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I. INTRODUCAO

Qerais das Aer080nas do Qrupo1. Caracter1sticas

A. hvdrophila

As bactér-ias per-tencentes ao gêner-o Aeromonas têm sido

alvo de r-eclassifica~~o por- par-te de diver-sos pesquisador-es,

na tentativa de elucidar- a posi~~o desses micr-or-ganismos e

sua r-ela~~o com os de outr-os gêner-os com car-acter-isticas

similar-es (JOSEPH et aI., 1987). Segundo o Manual Ber-gey

(POPOFF, 1984 ) , elas s~o classificadas na familia

Vibrionaceae, descr-ita por- BAUMANN 8'.SCHUBERT (1984) . No

entanto, COLWELL et aI. (1986), baseados
/

em estudos sobr-e

genética molecular-, pr-opuser-am a sua inclLts~o em uma nova

familia, Aeromonadaceae.

Esses micr-or-ganismos s~o divididos, de ior-ma ger-al, em

dois sub-gr-upos, compr-eendendo um deles as Aeromonas m6veis,

incluindo as AI h)/drophila.~ AI caviae e A. ;.=:obria, e o

outr-o, as im6veis, constituido pela A. salmonicida, sub-

espécies :..=:almonicida~ achromogenes e ma:..=:oucida (POPOFF,

1984) . As tr-ês pr-imeir-as espécies citadas têm sido

denominadas por- vár-ios autor-es como "grupo A. h)ldrophila"

(BUCHANAN & PALUMBO, 1985). Entr-etanto, JOSEPH et aI. (1988)

r-ecomendam a denominac;;~o por- espécie, a fim de que

infor-ma~~es emer-gentes possam ser- utilizadas de uma maneir-a

mais especifica.
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Cada uma das três espécies de Aeromonas móveis abrange

mais do que um grupo de hibridiza~~o de DNA. Assim sendo, a

A. h)ldrophila abrange três grupos de hibridizac;;~o, a

A. caviae, dois e a A. sobria, pelo menos dois grupos

(POPOFF, 1984). Por outro lado, SAKAZAKI & SHIMADA (1984)

consideram A. sobria como sintlnimo de A, h)ldrophila,

baseados na semelhan~a entre os DNA dessas duas espécies,

observada em uma pesquisa n~o publicada, por eles realizada.

Com rela~~o à divis~o das Aeromonas móveis em espécies,

BARER et aI. (1986) sugerem a possibilidade da existência de

um quarto grupo distinto dessas bactérias, o qual poderia

constituir uma nova espécie ou uma subespécie.

HICKMAN-BRENNER et aI. (1987, 1988) , por sua vez,

sugerem a inclus~o de duas espécies adicionais de Aeromonas

móveis às já existentes. A primeira dessas espécies

sugeridas por HICKMAN-BRENNER et aI. (1987) é a A. veronii,

diferenciada das outras espécies de Aeromonas por se revelar

positiva na prova de descarboxila~~o da ornitina e, negativa

na da hidr61ise da arginina. A segunda dessas espécies

sugeridas por HICKMAN-BRENNER et aI. (1988) é a

A. schubertii, caracterizada pela n~o utilizac;;~odo manitol.

Entretanto, HICKMAN-BRENNER et aI. (1987) relatam que

muitas cepas de referência e de colec;;~esde laborat6rio eram

altamente relacionadas à A. veronii, apesar de serem lisina

e arginina positivas e ornitina negativas. Baseados neste

fato, CARNAHAN et aI. (,1991 ) afirmam que as cepas de

A. :."obria de origem clinica devem ser consideradas como uma
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biovariedade de A.. veronii. Estes pesquisadores prop~e que

essas cepas sejam denominadas A.. veronii bv. sobria e que as

cepas positivas para a descarboxila~~o da ornitina sejam

denominadas A.. veronii bv. veronii.

As Aeromonas s~o bacilos Gram-negativos, com

extremidades arredondadas ou cocóides, podendo se apresentar

isoladas, aos pares ou em cadeias curtas. As Aeromonas

móveis podem variar, consideravelmente, de forma e tamanho,

sendo que algumas cepas se apresentam como bacilos curtos,

enquanto outras produzem formas finas ou até filamentosas

(POPOFF, 1984 ).

Com e>:ce~~o da A.. salmonicida, as Aeromonas spp. s~o

móveis por um único flagelo polar, podendo sob determinadas

condi~~es, como por e>:emplo em culturas jovens em meios

sólidos, formar flagelos laterais. S~o facultativamente

anaeróbias, produzem o>:ida~~o e fermenta~~o da glicose,

utilizam carboidratos com produ~~o de ácido ou ácido e gás,

reduzem nitrato a nitrito e s~o produtoras de o>:idase e

catalase; s~o resistentes ao agente vibriostático 0/129 -

2,4-diamino-6,7-diisopropilpteridina (POPOFF, 1984) em

testes realizados com discos de papel de filtro impregnados

com 10 e 150 ug (WEST & COLWELL, 1984).

As Ae rc:)71W nas imóveis multiplicam-se em temperaturas de

5 a 35C1C, sendo a fai>:a ótima a de 22 a 25°C. Por outro

lado, para as móveis a temperatura ótima de crescimento é de

28°C, a mà>:ima de 38 a 41°C e algumas cepas podem

desenvolver-se a 5°C (POPOFF, 1984). A esse respeito~ um

a. vJ ~"" ::: q q::f-
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estudo realizado por PALUMBO et aI. (1985b), revelou que

cepas de origem clinica de A. h)ld ro phi 1 a eram, em sua

maioria, capazes de crescer a 4-5~C e a 42ac.

Assim, é importante salientar que as Aeromonas spp. têm

caracteristicas de
.rt-

bactérias psi~tróficas, dado que podem y

multiplicar-se n~o SÓ em temperatura ambiente, mas também

sob refrigera~~o. Essa constata~~o é bastante enfatizada por

PALUMBO (1986), o qual destaca a A. hydrophila, assim como

Clostridium botulinum tipo E, Yersinia ente rocol it i ca,

Escherichia coli enterotoxigênica e Listeria monocytogenes

como patógenos que peJe em risco a seguran~a de alimentos

mantidos sob refrigera~~o.

Essa caracteristica psicrotrófica das Aeromonas spp. c:..----

pode assumir dimenseJes ainda maiores, tendo em vista que,

segundo BUCHANAN (1984), estimativas sugerem que 13% dos

casos relatados de gastrenterite poderiam ser atribuidos à

A. hydrophi 1 a. No caso especifico dos Estados Unidos, 35 a

40% das toxinfec~eJes alimentares s~o consideradas como tendo

etiologia desconhecida (BUCHANAN, 1984).

Diversos meios de cultura têm sido utilizados para o

isolamento de Aeromonas do grupo A. hydrophila. JOSEPH et

aI. (1988) fazem uma revis~o, enumerando os diferentes meios

de isolamento e>:istentes, bem como os trabalhos onde os

mesmos s~o descritos. Pesquisadores vêm utilizando diversos

meios de cultura para o isolamento dessas bactérias a partir

de alimentos. O àgar amido-ampicilina, elaborado por PALUMBO

et aI. (1985a) tem sido muito Lltilizado para este fim
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(CALLISTER & AGGER, 1987; OKREND et aI., 1987; STERN et aI.,

1987; LEIT~O Se SILVEIRA, 1991). Outros meios que têm sido

l\ti 1izados s1:(o o ágar xilose-desoxicolato-citrato (HUNTER &

BURGE, 1987), o ágar Mac Conckey manitol-ampicilina Oll

xilose-ampicilina (OKREND et aI., 1987), o ágar sangue com

ampicilina (OKREND et aI., 1987; FRICKER & TOMPSETT, 1989),

o ágar peptona-extrato de carne-glicogênio (OKREND et aI.,

1987; ABEYTA et aI., 1989), o meio Rimler-Shotts (TERNSTROM

8e MOL I N , 1987) e Rimler-Shotts modificado (ABEYTA et aI.,

1986, 1989) , o ágar verde-brilhante com sais biliares

(NISHIKAWA & KISHI, 1988), o ágar Mac Conckey (FRICKER Se

TOMPSETT, 1989; ABEYTA et ai., 1989 ) e o ágar Wagatsuma

modificado (ABEYTA, 1989). Podem ainda ser empregados os

meios denominados para Aeromonas, utilizados por FRICKER &

TOMPSETT (1989), KIROV et ai. (1990), IBRAHIM & Mac RAE

(1991) e KROVACEK et aI. (1992a).

As Aeromonas m6veis podem ser isoladas através da

semeadura direta em ágar seletivo ou ap6s enriquecimento. O

caldo tripticase-soja, o caldo triptona, o caldo Rimler

Shotts modificado e a água peptonada alcalina s~o alguns

meios de enriquecimento utilizados. Segundo VARNAN & EVANS

(1991), o caldo tripticase-soja adicionado de ampicilina é o

mais utilizado, embora muitos pesquisadores prefiram a água

peptonada alcalina, dada a possivel presen~a de cepas

sensiveis à ampicilina.
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2. Ocorrência de Aero8onas do Qrupo A. hvdrophila gm âQuas ~

alimentos

ABEYTA Jr. S( WEKELL (1988) relatam que as Aeromonas

spp. têm sido isoladas de diversas fontes~ principalmente

águas, incluindo águas de bebida tratadas e n~o tratadas.

ABEYTA Jr. 8.< WEKELL (1988) citam estudos que demonstraram

que o tratamento à base de cloro~ de águas de abastecimento~

eliminavam coliformes e E. coli, mas n~o Aeromonas spp.

Segundo ABEYTA Jr. 8.< WEKELL (1988)~ as Aeromonas spp.

também podem estar presentes em águas salinas~ embora sua

presenç:a no mar seja apenas transitória, penetrando nesse

ambiente por meio de rios ou esgotos, onde essas bactérias

têm-se demonstrado muito frequentes (MONFORT & BALEUX, 1990;

ARAUJO et al.~ 1991; POFFE 8.<OP de BEECK, 1991).

HAZEN et aI. (1978 ), por outro lado~ afirmam que,

embora a A. hydrophila n~o seja considerada uma bactéria

marinha~ seu estudo em águas de diversos regi~es dos Estados

Unidos indica que a A. hydrophila é encontrada naturalmente

em sistemas marinhos~ na interface com águas doces.

BURKE et aI. (1984c, 1984d)~ na Austrália, verificaram

a e>:istência de um paralelismo entre o isolamento de

Aeromonas spp. a partir de fezes de casos clinicos e sua

presenç:a na água de abastecimento~ tanto clorada (BURKE et

al.~ 1984c) quanto n~o c:lorada (BURKE et alo, 1984d)~

entanto~ na regi~o onde a água de abastecimento era c:lorada, )

I

havia uma oc:orrência maior de Aeromonas spp. no ver~o~ tanto /

nas fezes quanto na água (BURKE et al.~ 1984c:), enquanto que~
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na regi~o onde a água de abastecimento n~o era clorada~ a

obten~~o de isolamento de cepas~ tanto de casos clinicos

quanto de amostras ambientais~ continuava no outono e

inverno (BURKE et al.~ 1984d).

