bactérias enteropatogênicas isoladas fo
ram submetidas ao teste de susceptibilidade 
a drogas pelo método do disco descrito por 
Bauer et ai. (1966). As seguintes drogas da 
Dfico Laboratories (Detroit M1chigan USA) fo
ram utilizadas: Amp icil ina (10 mcg). Cefaloridi
na (30 mcg), Cloranfenicol (30 mcg), Colímici
na (10 mcg), Carbenicilina (50 mcg). Estrepto
miCina (10 mcg), Gentamicina (10 mcg), Kana

micina (30 mcg), Novobiocina (30 mcgj, :~eo-

m1cma (30 mcg). Nitrofurantoina (300 mcg), 
Ác. Nalidíxico (30 mcg). Polimixina (300 u), 
Sulfadiazina (300 mcg) e Tetraciclina (30 mcg). 

RESULTADOS 

Das 77 crianças examinadas 25 (32,50%) 
se encontravam com diarréia no momento da 
coleta das fezes, sendo que 2 (8,0%) estavam 
recebendo antibiótico (cloranfenicol). 

A tabela I mostra a distribuição das crian
ças por faixa etária e sintomatologia gastrin
testinal. Consideramos crianças normais aque
las que não apresentavam episódio diarréico 
no momento da colheita das fezes. 

BACTERIOLÓGICO - A tabela 11 mostra OS 

números e respectivas porcentagens de ger
mes enteropatogênicos isolados nas 77 cultu
ras de fezes realizadas. Nas culturas de fezes 
de crianças diarréicas foram isoladas 7 (28%) 
amostras de Escherichia co/i enteropatogêni
ca e 1 (4%) amostra de Shigel/a sonnei. Das 
crianças que se encontravam sem sintomato
logia gastrintestinal 3 (5,76%) portavam Sal
monella sp e 6 (11 ,53%) f. co/i enteropatogê
nica. 

PARASITOLóarco - Foram realizados 72 
exames parasitológicos das crianças em es
tudo, sendo que 23 (31,94%) se encontravam 
com diarréia e as demais 49 (68,05%) se apre
sentavam normais, ou seja sem sintomatolo
gia gastrintestinal. Na tabela 111 estão coloca
dos os resultados obtidos. 

TABELA I 

Números e porcentagens de crianças em 3 diferentes faixas etárias distribuídas segundo sintomatologia 
gastrintestinal. 

Sintomatologia 

Gastrintestinal 

Normais 

Diarréicas 

Total 

396-

0-2 meses 

N.o ~'o 

22 28,50 

7 9,10 

29 I 37,60 

3-6 meses 

N.o % 

·---
14 18.20 

8 10,40 

22 I 28,60 

7-11 meses To ta~ 

N.o % N.o % 

16 20,80 52 67.50 

10 13,00 25 32,50 

26 
1 

33,80 77 1100,00 

------
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TABELA 11 

Entcropatógenos isolados em 25 casos de crianças 
diarréicas e 52 casos de crianças normais. 

Bactérias 
enteropatogênicas 

isoladas 

Shigell.a sonnei 

Salmonella sp 

E. coli 026:B6 

E. coli 086:B7 

E. coli Olll:B4 

E. coli 0119:B14 

E. coli 0126:Bl6 

E. coli 0127:B8 

E. coli 0128:Bl2 

To tal 

Crianças 
diarréicas 

Criança s 
normais 

N.o I % N.o 1 % 

1 

1 

1 

1 

l 

3 

4,00 

3 

4,00 ' 

4,00 2 

4,00 1 

4,00 

12,00 1 

1 

1 

132,00 1 9 

5,76 

3,84 

1,92 

1,92 

1,92 

1,92 

1 1'7,28 

TABELA 111 

Parasitas intestinais encontradas em 23 casos de 
crianças diarréicas e 49 casos de cr ianças normais. 

Crianças Crianças 
Parasitas diarréicas norm ais 

Intestinais 

I I N.o % N.o % 

Giardia lamblia 2 8,70 5 10,20 

Ascaris lumbricoides 1 4,30 1 2,00 

Ancilostoma sp . .. . .. 1 2,00 

Total 3 1 13.00 1 , 114,20 

DETERMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS 

BACTÉRIAS ENTEROPAT.OGÊNICAS FRENTE A DRO

GAS AN·T..IMICROBIANAS - A cepa de Shige/la 
sonnei isolada de crianças diarréicas se apre
sentou resistente aos seguintes antimicrobia
nos: ampicilina, cefaloridina, cloranfenicol , te-
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traciclina, sulfadiazina, novobiocina e estrepto
micina. As 3 cepas de Sa/monella sp isoladas 
de crianças normais se mostraram resistentes 
à novobiocina e uma também apresentou re
sistência à cefaloridina e sulfadiazina. 