Assim~ BURKE et aI. (1984d) sugerem que pode haver uma

rela~~o entre a presen~a de cloro e a ocorrência de

Aeromonas spp. em épocas diferentes do ano~ ao invés de uma

rela~~o entre essa ocorrência e a temperatura do ambiente.

Em outra pesquisa~ BURKE et a I . (1984b) verificaram

que~ embora a distribui~~o de diversas caracteristicas

bioquimicas diferiam em cepas de origem clinica e ambiental,

muitas das cepas isoladas de águas tinham propriedades

relacionadas à virulência, idênticas às das cepas de origem

clinica.

WADSTROM & LJUNGH (1991) sugerem que a alta resistência

revelada por determinadas cepas de Aeromonas a diversos

agentes desinfetantes e a outros compostos quimicos e

antibióticos, pode ser responsável pela sele~~o desse

patógeno~ tornando-o capaz de crescer em determinados

habitats aquosos.

WADSTROM ~( LJUNGH (1991) citam um surto de

gastrenterite aguda~ ocorrido no sul da Suécia em 1990,

causado por água de uma fonte contaminada, envolvendo, no

minimo, 180 adultos jovens.

KROVACEK et aI. (1992b) ,
também na Suécia, isolaram

Aeromonas spp. de 23 (85%) de 27 amostras de água potável
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analisadas~ obtidas de três sistemas de distribuic;:~o

municipal diferentes.

No Brasil~ NEVES et aI. (1990) analisaram 50 amostras

de á.gua doce e salgada~ poluidas e n~o poluidas~ obtendo

positividade para Aeromonas spp. de 521. .Por outro lado,

ressaltam que nas amostras de águas n~o poluidas n~o

detectaram a presen~a dessas bactérias.

Entretanto~ Aeromonas spp. têm sido encontradas em

outras fontes~ como pei>:es e moluscos~ os quais servem de

alimento ao homem (ABEYTA Jr. ~ 1988 ). Com relac;:~o aos

moluscos~ MARTINEZ-MANZANARES et aI. (1991), na Espanha~

observaram maior presenc;:a de A.. h)ldrophila durante a

primavera~ em relac;:~o às outras estac;:~es do ano.

LEUNG et aI. (1992) obtiveram contagem de Aeromonas

spp. significativamente mais alta nas visceras de pei>:es

(bagres~ peixes-gato) do que na água e nos sedimentos de

seus tanques de criac;:~o~ salientando o risco que esse fato

representa quanto à possivel contaminac;:~o cruzada na etapa

de eviscera~~o durante o processamento.

Vários autores em diversos paises têm constatado a

presenc;:ade Aeromonas spp. em diversos tipos de alimentos de

origem animal e vegetal. Assim~ nos Estados Unidos, PALUMBO

et aI. (1985a) detectaram bactérias móveis do gênero

Aeromonas~ particularmente A.. h)ldrophila~ em peixes e frutos

do mar~ leite cru~ carnes de aves e carnes vermelhas~ assim

como OKREND et aI. (1987) em carnes bovina~ suina e de aves.

Um estudo realizado pela Food and Drug Administration (FDA,
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1985) citado por ABEYTA Jr. 8.< WEKELL (1988) revelou a

presen~a de Aeromonas spp. em 50% das amostras de leite cru

analisadas. CALLISTER 8.< AGGER (1987) isolaram A. hydrophila

e A. caviae de diversos produtos de origem vegeta I ~

incluindo alface de 4 variedades~ salsa~ espinafre~

chic6ria~ aipo~ escarola~ brotos de alfafa~ couve e

br6colos.

BARNHART et aI. (1989) ~ também nos Estados Unidos~

isolaram A. hvdrophila de 98% das carcassas de aves

analisadas de uma linha de processamento e de 92% das

amostras de água de resfriamento. Segundo estes autores~ o

resfriamento com água e a lavagem resultaram em uma redu~~o

significativa do nÚmero de A. h)ld ro phi 1a nas carcassas~

enquanto que o armazenamento por 48 horas sob refrigera~~o

resultou em um aumento significativo do número dessa

bactéria. Nesse estudo~ os autores s~o de opini~o de que as

cepas isoladas das carcassas podem ter sido de origem

intestinal e que a etapa de eviscera~~o foi a causa provável

de contamina~~o.

FRICKER & TOMPSETT ( 1989) ~ na Inglaterra~ isolaram

Aeromonas de 286 (50~8%) amostras de um total de 563

analisadas de diversos tipos de alimentos. Com relac;:~o à

positividade para cada tipo de alimento analisado, 69

(79~31.) de um total de 87 amostras de carnes de aves~ 17

(38~6%) de 44 de carne bovina~ 21 (32~3%) de 65 de carne

suina~ 107 (84~2%) de 127 de visceras~ 15 (31,9%) de 47 de

pei>:es ~ 36 (37~5%) de 96 de carnes cozidas e 21 (21,61.) de
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um total de 97 amostras de saladas pré-preparadas revelaram

a presen~a de Aeromonas spp.

Esses pesquisadores salientam que~ embora as visceras

cruas e as carnes de aves tenham apresentado maior

positividade para Aeromonas spp.~ a propor~~o relativamente

alta de amostras contaminadas de carnes cozidas e de saladas

pré-preparadas leva a crer que esses alimentos podem ser

importantes fontes de infec~~o para o homem~ por n~o

sofrerem tratamento térmico posterior. Os autores também

sugerem que~ como existem evidências crescentes de que

algumas cepas de Aeromonas spp. podem causar diarréia em

seres humanos~ é provável que alimentos n~o cozidos ou que

sofram contamina~~o cruzada atuem como fontes de infec~~o. x

HUNTER & BURGE (1987) ~ também na Inglaterra~ isolaram

A. ,:av i ae de 3 (4~5%) amostras de sorvete de um total de 64

analisadas. Eles atribuiram o aparecimento dessas bactérias

no sorvete possivelmente à sua presen~a em águas cloradas.

IBRAHIM 8< Mac RAE (1991)~ na Austrália~ determinaram a

presen~a de Aeromonas spp. e Listeria spp. em 150 amostras

de leite de vaca cru e em um total de 150 amostras de carne~

sendo 50 de origem bovina~ 50 de cordeiro e 50 de carne

suina. Verificaram a presen~a de Aeromonas spp. em 27% das

amostras de leite~ em 60% das de carne bovina~ em 58% das de

carne de cordeiro e em 74% das de carne suina.

MAJEED et aI. ( 1989) ~ também na Austràlia~ estudando

carne de cordeiro~ analisaram 15 amostras de carne picada,

17 de carne moida~ 12 de rim e 10 de figado, obtendo
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positividades para Aeromonas spp. de 531. ~651. ,671. e 501. ,

respectivamente.

HUDSON & de LACY (1991)~ na Nova Zel~ndia~ determinaram

a presen~a de Aeromonas móveis em 396 amostras de alimentos,

os quais constavam~ principalmente~ de carnes prontas~

alimentos contendo moluscos e peixes, embutidos càrneos pré-

cozidos~ saladas de repolho picado e outras verduras~

produtos de confeitaria e alguns alimentos crus~ como

peixes~ moluscos e carnes. Os alimentos que apresentaram

maiores positividades para Ae romonas móveis foram os

moluscos~ carnes de cordeiro prontas (cozidas)~ pei>:es,

carne suina~ embutidos càrneos e carnes bovinas prontas~ ou

prontos e 19 a serem cozidos, respectivamente. Em peixes,

positividades de 351. e 331. em '").....L,~, amostras de alimentos

prontos e 9 a serem cozidos. Quanto à carne su1na, as

positividades obtidas foram de 271. em 6....' amostras de

alimentos prontos e 321. em 19 a serem cozidas. Em outras

amostras de alimentos, constituidas de patês~ saladas,

frangos cozidos, verduras prontas para o consumo e

mortadela, as positividades foram de 141. ~ 101. ~ 81. ~ 71. e

71., respectivamente.

KNOCHEL ~( JEF'F'ESEN (1990), na Dinamarca~ analisaram

alimentos de diversos tipos e origens. Dentre os alimentos

crus~ verificaram a presen~a de Aeromonas spp. em 25% de 40

seja, de 661. 601. 341. , 281. , 231. e 211. ,respectivamente.

Em molLlscos, esses autores obtiveram positividade para

Aeromonas móveis de 581. e 791. em 48 amostras de alimentos
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amostras de c:arne moida analisadas~ em 601. de 5 de c:arne

moida na forma de "steak tartare" e em 751. de 12 amostras de

pei>:es moi dos. Com relal;~o aos alimentos proc:essados e/ou

submetidos ao aqu?-c:imento~ eles c:onstataram a presenl;a de

Aeromonas spp. em 51. de 236 amostras de c:arnes preparadas

analisadas~ em 51.de 43 de frutos do mar preparados~ em 101.

de 177 de saladas c:om maionese~ em 61. de 177 de bolos e de

sobremesas c:ontendo c:reme~ em 501. de 6 de c:reme batido e em

231.de 26 amostras de c:reme na forma de "foam pistols".

Apesar da oc:orrênc:ia relativamente baixa em alimentos

KROVACEK et aI. (1992a) ~ na Suéc:ia~ verific:aram a

presen~a de Ae romonas spp. em 10 das 24 amostras de

alimentos analisadas (421.). Esses autores isolaram Aeromonas

spp. de c:arnes de aves, peixes, c:arne bovina e suina e n~o

detec:taram a presen~a dessas bac:térias em amostras de

hortali~as e de leite c:ru.

A maioria das c:epas por eles isoladas revelaram-se

produtoras de diversos fatores de virulênc:ia, c:omo

hemolisina~ c:itotoxina~ toxina c:itot6nic:ae proteases e 2 de

13 c:epas produziram enterotoxina, c:om resposta positiva em

all;a ligada de c:oelho.

NISHIKAWA & KISHI (1988)~ no Jap~o~ analisaram amostras

de alimentos de diversos tipos~ de fezes humanas diarréic:as

e n~o diarréic:as e de águas. Observaram a presenc;:a de

preparados KNOCHEL s( JEPPESEN (1990) salientam que em
5'

diversas oc:asies foram detec:tadas c:ontagens maiores que 10e

UFC/g de Aeromonas spp. produtoras de hemolisina.
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Aeromonas spp. em 22 (66~71.) das 33 amostras de peixes de

água salgada coletadas no ver~o~ em 1 (7~71.) das 13 amostras

de pei>:es de água salgada obtidas no 1nverno~ em 6 (1001.)

das 6 amostras de peixe de água doce, em 22 (51,21.) das 43

de hortali~as e em 37 (77,11.) das 48 de produtos de carne.

No Brasi I ~ LEIT~O & SILVEIRA (1991) isolaram Aeromonas

spp. de 77~6% das amostras de origem marinha e 77~8% das de

origem terrestre. As amostras de origem marinha analisadas

foram constituidas de 19 de água, 5 de moluscos, 19 de

crustáceos e 15 de peixes~ sendo a positividade para essas

bactérias de 63,11. ~ 1001. , 78,91. e 86,71. ,respectivamente.

As amostras de origem terrestre foram compostas de 15 de

água de rios, 15 de hortali~as e 15 de peixes de água doce,

sendo a positividade para Aeromonas spp. de 1001. ~ 66~71. e

66~71. , respectivamente.

3. PatoQenicidade das Aeroaonas do QruPO A. hvdroDhila

Quanto à patogenicidade das bactérias do gênero

Ae romonas ~ a A. salmonicida n~o é considerada patogênica

para o homem~ porém é o agente causal da furunculose em

peixes, doen~a esta que aparece, particularmente, em salm~es

e trutas (POPOFF & LALLIER~ 1984).

As Aeromona:..:: móveis s~o bastante conhecidas como

agentes patógenos para anfibios (RIGNEY et aI . ~ 1978) ,

peixes (SHOTTS et al.~ 1972; MILLER & CHAPMAN~ 1976)~ cobras

(HEYWOOD~ 1968), répteis (MARCUS, 1971; SHOTTS et aI., 1972;
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GORDEN et a I . ~ 1979) ~ vacas (WOHLEGEMUTH et aI . ~ 1972) ~

pássar-os (KORBEL & KOSTERS~ 1989) e homem (von GRAEVENITZ &

MENSCH~ 1968;

GHENGHESH~ 1989).

DAVIS et aI. ~ 1978 ; AL TWEGG 8~ GEISS, 1989;

Embor-a as pr-imeir-as cepas de Aeromonas tenham sido

descr-itas já na última década do século XIX~ a A. hydrophila

s6 foi isolada de mater-ial humano pela pr-imeir-avez em 1937

por- Miles e Halnan e sua patogenicidade s6 foi estabelecida

em 1955 por- Caselitz~ que a denominou Vibrio jamaicensis

(von GRAEVENITZ~ 1987) . Com o passar- do tempo, sua

impor-t~ncia em ter-mos de patogenicidade foi aumentando~

sendo que o númer-o de pesquisas sobr-e o assunto atingiu um

ponto máximo nos últimos dez anos.

Von GRAEVENITZ & MENSCH (1968) e DAVIS et aI. (1978)

fizer-am r-evis~es bibliogr-áficas e descr-i~bes de casos que

demonstr-am a patogenicidade das Aeromonas, par-ticularmente

da A. hydrophila, em humanos.

Von GRAEVENITZ & MENSCH (1968) suger-em a existência de

uma r-ela~~o dir-eta entr-e a doen~a diar-r-éicae a pr-esen~a de

um númer-o elevado de Aeromonas nas fezes, atr-ibuindo, ainda,

a esses micr-or-ganismos a capacidade de causar- celulite e

septicemia, além de salientar-em a necessidade de se

ver-ificar-o seu papel nas infec~~es hospitalar-es.

DAVIS et aI. (1978) r-essaltam a capacidade que as

bactér-ias do gêner-o Aeromona$, especialmente a
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A. h)ldrophila, possuem, de pr-ovocar- sér-ias infecc;.:t:!es no

homem e a maior- suceptibilidade de individuos com algum tipo

de compr-ometimento imunol6gico.

KETOVER et aI. (1973) , por- sua vez, publicar-am um

estudo sobr-e o papel da A. h)ldrophila nas septicemias

nosocomiais. Segundo esses pesquisador-es, 9 pacientes

recebendo tratamento contr-a cancer- no "Memor-ial Sloan-

Ketter-ing Cancer Center" desenvolver-am septicemia causada

pela A. h)ldrophila, sendo que 5 apr-esentavam lest:!esna pele,

2 dos quais com les~es semelhantes às do ectima gangr-enoso,

nor-malmente causado pela Pseudomonas aeruginosa.

Em estudos mais recentes, ALTWEGG & GEISS (1989) e por-

GHENGHESH (1989) r-eúnem descr-ic;.:t:!es de diver-sos casos de

infecc;.:~escausadas por- bactér-ias do gêner-o Aeromonas.

JIANG et aI. (1991), analisando a r-esposta intestinal

secret6r-ia de imunoglobulina A (sIgA) de estudantes

amer-icanos em viagem ao México, obser-var-am que 11 de um

total de 12 individuos com diar-r-éia por- A. sobria ou

A. h)ldrophila tinham seu titulo de sIgA contr-a a cepa

infectante, no minimo, quadruplicado.

SHILKIN et aI. (1968) enumer-a~tr-ês maneir-as pelas quais ~

as espécies de Aeromonas podem afetar- os ser-es humanos, ou

sejam: "pr-imeira, como uma in feq;:~o entér-ica de variada

sever-idade; segunda, como uma infecc;.:~olocalizada; terceira,
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como uma septicemia~ a qual é sempre séria e às vezes

fatal".

ALTWEGG & GEISS (1989) enumeram infecibes que podem ser

causadas por bactérias do gênero Aeromona:..=: a saber:

"septicemia~ meningite~ celulite~ fasciite necrotizante~

ectima gangrenoso~ pneumonia~ peritonite~ conjLlntivite~

Úlcera da c6rnea~ endoftalmite~ osteomielite~ artrite

supurativa~ miosite~ abscesso hepàtico~ abscesso subfrênico~

colecistite e/ou colangite ascendente~ infeq;:~o do trato

urinàrio~ endocardite~ infeq;:bes do ouvido~ nariz e

garganta~ balanite~ etc".

4. Aero.onas do gruDO A. hvdroDhila ~ causadoras de

gastrenterite

A afirmaç~o de que bactérias do gênero Aeromona:..=:

poderiam causar distÚrbios intestinais foi feita pela

primeira vez por CASELITZ (1958) e confirmada por MARTINEZ-

SILVA et aI. (1961)~ após um estudo das fezes de 9 recém-

nascidos acometidos de gastrenterite. Aeromonas spp. foram

isoladas de 6 casos~ ocorrendo a morte de um bebê~ para o

qLla 1 a cultura de fezes revelou a presença e>:clusiva de

Aeromonas spp. (BUCHANAN & PALUMBO~ 1985).

No entanto~ apenas a partir da década de 70~ um nÚmero

substancial de relatos feitos em muitos paises~ apontando as

Aeromona:..=: do grupo A. h)ldrophila~ particLllarmente a

A, hvdrophila e a A. :..=:obria~ como possiveis causadoras de
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gastrenterite em humanos~ surgiu na literatura (SANYAL et

al.~ 1975; WADSTROM et al.~ 1976; RAHMAN & WILLOWGHBY~ 1980;

ECHEVERRIA et al.~ 1981; CHAMPSAUR et al.~ 1982; PITARANGSI

et al.~ 1982; BURKE et al.~ 1983; JANDA et aI . ~ 1983) .

Nesses relatos foram incluidas as espécies apontadas como

agentes das diarréias infantil e do viajante~ assim como

aquelas suspeitas de serem caLlsadoras de surtos de

gastrenterites de origens alimentar e hidrica.

BUCHANAN 1!( PALUMBO (1985) realizaram um estLldo de

revis~o bibliográfica sobre as Aeromonas spp. como agentes

causadores de gastrenterite. Segundo estes pesquisadores, as

análises de amostras fecais de individuos com sintomas de

gastrenterite confirmam a hipótese de que bactérias do

gênero Aeromonas s~o patógenas entéricas significativas e

indicam que a A. hydrophila é isolada~ aproximadamente~ na

mesma propor~~o que outros importantes pat6genos entéricos

como Salmonella spp. e Campylobacter JeJuni.

GRACEY et aI. (1982) ~ na Austrália~ fizeram um estudo

prospectivo~ com a dura~~o de 1 ano~ em 1.156 crian~as com

gastrenterite~ utilizando como controle o mesmo nÚmero de

crian~as sadias e com se>:o e idade equivalentes. Eles

isolaram Aeromona:.=: spp. das fezes de 118 (10~21.) das

crian~as com diarréia e de apenas 7 (O~61.) das do grupo

controle.

GOODWIN et aI. (1983) relataram positividade para

A. hydrophila enterotoxig@nica em fezes de~ aproximadamente~
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101. de 500 crian~as com sintomas diarréicos, enquanto que

essa propor~~o era apenas de 0,41. em um grupo controle

assintomàtico. Esses pesquisadores observaram um perfil

semelhante em adultos, embora essas diferen~as n~o fossem

t~o salientes pelo fato da taxa do microrganismo em quest~o

entre os individuos assintomáticos ser maior.

ECHEVERRIA et aI. (1983) , por sua vez, observaram, em

um estudo realizado no periodo de um ano, uma forte rela~~o

entre a ocorrência de gastrenterite e o isolamento de

A. h)ldrophila das fezes de individuos com diarréia de uma

vila da Tail~ndia e sugeriram que a mosca doméstica seria o

provável vetor de transmiss~o desse microrganismo.

AGGER et aI. (1985), em Michigan, nos Estados Unidos,

em um estudo realizado num periodo de 18 meses, isolaram

A. h)ldrophila das fezes de 20 (1,11.) dentre 1.797 pacientes

com diarréia. Por outro lado, das fezes de 533 individuos

sadios, usados como controle, n~o obtiveram o isolamento

dessa bactéria. Embora a diarréia por A. h)ldrophila (1,11.)

tenha se revelado com frequência muito menor que a causada

por Camp)llobacter JeJuni (8,31.), a sua ocorrência era apenas

um pouco menor que a diarréia por Salmonella spp. ( 1 ,61.) .

MOVER (1987) analisou 3.334 amostras de fezes e

observou a predomint:tncia do nÚmero de isolamentos de

Aeromonas spp. em rela~~o aos demais pat6genos pesquisados.

Ele isolou 248 cepas de Aeromonas spp. de 238 amostras de

fezes de 214 individuos com diarréia, sendo que 10 casos
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revelaram-se positivos, simultaneamente, a duas espécies de

Aeromonas.

NISHI KAWA ~{ KISHI (1988) isolaram Aeromonas spp. de

11,11. de 262 amostras de fezes diarréicas e de 2,21. de 9.104

de fezes n~o diarréicas, sendo que a maioria das cepas foi

isolada no ver~o. Paralelamente, n~o observaram aumento

significativo no número de Aeromonas spp. em águas de rios e

águas de torneiras no ver~o. Ao mesmo tempo, eles observaram

altas contagens de Aeromonas spp. em amostras de diversos

tipos de alimentos de origem animal e vegetal. Essas

observa~e!es concomitantes levaram esses pesquisadores a

concluir que a infec~~o por Aeromonas spp. poderia ser mais

de origem alimentar do que aquática.

MORGAN J!( WOOD (1988), em uma revis~o, enumeram sete

estudos realizados em paises diferentes. Em seis deles, foi

demonstrada uma associa~~o estatisticamente significativa

entre a diarréia e a presen~a de Aeromonas spp. nas fezes e

o único que n~o revelou nenhuma associa~~o foi o de FIGURA

et aI. (1986), na Itália.

KOBAYASHI & OHNAKA (1989) mostraram que A. hydrophila e

A. sobria ocupavam, em 1984, 1985 e 1986, o terceiro lugar

como bactérias causadoras de casos esporádicos de diarréia

no Jap~o, cabendo o primeiro lugar ao C. jejuni e C. coli, o

segundo à P. shigelloide:..=: e os quarto, quinto e se>:to

lugares ao V i b r i o ,;ho 1 e r a e n~o 01, V. flullialis e

V. mim i ,;us, respectivamente. Esses autores referem que o

nÚmero de pacientes com diarréia por A. h)ld ro phi 1 a e A.
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$obria aumentou de 387 em 1984 para 653 em 1985 e 799 em

1986.