Das 13 cepas de E. co/i, 6 foram isoladas 
de crianças normais e 7 de crianças diarréicas, 
sendo que todas apresentar·am resistência 
múltip la como mostra a tabela IV . Duas E. co/i 
isoladas de crianças diarréicas e 3 isoiRdas 
de crianças normais foram resistentes a 1 O an
tim icrobianos concomitantemente. 

DISCUSSÃO 

A doença diarréica em Manaus, assim co
mo em outras cidades de países em desen
volvimento, é a maior causa de morbidarle e 
mortalidade em crianças de pouca idade. 

Em nosso estudo em crianças de O a 1 
ano de idade, escolhidas ao acaso, em um bair
ro de Manaus, verificou-se que 32,50% se en
contravam com diarréia no momento da cole
ta e 69.44% apresentavam história anterior da 
enfermidade, o que evidencia a aita incidência 
de enterites na população. Estudos realizados 
em lactentes de São Paulo e Recife mostram 
a incidência de diarréia variando entre 11 ,6% 
a 60,8% de acordo com a idade e atendimento 
neonatal (Puffer & Serrano, 1974) 

A incidência de episódios diarréicos en
tre O a 3 meses de idade foi elevada, o que 
talvez seja devido ao fato de que 6,9% das 
mães somente amamentavam seus filhos nes
sa fase da vida (Shirmpton & Giugliano, 1976). 

O fato do aleitamento natural proteger os lac· 
tentes das infecções entéricas já é bem co
nhecido (Béhar, 1976; Mata & Wyatt, 1971: 
Mellander et a/., 1959). 

Nas culturas de fezes das crianças diar
réicas apenas 32% dos prováveis agentes etio
lógicos foram determinados. Este era um re
sultado esperado, uma vez que somente por 
estudos bacteriológicos a porcentagem de de
terminação dos prováveis agentes etiológicos 
varia de 20 a 40% (Sack, 1975). 

A etiologia da diarréia pode ser esclare
cida em maior número de casos quando se le
va a efeito estudes sobre a produção de ente· 
rotoxinas e propriedade invasiva da E. co/i. 
(Guerrant et a/., 1975). 
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Números e respzctlvas porcentagens das cepas de E . coli enteropatogênicas resistentes a diferent.es an. 
timicrobiancs. 

CJ:ianças Normais 

Antimicrobianos 

N.o % 

Ampicilina 4 57.14 

ÁC. Nalidíxico . . . . . 
Cefaloridina 4 57.14 

Cloranfenicol 6 85,71 

Colimicina ... 

Carbenicilina 3 42,85 

Estreptomicina 3 85.71 

Gentamicina . . . . . 
Kananúcina 4 57,14 

Novobiocina 1 100.00 

Nitrofurantoina ... . .. 
Neomicina 4 57.14 

Polimixina .. . . .. 
Sulfametoxazol + 
Trimetroprim . . . 
Sulfadiazina 5 71,42 

Tetraciclina 6 85,71 

Das amostras de fezes das crianças diar
réicas foram isolados uma cepa de S. sonnei 
e 5 diferentes sorogrupos de E. co/i entero
patogênica, que foram os germes mais fre
qüentemente isolados, concorda.1do com os 
achados em San Salvador, El Salvador (Bioch 
1975); Jamaica (Back & Brooks, 1962); Cali, 
Colombia (Newell et a/., 1976). 

Não houve nítida prevalência entre os so
rogrupos de E. co/i enteropatogênica encontra
dos, ao contrário do que se observa nos es
tudos de Newell et a!. (1976) e Nadkarni & 

Lawande (1914) onde os grupos sorológicos 
mais freqüenles foram respectivamente o 
026:B6 e 0128. Nos estudos realizados em Be-
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Crianças Diarréicas To ta 1 

N.o % N.o % 

-
4 66,66 3 61,53 

... . . . . . .. 
6 100,00 10 76.92 

5 83,33 ll 84,61 

.. . . . . . .. . .. 

3 50,00 6 46,15 

5 83,33 11 84,61 

.. . . . . . . 
3 50,00 , 53,84 

6 100,00 13 100,00 

. .. . .. . . . . 