Com relaç:'àlo aos sintomas das gastrenterites por

Aeromonas spp., na maioria dos c:asos observa-se diarréia

aquosa, oc:orrendo, muitas vezes, dores abdominais, febre e

náuseas e outros sintomas adic:ionais, c:omo vÓmitos e muc:o ou

sangue nas fezes (JANDA et aI., 1983; AGGER et aI., 1985;

MOYER, 1987).

VARNAN 1!( EVANS (1991) c:lassific:am as infec:ç:e:!es

gastrintestinais c:ausadas por Aeromonas spp. em dois tipos

distintos, sendo um c:om sintomatologia semelhante à da

c:ólera. Este, que pode c:onstituir 75% dos c:asos, é

c:arac:terizado pela oc:orr~nc:ia de diarréia c:om fezes aquosas

e os pac:ientes apresentando febre baixa ou ausente. Crian~as

c:ommenos de dois anos podem apresentar vómitos e individuos

de qualquer fai>:a etària podem se mostrar c:om dores

abdominais e c:ólic:as. Quanto ao segundo tipo, trata-se de

LIma infec:ç:~o semelhante à disenteria, em que as fezes

apresentam-se muc:o-sanguinolentas, oc:orrendo dores

abdominais e, raramente, vOmitos.

Deve-se salientar que em c:asos de gastrenterite por

Aeromonas spp. podem oc:orrer até 20 evaC:Llaç:e:!es diárias,

embora o seu nÚmero seja muito variável (MOYER, 1987). A

fai>:a etària em que essa infec:ç:'àlo aparec:e c:om maior

frequ~nc:ia é a de c:rianç:as c:om menos de 2 anos de idade

(JANDA et aI., 1983; AGGER et aI., 1985) e a de adultos c:om
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idade sLlperior a 60 anos~ podendo atingir~ entretanto~

pessoas de todas as faixas etárias (VARNAN & EVANS, 1991).

Com rela~~o aos periodos de inc:uba~~o~ s~o relatados

periodos de~ no minimo, 12 horas (MAJEED et al.~ 1990) e de

6 a 36 horas (TODD et aI., 1989). Quanto à sua dura~~o, as

gastrenterites por Aeromona:.=: spp. s~o c:onsideradas c:omo

sendo geralmente aLltol imi tantes (DAVIS et aI. , 1978;

HOLMBERG 8< FARMER, 1984). Entretanto, têm sido relatados

periodos de durac;:~o de 10 dias a 2 semanas (JANDA et aI.,

1983) ~ de 3 a mais de 10 dias (AGGER et al.~ 1985) e de 3

dias a 6 meses (MOVER, 1987). Esse Último pesquisador

observou em c:asos de gastrenterite, dura~~o de 3 dias a 6

meses~ c:om média de 6 semanas, em infec:~~es por A. caviae,

de 7 dias a 1 mês, c:om média de 3 semanas, por A. hydrophila

e de 7 dias a 3 semanas, c:ommédia de 1 semana, em infec:c;:~es

po r A. :.=:o b r i a .

TODD et aI. (1989) enumeram vários episódios de

gastrenterite atribuidos a A. hydrophila. Dentre eles, três

oc:orreram na Inglaterra~ em 1978, 1984 e 1985~ c:om3~ 1 e 2

c:asos, respec:tivamente. o primeiro foi assoc:iado ao c:onsumo

de ostras~ c:uja c:ontagem de A. hydrophila foi de 2~0 x 104

UFC/g. Os dois outros, assoc:iados ao c:onsumo de c:amar~o

c:ozido, sendo que no episódio de 1984, a c:ontagem dessas

bac:térias no alimento foi de 5,0 ){ 106 UFC/g. Outro

episódio, também assoc:iado ao c:onsumo de c:amar~es c:ozidos,

oc:orreu na Esc:óc:ia, em 1980, c:om mais de 20 c:asos.
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AGBONLAHOR et aI. (1982), na Nigéria, descrevem um caso

de infeq;:~o, associado ao consumo de cobras comestiveis que

haviam sido congeladas por
..,.

.-' semanas~ cuja contagem de

A. hydrophila foi de 109 UFC/g.

ABEYTA Jr. et aI. (1986) citam o registro pela FDA, de

aproximadamente 472 casos de gastrenterite, ocorridos em

Louisiana em 1982, provocados pela ingest~o de ostras cruas

provenientes de duas regieJes e sem conclus~o definitiva

quanto ao agente etio16gico responsável. No entanto, cerca

de um ano ap6s o epis6dio ci tado, Llm outro surto, com 7

casos, envolvendo o consumo de ostras provenientes da mesma

regi~o ocorreu em S~o Petersburgo, F16rida. Tanto as ostras

quanto as fezes dos individuos doentes revelaram-se

positivas para A, hydrophila. Devido à semelhanc;:a de

sintomas e à coincidência quanto à regi~o de proveniência

das ostras envolvidas em ambos os surtos, as ostras

referentes ao surto de 1982 foram analisadas, ap6s terem

sido armazenadas por um ano e meio a -72°C. Destas ostras

foram isoladas cepas potencialmente enteropatogênicas de

A, hydrophila (ABEYTA Jr., 1986 ).

KOBAYASHI 8( OHNAI<A (1989) citam dois surtos de

gastrenterite por A, hvdrophila ocorridos no Jap~o, sendo

que esta bactéria foi isolada das fezes dos pacientes na

fase aguda. o primeiro desses surtos ocorreu em 1975 e foi

atribuido ao consumo de "sashimi" por 5 pessoas de uma mesma

familia, das quais 4 apresentaram diarréia aquosa e dores

abdominais. O segundo surto, ocorrido em 1977, em uma escola
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primária~ envolveu 29 individuos de 37 que consumiram um

almo~o nessa escola~ sendo o alimento causador do surto~

desconhecido. Dos 29 individuos doentes~ apenas 8

apresentaram diarréia~ sendo a mesma n~o aquosa~ com a

presen~a de muco em .,..

...:. e de sangue em 2. Dos 29 individuos

doentes, foram relatadas dores abdominais em 23~ vbmitos em

24 ~ febre em 14~ náuseas em 8~ dores de cabe~a em 5 e

anore>:ia em 17.

de virulência das Ae ro.onas do Qrupo5. Fatores

A.. hvdroohila

CALL I STER ~( AGGER (1987) afirmam que a A. hvdrophila

pode ser considerada um pat6geno entérico~ Lima vez que

diversos fatores e>: trace I ul ares de virulência descritos

sLlstentam as associa~bes epidemiol6gicas. Através da

utiliza~~o das técnicas de inoculac;:~o em al~a intestinal

ligada de coelho (SANYAL et al.~ 1975) ~ inocula~~o em

camundongos lactentes (BURKE et a 1. ~ 1981), perfus~o em

jejuno de rato "in vivo" (THELEN et aI., 1978) e de culturas

de células (CUMBERBATCH et aI. 1979) ~ foi verificada a

prodL\~i:!o de enterotoxina por cepas de A. hydrophila. JIWA

(1983) sugere que a hidrofobicidade da superficie da célula

pode ser um determinante para que a fi>:a~~o no intestino

ocorra.

SANYAL et aI. ( 1975) ~ utilizando o teste em aI c;:a

intestinal de coelho adLllto~ verificaram I..lffi ac:ÚffiLllo de
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fluido de 1~0 a 2~0 ml/cm de comprimento de alia~ usando um

in6culo de apenas 104 A. hydrophila viàveis e concluiram que

essa bactéria era enteropatogênica. ANNAPURNA & SANYAL

(1977) retomaram esse estudo e verificaram que 47 de 50

cepas isoladas do homem e de seu ambiente produziam acúmulo

de fluido. As três cepas restantes eram também positivas~

porém~ ap6s duas passagens seriadas em alia ligada de

coelho.

LJUNGH et aI. (1977) sugeriram a classificac;:~o das

enterotoxinas das Aeromonas spp. como citot6nicas e n~o como

ci tot6>: i cas ~ o que foi evidenciado por CHAKRABORTY et aI.

(1984) e por CHOPRA et aI. (1986) .

CUMBERBATCH et aI. (1979) testaram 96 cepas de

A. hydrophila e observaram que 691. eram produtoras de

citotoxina e hemo 1isina e as restantes~ negativas.

LJUNGH et aI. (1981) afirmaram que a A. hydrophila

produz uma enteroto>:ina e duas hemolisinas (a1fa e beta)~

sendo a beta antes denominada aero1isina ou proteina

ci tot6).:ica.

o teste do camundongo lactente~ para a deteq;:~o da

enterotoxina termoestàvel da E. c<:> 1 i (DEAN e tal . ~ 1972),

foi considerado, por BURKE et aI. (1981), adequado para a

pesquisa da produc;:~o de enteroto>:ina por cepas de

A. hydrophila.
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Enquanto ASA O et aI. (1984) purificaram uma toxina e a

descreveram como hemolisina com atividade enterotó>:ica e

ci tot6>:ica ~ NOTERMANS et aI. (1986) concluiram que a

A. hydrophila produz um outro fator citot6xico sem atividade

hemolitica.

BURKE et aI. (1984a) observaram relal;~o entre a

hemaglutinal;~o e a presenl;a de diarréia em crian~as. Assim~

esses pesquisadores sugeriram que as hemaglutininas fossem

consideradas como fatores de viruléncia das Aeromonas spp.~

ao lado das enterotoxinas.

HONDA et aI. (1985) verificaram a produl;~o de um fator

imunologicamente relacionado à enteroto>:ina colérica por

cepas de A. hydrophila e de A. sobria~ que era diferente da

hemolisina e da to>:ina ativa no teste do camundongo

lactente. A presen~a de uma toxina semelhante à colérica

também foi demonstrada por SCHULTZ 8( McCARDELL ( 1988) ~

utilizando provas genéticas especificas.

CHOPRA et aI. (1986) sugeriram a e>:isténcia de duas

enterotoxinas diferentes quanto à sensibilidade térmica,

sendo a termolàbil interreativa com a anti-toxina da cólera.

STELMA Jr. (1988) sugere que essa to>: ina n~o seja

denominada de "to>:ina semelhante à colérica" , mas de "fator

interreativo com a to>:ina colérica"~ como denominado por

CAMPBELL 8( HOUSTON (1985)~ uma vez que a semelhan~a dessa
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toxina com a colérica pode ser pequena, envolvendo apenas um

sitio antigênico em comum.

NISHIKAWA & KISHI (1988) afirmam que a hemolisina n~o é

um fator 6nico de virulência, tendo em vista que, no estudo

de MORGAN et aI. (1985), cepas hemoliticas n~o provocaram

diarréia em voluntários humanos. Segundo NISHIKAWA & KISHI

(1988), embora a maioria das cepas de A~ hydrophila e de

A. sobria produzam beta-hemolisina, poucas possuem adesina e

apenas uma pequena propor~~o de humanos possuem células

epiteliais intestinais sensíveis à adesina. Segundo os

autores, isso poderia explicar a rara ocorrência de surtos

por essas bactérias.

CARRELLO et aI. (1988) verificaram uma rela~~o entre

diarréia e Llm alto grau de ades~o a células HEp-2 e

concluiram que a aderência de Aeromonas spp. pode ser

mediada por pilus.

GRAY et aI. (1990) constataram uma relac;;:~o entre a

prodLIC;;:~o de citotoxina e o efeito de alongamento de células

CHO-KI, para cepas de Aeromonas spp. isoladas de animais de

criac;;:~oe de seu ambiente.

BORREGO et aI. (1991) verificaram que mais de 90% das

cepas de A. hydrophila isoladas de peixes, moluscos, água do

mar e água doce, eram hemoliticas e produziam sideróforos.

Eles sugerem, como um possivel papel das hemolisinas na

patogenicidade da A. hydrophila, o aLIITlen to da
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biodisponibilidade do ferro para essa bactéria através da

lise dos eritrbcitos.

CHOF'RA et aI. (1992) sugerem que o mecanismo de a;~o da

enterotoxina citotÓnica da A. hydrophila envolve a ativa;~o

da adenilciclase, resultando na eleva;~o dos niveis

intracelulares de AMP c1clico, a exemplo da toxina colérica

(CT) e da LT-I da E. coli.

Quanto à capacidade de invas~o do epitélio intestinal

pelas Aeromonas spp., LAWSON et aI. (1985) e WATSON et aI.

(1985) verificaram que diversas cepas de A. hydrophila,

isoladas de fezes, eram invasivas em células HEp-2.

Muitas evidências clinicas e epidemiol6gicas conduzem à

idéia afirmativa sobre a enteropatogenicidade das Aeromonas

m6veis, particularmente de A. hydrophila, o que é confirmado

em muitos estudos sobre a produ~~o de fatores de virulência,

entre eles o de PALUMBO et aI. (1989). MORGAN & WOOD (1988),

entretanto, sugerem a necessidade da reprodu;~o do quadro de

gastrenterite em modelos experimentais, envolvendo primatas

ou voluntários humanos. Deve ser salientado que F'ITARANGSI

et a I . (1982) e MORGAN et aI. (1985), em estudos em primatas

e em voluntários humanos, respectivamente, n~o obtiveram o

resultado esperado, ap6s a ingest~o de Aeromonas spp., mesmo

em números elevados (10~ e até 1010, respectivamente).

MAJEED et aI. (1990) aventam a possibilidade das

Aeromonas enterotoxigênicas causarem gastrenterite~ após a
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ingesti:{o de toxina pré-formada em alimentos contaminados.

Isso e>:plicaria~ ni:{oapenas os resultados ni:{osatisfat6rios~

tanto em macacos quanto no homem~ mas também o curto periodo

de incuba~~o~ de até 12 horas~ em alguns casos. Os autores

salientam~ também, o fato da maioria dos casos de

gastrenterite por Aeromonas spp. terem sido associados à

ingesti:{o de alimentos congelados~ manipulados de maneira

incorreta. Entretanto~ TODD et aI. (1989)~ enumeraram casos

em que o periodo de incuba~~o variava de 6 a 36 horas~

considerando-os mais longos do que o esperado para

intoxica~bes por toxina pré-formada.

KROVACEK et aI. (1991) observaram que cepas de

A. h)'drophila e de A. sobria~ isoladas de peixe e de água

potàvel~ cresciam e produziam ci toto>: ina ~ enteroto>:ina e

hemolisina a 4°C.

MAJEED s< Mac RAE (1991) obtiveram a produ~~o de

enteroto>:ina e hemolisina em e>:trato de carne a bai>:as

temperaturas por cepas de A. h)'drophila e A. sobria. Eles

salientam a import~ncia desses resultados~ uma vez que o

armazenamento de alimentos sob refrigera~~o ni:{o impede a

produ~~o de to>:inas pelas Aeromonas spp. e um pequeno

aumento de temperatura possibilita tal produ~~o mais

rapidamente.

ARCHER 8< KVENBERG (1988) comentam que~ apesar das

Aeromonas spp. possuirem muitos dos mesmos fatores de

virulênc:ia que outras bactérias patogênicas possuem~ falta
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alguma pe~a nesse "quebra-cabe~a", que pode estar

relacionada a Llm possi ve 1 potencial invasivo ou à presen~a

de um fator de coloniza~~o.

TODD et aI. (1989) , por outro lado, consideram que a

A. h)ldrophila pode diferir de muitos microrganismos

tradicionais, causadores de to>: in fec Ij;e:!es de origem

alimentar. Segundo os aLItores , . possivel que as toxinas e

enzimas por ela elaboradas ni:(o causem gastrenterite, mas

sim, produzam condi~~es de superficie apropriadas que podem

facilitar o estabelecimento desses microrganismos no

intestino delgado e auxiliar sua adesi:(oe/ou invas~o.

WADSTROM ~( LJUNGH (1991), por sua vez, comparam a

comple>:idade do potencial patogênico das Aeromonas spp. ao

da E. coli, sugerindo a e>:istência de microrganismos

enterotoxigênicos, enteroinvasivos e enteroaderentes. No

entanto~ as Aeromonas spp. diferem da E. coli na medida em

que os fatores de virulência podem manifestar-se em

conjunto~ de uma maneira bastante comp 1 e>: a .
Os aLItores

ilustram essa observa~i:(o através da compara~i:(o das

manifesta~~es clinicas variadas de gastrenterite causada por

Aeromonas spp. com as produzidas por Camp)llobacter jejuni.

b. Aeroaonas do arupo A. hidroDhila g g seauranc;a de

alimentos

BUCHANAN e PALUMBO (1985) salientam a necessidade de se

verificar o significado da A. h)ldrophila e da A. sobria no

que se refere à segL\ran~a de alimentos. Ao mesmo tempo,



------- - -- - -- --

30

destacam o fato de 56 a 701. das to>:infeq;:~es de origem

alimentar nos Estados Unidos serem classificadas como sendo

de etiologia desconhecida. Segundo esses pesquisadores~ o

aumento do conhecimento sobre as causas das doen~as

diarréicas~ particularmente no que se refere ao papel das

enteroto>:inas e a outros fatores de virulência~ levou a uma

expans~o significativa da lista de bactérias classificadas

como causadoras em potencial de to>:infeq;:~es alimentares.

Esses mesmos autores prop~e a inclus~o de A. hvdrophila e

A. sobria como pat6genos de import~ncia no que se refere à

seguran~a de alimentos.

Com uma preocupa~~o visivel em termos de vida útil de

produtos industrializados e o risco que podem representar~

particularmente os mantidos sob refrigerac;~o~ diversos

pesquisadores vêm testando novas maneiras de inibir~

injuriar ou destruir diversos tipos de bactérias~

especificamente as consideradas
1v

psicotr6ficas.- E o
que 'f..,

ocorre no caso das Aeromonas spp.

Assim~ PALUMBO et aI. (1985b) verificaram que a maioria

das cepas de A. hvdrophila por eles testadas resistia a 41.

de cloreto de s6dio a 28aC e que apenas um pequeno número de

cepas crescia a 4aC a uma concentra~~o de cloreto de sódio

de 31. . Também verificaram que as cepas de A.. hVdrophila

testadas toleravam condi~Oes ácidas a 28aC mais do que a

4aC. Os autores comentam que cepas de A. hvdrophila

associadas à gastrenterite humana possuem a capacidade de

crescer em alimentos mantidos a temperaturas de
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r-efr-igera~~o, nor-malmente consider-adas adequadas par-a a

pr-even~~o do cr-escimento de patógenos de origem alimentar.

Por- outro lado, PALUMBO (1986) ressalta a impor-tância das

bactér-ias Psi~tr-óficas,--
dentre as quais a A. hvdrophila,;,.-

salientando a necessidade de uma r-evis~o quanto ao conceito

de que uma r-efr-iger-a~~o adequada (5°C) gar-ante a segur-ança

de um alimento. A conser-va~~o a 5°C apenas r-etar-da o

cr-escimento de vár-ios patógenos que podem estar- pr-esentes

nos alimentos, assim como ocor-re com os micr-or-ganismos

deter-ior-antes. O mesmo autor- salienta a necessidade de se

levar- em conta esses conceitos dur-ante a for-mula~~o de

pr-odutos que ser-~o mantidos sob r-efr-iger-a~~o.

PALUMBO et aI. (1987), em um estudo sobr-e a r-esistência

tér-mica da A. hvdrophila, concluir-am que os tr-atamentos

tér-micos r-ecomendados par-a eliminar- Salmonella spp. devem

ser- suficientes par-a A. hVd ro phi 1 a, mas admitir-am a

necessidade de investiga~t:)es sobr-e o significado de

subpopula~~es ter-mor-esistentes.

CONDON et aI. (1992) estudar-am os efeitos da idade da

cultur-a, da pr-é-incuba~~o a baixas temper-atur-as e do pH

sobr-e a r-esistência tér-mica da A. hvdrophila. Eles salientam

que, apesar- dos dados de inativa~~o tér-mica suger-ir-emque as

etapas nor-mais de pr-ocessamento de alimentos, como a

pasteur-izac;:~o ou o cozimento, s~o suficientes par-a eliminar-

A. hvdrophila, é r-ecomendável n~o negligenciar- a impor-táncia

pr-ática da populac;:~o viável r-esidual.
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PALUMBO 8< BUCHANAN (1988) fizeram uma revis~o das

diversas medidas de controle do crescimento de A, hydrophila

em alimentos e de sua dest,...ui~~o através do calor~ da

irradia~~o e do uso de produtos quimicos.

Trabalhando com verduras contaminadas

experimentalmente, BERRANG et aI. (1989) verificaram que o

armazenamento sob atmosfera controlada~ apesar de prolongar

o tempo de aceitabilidade subjetiva para o consumo, n~o

afetou significativamente a popula~~o de A. hvdrophila, a

qual sobreviveu ou cresceu nas verduras mantidas nessas

condic;~es.

FARBER (1991) verificou que a A. hvdrophila é capaz de

crescer a temperaturas de refrigera~~o a determinados tipos

de acondicionamento sob atmosfera modificada. Anteriormente~

BLICKSTAD 81. MOLIN (1983) já haviam observado qLle o

armazenamento sob CO:z a temperaturas de refrigera~~o mais

elevadas pode aLimentar o risco quanto ao desenvolvimento de

Aeromona$ spp.

PALUMBO et aI. (1991~ 1992b) realizaram Lima pesquisa

sobre o crescimento de Lima cepa de A. hvdrophila (K144) em

condic;:~es de aerobiose e anaerobiose. Verificaram qLle o pH,

o cloreto de s6dio e o nitrito de s6dio podem reduzir o

crescimento de .tI,hvdrophila quando combinados a bai:.:as

temperatLlras de incLlbac;:~o e anaerobiose. Porém constataram

que algumas variáveis de cultivo qLle n~o permitiam o

crescimento da A. hvdrophila em anaerobiose o permitiam em

aerobiose (PALUMBO et aI., 1992b).
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o efeito de conservantes quimicos sobre o comportamento

da Aeromonas spp.~ por sua vez~ também tem sido estudado

(GRAM, 1991; MOIR & EYLES~ 1992; PALUMBO & WILLIAMS~ 1992a).