3 50,00 '1 53,84 

. . . . . . . . . . 

. . . ... 

. : 83,33 10 76,92 

'i 83,33 11 84,61 

lém (Brasil) os sorogrupos mais encontrados 
foram 0119:B14 em 1971 e 1972, 0111:B4 em 
1973 (Lins, 1976). Nenhum caso de salmone
lose ou infecção mista foi encontrado entre as 
crianças diarréicas. 

Nas culturas de fezes dos lactentes sem 
sintomatologia clínica intestinal, encontramos 
3 (5,76%) casos de Sa/monella sp e 6 (11 ,53% ) 
casos de E. co/i enteropatogênica de 5 soro
grupos diferentes. A porcentagem de porta
dores foi muito elevada quando comparada 
com resultados obtidos em outr::ts áreas. No 
Ceilão e na Inglaterra foram encontradas res
pectivamente 4% e 0,25% de crianças porta
doras de Salmone/la sp. E. co/i entercpatogê· 
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nica foi isolada das fezes de 2,42% de um 
grupo de crianças clinicamente normais, abai
xo de 5 anos de idade, na Inglaterra. (Citado 
por Cooper & Johnson, 1973). 

A múltipla resistência encontrada nas ce
pas de E. co/i e Shigella sonnei indica o uso 
indiscriminado de drogas. Como as E. co/i en
teropatogênicas para lactentes pertencem a 
flora normal do adulto, o uso abusivo de anti
bióticos pela população pode levar à se leção 
de cepas resistentes a diversos antibióticos. 
Isto pode causar grandes problemas, uma vez 
que as E. coU não só são capazes de causar 
doenças diarréicas, mas também outras enfer
midades assim com infecções urinárias, septi
cemias , etc. 

Não houve diferença significativa entre o 
espectro de resistência das cepas isoladas de 
crianças normais e diar!'éicas. 

Entre as crianças diarréicas 8,70% e 
4,30% se encontravam infectadas, respectiva
mente, por Giardia lamblia e Ascaris lumbri

CJ.'des, contudo os parasitas parE!cem não ter 
a ·;;:nde importância como causa de diarréia em 
crianças (John et a/., 1971). Entre as crianças 
S:)m sintomatologia gastrintestinal, 10,2% es
tavam infectadas por Giardia /amblia e 2,00% 
por Ascaris lumbricoides e Ancilostoma sp. 

O fato das crianças entre O e 1 ano de 
idade se apresentarem infectadas por estes 
parasitas evidencia o alto grau de contamina
ção do ambiente, uma vez que é sobre esta fai
xa etária que recaem em geral os maiores 
cuidados da família. Esta observação concor
da com os achados de Pinheiro et ai. (1976). 
obtidos no mesmo bairro, onde 85,1% da po· 
pulação se encontravam parasitados por Hei
mintas e Protozoários. 

CONCLUSÃO 

Foi encontrada alta incidência de diarréi<'l 
no primeiro ano de vida numa população ur
b~na de Manaus. Os agentes etio lógicos mais 
freqüentes foram as E. co/i enteropatogên i ~as, 

não havendo nítida prevalência entre os soro
grupos encontrados. 

Bactérias enteropatogênicas ... 

Somente 32% dos prováveis agentes etio
lógicos foram determinados pelas cop:-ocultu
ras , o que indica a necessidade premente de 
estudar a incidência de bactérias enteropato
gênicns e invasivas, parasitas intestinais cau
sadores de diarréia e principalmente os reovi
rus-like que tem sido recentemente aponta
dos como causadores de gastrenterites infan
tis (Medina et a/., 1976). 

As bactérias enteropatogênicas se apre
sentaram com múltipla resistência aos anti
microbianos, indicando o uso abusivo de dro
gas, provavelmente pela auto-medicação, o 
que é uma conduta extremamente perigosa. 

SUMMARY 

Bacteriological studies were carried out on 
approximately 10% of the rnfants of a poor urban 
population in Manaus - Amazonas . One third of tbe 
infants had diarrhoea at the time of faeces col
lection . One strain of SI-Jgella sonnei and five 
different serogroups of enteropnthogenic E. coli 
were isolated from the faeces of the infants with 
diarrhoea. Three strains of Salmonella sp. and fi ve 
different serogroups of pathogenic E. coli were 
isolated in the faeces of infants without diarrhoea. 
The ntrains of Shigella sonnei and pathogenic E. coli 
show~d multiple resistance to antimicrobial drugs. 
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