ARCHER 8~ KVENBERG (1988) salientam a necessidade de se

considerar niveis detectàveis de A. hydrophila em alimentos

destinados a pacientes hospitalizados~ portadores de cancer

OLI a pessoas recebendo tratamento quimioteràpico contra o

cancer~ como perigosos e~ provavelmente, pondo em risco a

vida dessas pessoas.

No que diz respeito a alimentos destinados a individuos

regulat6rias baseadas em riscos à saúde. No entanto, esses

temperatura de refrigera~~o, frente à alta probabilidade

dessas bactérias causarem gastrenterite.

De qualquer modo~ por maior que seja a controvérsia em

rela~~o ao mecanismo de a~~o das Aeromonas spp. como

caLlsadoras de distÚrbios gastrintestinais, as diversas

linhas de pesquisadores s~o un~nimes em considerar que essas

bactérias podem ser agentes potenciais de gastrenterite

veiculada por alimentos~ devido à sua larga distribui~~o~

aliada à sua natureza psicrotrófica.

sadios ARCHER & KVENBERG (1988) afirmam que a

patogenicidade das Aeromonas necessita ser melhor

estabelecida a fim de que se possa tomar medidas

pesquisadores admitem a preocupao, tanto para órgos

fiscalizadores, como para a indÚstria de alimentos, em

termos de potencial de crescimento dessas bactérias à
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o problema das Aeromonas spp. serem capazes de crescer

a temperaturas de refrigerac;;:~o~ outrora consideradas

adequadas para o armazenamento de muitos produtos

alimenticios~ pode ser ainda mais agravado pela

possibilidade dessas bactérias serem capazes de produzir

to>:inas também a essa temperatura~ conforme observado por

diversos autores~ entre eles MAJEED et aI. (1990 ~ 1991) e

KROVACEK et aI. (1991).

Essa natureza
~,

psi crotr6f i"""a das Aeromonas spp. -<

produtoras de citoto>:inas é de grande interesse para os

microbiologista de alimentos e para os sanitaristas. Isto se

deve à ampla presenc;;:a dessas bactérias em alimentos que

podem ser consumidos crus como verduras, vendidos no

varejo, que s~o armazenados sob refrigerac;;:~o por um longo

periodo de tempo, inclusive durante seu transporte e

comercializac;;:~o (BEUCHAT~ 1991).
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11. OBJETIVOS

Com base no e>:posto no capitulo anterior~ pode-se

depreender que as bactérias do gênero Aeromonas~ sobretudo

as do grupo A. hydrophila, têm sido consideradas, por muitos

autores, pat6genos emergentes causadores de infeq;:t)es por

vezes graves~ incluindo gastrenterites~ conferindo a esses

microrganismos uma crescente import~ncia.

Assim, tendo em vista que no Brasil, o nÚmero de

estudos a respeito é extremamente escasso e o risco que

hortali~as frequentemente consumidas cruas e em larga

escala~ como alface, agri:3:o e escarola, podem oferecer,

planejou-se a presente investiga~~o~ que tem como objetivos:

1) Verificar a ocorrência de Aeromonas do grupo

A. h)ldrophila em amostras de alface~ agri~o e

escarola, adquiridas no comércio da cidade de

S~o Paulo, através da contagem dessas bactérias

em placas e a sua detec~~o pelo teste de

presen~a/ausência.

2) Comparar as positividades obtidas por ambos os

processos de isolamento empregados.

3) Identificar as espécies das cepas de Aeromonas

spp. isoladas.



36

111. MATERIAL E METODOS

1. Colheita das amostras de hortali~as para análise

Nas condi~eles de consumidor, foram obtidas, no periodo

de fevereiro de 1991 a maio de 1992, 90 amostras de

hortali~as, sendo 30 de alface, 30 de agri~o e 30 de

escarola. Na maioria das vezes, foram colhidas amostras dos

três tipos de hortali~as, simultaneamente, no mesmo ponto de

venda. Tais amostras foram adquiridas em locais de venda no

varejo, incluindo 10 supermercados, 4 feiras-livres, ..,..
-'

sacoleles e 3 quitandas, de 7 bairros situados, em grande

parte, na zona oeste da cidade de S~o Paulo.

Logo após a sua obten~~o, as amostras foram levadas

para o laboratório e o tempo decorrido entre a sua colheita

e o inicio da análise, na quase totalidade das vezes, n~o

e>:cedeu de 2 horas. E>:cepcionalmente eram obtidas amostras

para serem analisadas na manh~ do dia seguinte.

2. Preparo das amostras ~ de ~ dilui~aes

Para a realiza~~o das análises, para cada amostra,

inicialmente, eram pesados 25 g de folhas visualmente

aceitáveis para o consumo e obtidas de várias camadas e

colocados em um copo esterilizado de liquidificadQr~ seguido
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da adi\O=i:!o de 225 mL de soluç:~o salina peptonada a O~l'l.

esterilizada. Procedia-se a liquidifica~i:!o paI"" cerca de 3

minLltos e~ a partir do homogeneizado inicial a 10-1~ era

pl""eparada uma série de diluiç:bes decimais até 1n-6- ~

empregando-se o mesmo diluente (CALLISTER & AGGER~ 1987).

3. ContaQem ~ teste de presen~a/ausência de Aero.onas do

QrUDO A. hvdroDhila

3.1 Semeadura inicial das amostras

A fim de pl""ocedel"" a contagem dessas bactél""ias~ na

semeadul""a inicial~ eram depositados na supel""flcie de ágar

amido-ampicilina (PALUMBO et al.~
(Y

1985)~ em placas~ O~l mL X

de cada diluiç:~o. Postel""iol""mente~ o inóculo el""aespalhado

por toda a superficie do meio~ empregando-se um bast~o de

vidro em "L" esterilizado. o espalhamento do inóculo era

feito inicialmente na placa relativa à diluiç:~o 10-6 e~ em

seguida~ nas diluiç:~es subsequentes. As placas~ assim

semeadas, el""amincubadas a 28cC pOI""24 horas.

Paralelamente~ pal""a as mesmas amostl""as~realizava-se

o teste de presen~a/ausência de Aeromonas spp.~ adicionando

10 mL da primeira dilui~~o de cada amostra (10-1.) a um tubo

de ensaio correspondente~ contendo 10 mL de caldo

tripticase-soja em concentraç:~o dupla~ adicionado de

2 mg/100 mL de ampicilina. Após a inoculaç:~o da diluiç:~o

10-1. da amostl""a~ a concentraç:~o de ampicilina era de
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1 mg/l00 mL de meio. Em seguida, os tubos semeados eram

incubados a 28°C por 18-24 horas.

Após a incL\ba~~o, a partir de cada tubo, era

realizada, com al~a de niquel-cromo, a passagem em placas de

ágar amido-ampicilina por esgotamento, seguida de incuba~~o

a 28°C por 24 horas.

3.2 Contagem e isolamento de colOnias suspeitas

Ap6s a incuba~~o, realizou-se, em placas com 30 a 300

coltJnias, a contagem do nÚmero de coltJnias suspeitas, ou

seja, de cor amarela a mel e circundada por um halo amarelo

no ágar amido-ampicilina e revelando Ltm halo de

transparência ao seu redor ap6s a adi~~o de lugol,

verificando-se, assim, a utiliza~~o do amido e a produ~~o de

ácido.

o cá 1 CLll o presLtntivo do nÚmero de UFC de Aeromonas

spp. por grama do alimento foi realizado, multiplicando-se o

nÚmero de colÓnias contado pelo fator de dilui~~o

correspondente à placa de contagem. A confirma~~o desse

resul tado OLI a sLta corre~~o era feita após a identifica~~o

das cepas referentes às colónias isoladas. De cada placa de

contagem e de cada placa proveniente do pré-enriquecimento

para o teste de presen~a/ausência, eram isoladas até 5

coltJnias, com as caracteristicas descritas.
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3.3 Identifica~~o das cepas isoladas

As provas de identifica~~o das cepas isoladas foram

selecionadas com base nas recomenda~~es de diversos autores

(POPOFF~ 1984; BUCHANAN S< PALUMBO~ 1985; OKREND et aI. ,

1987; ABEYTA Jr. et aI., 1989).

3.3.1 Identifica~~o presuntiva

Cada Llma das colÔnias suspeitas isoladas do

ágar amido-ampicilina era semeada em tubos com ágar

tripticase-soja inclinado e em ágar triplice-a~úcar-ferro,

os quais eram incubados a 28°C por 18-24 horas. I~
Após a incLlba~~o no ágar triplice-a~úcar-ferro,

as cepas sLlspeitas de Aeromonas spp. produzem acidifica~~o

do ápice~ por serem sacarose-positivas, e acidifica~~o da

base~ por serem glicose-positivas, com OLI sem produ~~o de

gás. Assim, as colônias que apresentavam esse comportamento

no ágar triplice-a~úcar-ferro, eram testadas para a produ~~o

de o>:idase e catalase a partir da cultura em ágar

tripticase-soja.

3.3.1.1 Prova da oxidase

Empregando uma al~a de platina,

transferia-se uma por~~o da cultura de 24 horas em ágar

tripticase-soja, para tiras de papel impregnadas com

reagente para o~.:idase (Difco) . A prova era considerada

positiva quando havia forma~~o de uma colora~~o violeta na

regi~o da tira onde havia sido aplicada a por~~o de cwltura.
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3.3.1.2 Prova da catalase

Por- meio de uma al~a de niquel-cr-omo~

tr-ansfer-ia-se uma por-~~o da cultur-a de 24 hor-as em ágar-

tr-ipticase-soja par-a uma gota de água oxigenada a 31. ,

pr-eviamente depositada em uma l~mina de vidr-o. A pr-ova er-a

consider-ada positiva qLlando~ após suave homogeiniza~~o~

obser-vava-se a for-ma~~o de bolhas de gás.

As cepas positivas par-a a pr-odu~~o de oxidase e

catalase e se r-evelando com compor-tamento car-acter-istico no

ágar- tr-iplice-a~úcar--fer-r-o eram consideradas suspeitas de

ser-em Aeromonas. Estas cepas er-am cultivadas em ágar

tr-ipticase-soja a 28°C por- 24 hor-as e~ em seguida~ mantidas

em temper-atura ambiente a fim de serem~ poster-ior-mente~

submetidas às pr-ovas de identifica~~o definitiva.

3.3.2 Identifica~~o definitiva

A par-tir- de CLlltur-as em ágar- tr-ipticase-soja

inclinado a 28°C por- 18-24 horas er-am feitos esfrega~os

cor-ados pelo método de Gr-am e os testes de motilidade,

r-edLl~~o de nitr-ato~ pr-odu~~o de indol em água peptonada a

11. ~fer-menta~~%xida~~o da glicose, colora~~o de flagelo em

cultur-a em meio sólido, cr-escimento em caldo nutr-iente a

37°C~ cr-escimento em meio contendo O, 3 e 61.de clor-eto de

s6dio~ utiliza~~o de sacar-ose~ manitol, inositol~ salicina e

ar-abinose, pr-odu~~o de gás a par-tir- da glicose, pr-odu~~o de
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acetoina (prova de Voges-Proskauer)~ hidrólise da esculina e

utiliza~~o da arginina~ ornitina e lisina.

3.3.2.1 Colora~ao de 6ram

De cada cepa isolada~ partindo-se das

culturas em ágar tripticase-soja inclinado a 28cC por 18-24

horas, eram preparados esfrega~os corados pelo método de

Gram, a fim de se observar a morfologia bacteriana

microscópica, assim como verificar a sua pureza.

As cepas isoladas de Aeromonas do

grupo A. h)ldrophila apresentavam-se como bacilos Gram-

negativos de forma e tamanho variáveis, sendo, na maioria

das vezes, curtos a cocóides, mas podendo se apresentar como

células mais longas e até filamentosas (POPOFF, 1984).

3.3.2.2 Prova da mo ti 1idade (TITTSLER 8(

SANDHOLZER~ 1936)

cepas isoladas

niquel-cromo,

motilidade. O inóculo era introduzido por picada até uma

altura equivalente à metade da altura da coluna de ágar. A

prova era considerada positiva quando, após a incubac;:~o a

28cC~ por 24 horas, se observava um crescimento difuso.

Para a realizac;:'àto desta prova, as

eram semeadas por meio de uma agulha de

em ágar semi-sólido para a detecc;:'àto da
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3.3.2.3 Prova da redu~~o de nitrato (ICMSF,

1978)

As cepas em identificac;~o eram

inoculadas em caldo nitratado, seguido de incubac;~o a 28°C

por 48 horas. A seguir, adicionava-se 0,5 mL de soluC;;~ode

ácido sulfanilico (A) e 0,5 mL de soluc;~o de alfa-

naftilamina (B). A prova era considerada positiva quando

ocorria o desenvolvimento de cor vermelha, indicando a

presen ~a de nitrito. Em caso de prova negativa, a mesma era

repetida, utilizando-se um tempo maior de incuba~~o, de 3 a

5 dias.

3.3.2.4 Prova da produ~~ de indol (ICMSF,

1978)

A verificac;;~o da sintese de indol a

partir do triptofano, era realizada adicionando-se,

vagarosamente, uma pequena quantidade de reativo de Ehrlich,

a uma cultura de 24 horas a 28cC em água peptonada a 1% .A

prova positiva era indicada pela forma~~o de um anel de cor

pÚrpura.

3.3.2.5 Prova da fermenta~~ / oxida~~ da

glicose (HUGH & LEIFSDN, 1953)

Para a realiza~~o desta prova, as

cepas isoladas eram semeadas, simultaneamente, em dois tubos

contendo meio basal DF adicionado de 1% de D-glicose. Um

deles era previamente aquecido em banho-maria fervente po~
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15 minutos e~ em seguida~ esf~iado e adic:ionado de uma

c:amada de vaselina líquida esté~il~ a fim de se mante~ as

c:ondi~e!es de anae~obiose. A semeadu~a e~a feita po~ pic:ada

do meio em p~ofundidade~ emp~egando-se pa~a isto uma agulha

de niquel-c:~omo longa~ e a leitu~a da p~ova e~a feita após a

inc:uba~~o a 28~C~ po~ 24 ho~as.

A utilizac;:~o da glic:ose~ tanto po~

mec:anismo oxidativo quanto fe~mentativo, e~a indic:ada pela

mudan~a de c:olo~ac;:~o do meio de c:ultu~a de ve~de pa~a

ama~elo~ c:onsequente à fo~mac;:~o de ác:ido p~oveniente da

degradac;:~o da glic:ose.

3.3.2.6 Colorai=:&o de flagelo em cultura em

meio sólido (HEIMBROOK et al.~ 1989)

A fim de que a p~esen~a de flagelos

polares monot~iquios pudesse ser detec:tada nas Aeromonas

móveis isoladas~ enc:ostava-se~ leve e c:uidadosamente~ uma

agulha de niquel-c:~omo na bo~da do c:~esc:imentobac:te~iano em

ága~ triptic:ase-soja. Em seguida~ transfe~ia-se esse

mate~ial~ delicadamente, para uma gota de água destilada,

depositada sobre uma l~mina nova, limpa e desengo~durada e,

a segui~, c:ob~indo-se, c:om todo o c:uidado, c:omuma laminula,

também nova e limpa.

ApÓs Llm intervalo de pelo menos 15

minutos de ~epouso~ c:om se~inga e agulha fina, depositava-se

o c:orante de Ryu na borda da laminula, sendo que o mesmo

penetrava por c:apilaridade. Dec:orrido um intervalo de pelo
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menos 30 minutos apÓs a inje~~o de corante, a prepara~~o era

examinada em microscópio óptico comum, com objetiva de

imers~o, utilizando-se um aumento de 1200 vezes.

3.3.2.7 Crescimento em caldo nutriente a 37-C

As cepas em teste eram inoculadas em

caldo nutriente, seguido de incuba~~o a 37ac por 24 horas. A

prova era tida como positiva, quando ocorria crescimento.

3.3.2.8 Crescimento em °, 3 e 6% de cloreto de

sbdio

As cepas em identifica~~o eram

semeadas em tubos com caldo tripticase-soja contendo

diferentes concentra~ôes de cloreto de sÓdio, a fim de

verificar a interferência da ausência (01.)do sal e de sua

presen~a em concentra~ôes de 31.e 61. ,sobre o crescimento da

bactéria. No caso da concentra~~o 01. ,foram utilizados

também tubos com caldo nutriente, uma vez que este meio de

cultura n~o possue cloreto de sÓdio, ao contrário do que

ocorre com o caldo tripticase-soja, que contém em sua

formula~~o 0,51. desse sal.

Os tubos inoculados eram incubados a

28""'C por 24 horas, sendo que na presen~a de crescimento a

uma determinada concentra~~o de cloreto de sÓdio, a prova em

quest~o era considerada como sendo positiva. Caso contrário

era tida como negativa.
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3.3.2.9 Utili.za~:ao de sacarose, manitol,

inositol, salicina e arabinose

As c:epas isoladas eram c:ultivadas em

tubos c:ontendo c:aldo base vermelho de fenol adic:ionado de

0,51. dos diferentes a~úc:ares. A utiliza~~o do c:arboidrato em

quest~o (prova positiva) era detec:tada pela ac:idific:a~~o do

meio, visualizada pela mudan~a de c:olora~~o do meio de

vermelha para amarela. As leituras eram realizadas após a

inc:uba~~o a 28~C, por 24 horas.

3.3.2.10 Produ~:ao de gás a partir da glicose

As c:epas isoladas eram inoc:uladas em

tubos de c:aldo vermelho de fenol adic:ionado de 0,51. de

glic:ose c:ontendo, no seu interior, tubos de Duhram

invertidos. Essa prova era c:onsiderada positiva quando, além

da mudan~a de c:olora~~o de vermelha para amarela, havia a

forma~gco gàs no interior do tubo de Duhram. A leitura da

prova também era feita ap6s a inc:uba~~o a 28~C, por 24

horas.

3.3.2.11 Prova de Voges-Proskauer (APHA, 1992)

As c:epas em identific:a~~o eram

inoc:uladas em meio Clark-Lubs e inc:ubadas a 28~C, por 48

horas. Na leitura da prova, a 1,0 mL de meio de c:ultura,

adic:ionava-se 0,6 mL de solu~~o de alfa-naftol a 51.e 0,2 mL

de hidró)Üdo de potàssio a 401. ,seguido de leve aquec:imento

e agita~~o. A prova era c:onsiderada positiva, quando o~orria
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o aparecimento de uma colora~~o avermelhada, indicando a

presen~a de acetoina.

3.3.2.12 Hidrólise da esculina (Mac FADDIN,

1976)

Na realiza~~o desta prova, as cepas em

identifica~~o eram estriadas na superficie de ágar bile-

esculina inclinado, também denominado meio F'fizer. A

capacidade de hidrolizar a esculina por parte de

determinadas bactérias e, portanto, a positividade para essa

prova, era revelada pelo escurecimento do ágar, passando á

cor marrom escura ou preta, na superficie ou, na maioria dos

casos, também em profundidade. Essa leitura era feita após a

incuba~~o a 28°C, por 24 horas.

3.3.2.13 Utilizaç~o da arginina, ornitina e

lisina (Mac FADDIN, 1976)

Nestes testes, as cepas isoladas eram

inoculadas em tubos com meio de Falkow adicionado de 0,5% de

L-arginina, L-ornitina e L-lisina, respectivamente.

Simultaneamente, realizavam-se as provas controle,

utilizando-se tubos contendo apenas a base de Falkow, sem a

adif;~o dos amino-ácidos. Todos os tubos contendo meios de

prova e controle eram adicionados de uma camada de vaselina

liquida, a fim de impedir a oxida~~o alcalina do meio. Os

tubos inoculados eram incubados a 28°C e as leituras eram

realizadas após 48 e 96 horas.
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As provas eram consideradas positivas

quando a cor do meio controle passava de violeta para

amarelo~ revelando a L\tiliza~:à:o de glicose com consequente

acidifica~:à:o do meio~ enquanto que o tubo contendo o amino-

àcido em quest:à:o passava novamente à cor violeta pela

neutraliza~~o do pH àcido por aminas resultantes da

descarboxila~~o do amino-àcido. A prova era considerada

negativa~ quando o meio controle e o meio contendo o amino-

àcido~ mostravam-se de cor amarela, devido apenas à

utiliza~~o da glicose.'

3.3.2.14 "CAMP-TEST"

Ap6s a realizal;~o das provas de

identifica~~o descritas, as cepas caracterizadas como sendo

de Aeromonas do grupo A. hydrophila e classificadas numa das

espécies deste grupo de bactérias, foram submetidas ao

"CAMP-TEST" (CHRISTIE, ATKINS & MUNCH-PETERSON, 1944;

KONEMAN et a I ., 1988), para a pesquisa da produl;~o de um

fator semelhante ao de CAMP, com base no estudo realizado

por FIGURA & GUGLIELMETTI (1987) .

Para a realiza~~o do teste, eram

utilizadas placas de àgar sangue constituido de àgar-

ColÚmbia adicionado de 5% de sangue desfibr-inado de

carneiro. Em cada placa de àgar- sangue, era semeada em uma

Única estr-ia, uma cultur-a em caldo tr-ipticase-soja a 37°C

por- 24 horas, de uma cepa alfa-hemolitica de Staphylococcus

aureus. Em seguida, cada cepa de Aeromonas spp. a ser
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testada era semeada em uma estria perpendicular à de

.~

.;:.. au reus ,
sem que esta fosse tocada. A leitura era

procedida ap6s a incuba~~o de cada placa a 37""C, por 24

horas.

Para essa prova, eram inoculadas duas

placas de àgar sangue, sendo uma incubada em aerobiose e a

outra, em anaerobiose. Segundo FIGURA & GUGLIELMETTI ( 1987 ),

A. hvdrophila produz o fator por eles denominado "semelhante

ao CAMP" tanto em aerobiose quanto em anaerobiose, enquanto

que A. sobria s6 o faz em aerobiose e A. caviae, por SLla

vez, n~o produz esse fator em nenhuma das duas condi~~es.

A figura 1 mostra o f lLI>:ograma seguido para as

contagens e os testes de presen~a ou ausência de Aeromonas

spp. a partir das amostras de hortali~as analisadas e na

tabela 1 s~o apresentados os comportamentos esperados para

diferentes espécies, nos testes de identifica~~o das cepas

isoladas.
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Figura 1 Fluxograma de isolamento e
presuntiva de Aeromonas do grupo
partir de hortali~as.

identifica~~o
A. h)'drophila a

AMOSTRA (25 g)

~
homogeiniza~~o em 225 mL de solu~~o salina peptonada

I I

,
isolamento de até 5 col~nias e passagem em tubos contendo

ágar tripticase-soja e ágar triplice-a~úcar-ferro

I 2BoC/24h
cepas que produzem acidifica~~o no ápice e na base do ágar

triplice-a~úcar-ferro~ com ou sem produ~~o de gás

provas de oxidase e.~atalase a partir
do ágar tripticase-soja

I

I

dilui~bes 10-~~10-z~

10-~~10-4~10-e~10-ó

0~1 mL

superfície de placas com
ágar amido-ampicilina

12BOC/24h
col~nias amarelas com halo

I

10 mL da diluiç~o 10-~

t .
10 mL de TSB em concentra~~o
dupla com ampicilina(20ug/mL)

~2BoC/24h
passagem em placas com ágar

amido-ampicilina por esgotamento

12BOC/24h
col~nias amarelas com halo

I

cepas oxidase + e catalase +

~
identifica~~o definitiva (Tabela 1)
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Tabela 1 Provas bioquimicas e microsc6picas utilizadas
na identifica~~o das cepas isoladas de amostras
de hortali~as comercializadas em S~o Paulo e
resultados esperados para diferentes espécies de
Aeromonas.*

. Segundo POPOFF (1984)~ HICKMAN-BRENNER et al.(1987), e
CARNAHAN et al.(1991).
.* CARNAHAN et al.(1991) consideram as cepas de origem
clinica de A. hydrophila~ A. sobria (ou A. veronii bv.
sobria) e A. veronii (ou A. veronii bv. veronii) positivas
para a utilizac;;~oda lisina e A. caviae, negativas.

Testes A. hydrophila A. caviae A. sobria A. veronii

Bacilo
Gram - + + + +

Motilidade + + + +
Nitrato + + + +
Indol + + + +
Glicose O/F +/+ +/+ +/+ +/+

Flagelo polar + + + +
Crescimento

a 37°C + + + +
Crescimento

em NaCl a
01. e 31. + + + +
61. - - - -

Utilizac;;o de
Sacarose + + + +
Manitol + + + +
Inositol - - - -

Salicina + + - +
Arabinose + + - -

Esculina + + - +

Produo de gás
a partir da
glicose + - + +

Voges-Proskauer + - variável +
Utilizag(o de

Arginina + + + -

Orn i tina - - - +
Lisina** variável variável variável +
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IV. RESULTADOS E DISCUSSAO

Os resultados da determina~~o da presen~a ou ausência e

da contagem das Aeromonas do grupo A. hvdrophila nas 90

amostras de hortali~as analisadas, assim como as espécies

isoladas de cada uma, encontram-se distribuidos na tabela 2.

Enquanto a tabela 2 agrupa os resultados obtidos de

acordo com a ordem das amostragens, alternando os três tipos

de hortali~as, nas tabelas 3, 4 e 5 s~o apresentados os

resultados obtidos para as 30 amostras de alface, 30 de

agri~o e 30 de escarola, respectivamente.

As referidas tabelas mostram que os três tipos de

hortali~as analisados revelaram a presen~a de Aeromonas do

grupo A. hvdrophila por uma ou por ambas as metodologias

utilizadas. Essas bactérias foram encontradas em 43 (47,8%)

das 90 amostras de hortali~as analisadas. Das 30 amostras de

cada tipo de hortalil;a analisado, 13 (43,3%) de alface, 21

(70%) de agri~o e 9 (30%) de escarola revelaram-se positivas

para Aeromonas spp. Com rela~~o a essas positividades

obtidas para os diferentes tipos de hortali~as analisado e '(

aplicando-se o teste de duas proporl;~es com apro>:ima~~o pela

distribuil;~O normal, a nivel de 5% (Z.1~. = 1,96) (BERQUO et

aI., 1981), verificou-se que a presenl;a de Aeromonas

do grupo A. hvdrophila revelou-se significativamente maior

no agri~o, quando comparada à escarola e à alface. Por outro

lado, para as amostras de alface e escarola, a diferen~a
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entre os percentuais de positividade n~o se mostrou

estatisticamente significante~ também a nivel de 5% .

Conforme pode ser observado nas tabelas ,..,

.<:. a 5 e~

sobretudo~ na 6~ a contagem de Aeromonas spp. nos diferentes

tipos de hortalic;as analisados varioLI de < 102,

correspondendo ao limite minimo de detecc;~o da metodologia

utilizada para a contagem dessas bactérias, a 2,Ox106 UFC/g.

Com relac;~o aos diferentes tipos de hortalic;as, essa

contagem variou de < 102 a 2,Ox10e, de < 102 a 2,Ox106 e

de < 102 a 2~lx104 UFC/g nas amostras de alface~ agri~o e

escarola, respectivamente. Essas variac;~es de contagens s~o

ressaltadas na tabela 6, a qual mostra, também~ os valores

da mediana e das médias aritmética e geométrica dos

resultados, para cada tipo de hortalic;a analisado.

Pode-se observar, nessa tabela, uma acentuada

discrep~ncia entre as diversas variáveis estatisticas das

contagens obtidas para os diferentes tipos de hortalic;as,

bem como para o total de amostras analisado. Esse fato pode

ser e>: p I i cado pelo grande número de amostras com resultados

de contagens < 102 (68,9%), ao lado de números de UFC/g mais

elevados e, em alguns casos (3,3%), iguais ou superiores a

10e/g (tabela 7) . E sabido que a média aritmética é

influenciada pela variac;âto dos valores extremos, podendo,

portanto, nâ(o ser representativa do significado real das

médias de contagens de Aeromonas spp. obtidas nas amostras

dos diferentes tipos de hortalic;as. Nesse caso, a variável

que melhor reflete o valor real das contagens é a mediana,
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uma vez um nÚmero igual de amostras tem seus valores de

contagens abaixo e acima da mesma, podendo ser utilizada,

também~ a média geométrica. Assim~ pode-se constatar que

para as amostras de agri~o o valor da mediana das contagens

de Ae r(.)monas spp. foi de < 1,2x10~ UFC/g e, portanto, maior

em rela~~o aos obtidos para as amostras de alface e de

escarola~ que foram de < 102.

Levando-se em considera~~o apenas as amostras positivas

para a contagem~ isto é, aquelas que se revelaram com a

presen~a de pelo menos 102 UFC/g, a media aritmética torna-

se Llm par~metro Útil para se avaliar a contagem dessas

amostras. Nessas condi~~es, a contagem média foi de 3,Ox104

UFC/g para as amostras de alface, de 1,5>:10e para as de

agri~o e de 7,7>:10::5 UFC/g para as de escarola, sendo que a

média do total de hortali~as foi de 9,4x104 UFC/g. Baseado

nesses dados, verifica-se que, tanto a média como o valor

má>:imo das contagens, observado na tabela 6, é 1 log maior

nas amostras de agri~o em rela~~o às de alface e das de

alface em rela~~o às de escarola.

A tabela 7 apresenta as amostras de hortali~as

analisadas distribuidas segundo os resultados das contagens

de UFC/g de Aeromonas spp., em intervalos de classe, o que

pode ser, também, visualizado no gráfico 1. Nessa tabela,

pode-se observar que a maior parte das amostras de

hortali~as analisadas apresentou contagens <:: 102,

correspondendo a 68~91. do total analisado. Pode-se, ainda,

depreender da referida tabela, assim como do gráfico 1, que
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a escarola foi a hortali~a que apresentou a maior propor~~o

de amostras ( 86 ~ T,- ) localizadas nessa faixa de contagem~

seguido da alface (73~41.) e~ por último, do agri~o (46~71.).

A fai:.:a de contagem que englobou a segunda maior propor~~o

de amostras de hortali~as (14~5%) foi a de 104 a < 1ne- ,

sendo de import~ncia ressaltar que 30% das amostras de

agri~o apresentaram contagens compreendidas nessa faixa.

CALLISTER 8< AGGER ( 1987) , nos Estados Unidos~

empregando o método da semeadura direta em ágar amido-

ampicilina, obtiveram uma positividade para Aeromonas spp.

de 38,1% em um total de 21 amostras de diferentes hortali~as

analisadas.

Na presente investiga~~o~ verifica-se na tabela 8 que a

positividade para essas bactérias revelou-se maior (47,8%)

do que a obtida por esses autores. Isto poderia ser

explicado pelo fato de terem sido utilizados dois processos

analiticos~ sendo um deles o de semeadura direta em ágar

amido-ampicilina e o outro, o de plaqueamento ap6s

enriquecimento seletivo em caldo tripticase-soja com

ampicilina. Se fossem consideradas apenas as amost~as~
~~..L-""'"

positivas para Aeromonas spp. pelo método da semeadura X

direta, a positividade seria reduzida para 31~11., uma vez

que apenas 28 (e n~o 43) do total de 90 amostras analisadas

seriam consideradas positivas (tabela 8).

CAL L I STER 8~ AGGER (1987) obtiveram~ para as hortali~as

analisadas, contagens de Aeromonas spp. que variaram de 102
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a 2,3>:104 UFC/g. O menor valor observado nessas contagens

equivaleu ao limite inferior de deteq;:~o dessas bactérias

pela metodologia utilizada.

No presente estudo, o valor má:Ümo de contagens

observado, mostrou-se muito maior do que o verificado por

esses pesquisadores e o agri~o contribuiu para as contagens

mais altas observadas. Assim, das 60 amostras de hortali~as

diferentes do agri~o, analisadas neste trabalho, apenas uma

de alface (amostra 46) apresentou contagem de 2,Ox10e/g e,

portanto, acima do valor má>:imo observado
I

por CALLISTER S,-

AGGER (1987); a segunda maior contagem, e>:c ILlÍndo-se as

amostras de agri~o, foi de 2,1>:104 /g, obtida em Lima de

escarola (amostra 54), valor este semelhante ao observado

por aqueles pesquisadores.

NISHIKAWA S< KISHI ( 1988) , no Jap~o, analisaram 43

amostras de diferentes alimentos de origem vegeta 1 ,

obtiveram uma positividade de 51,2% para Aeromonas spp.

FRICKER & TOMPSETT (1989), na Inglaterra, examinaram 97

amostras de saladas pré-preparadas e obtiveram positividade

de 21,6% .

KNOCHEL & JEPPESEN (1990), na Dinamarca, analisaram 177

amostras de saladas com maionese contendo, geralmente,

cebola ou cebolinha, e obtiveram positividade de 10,2% para

incluindo repolhos, cenouras, pepinos, berinjelas, alfaces,

ervilhas, cebolas, massas, batatas, rabanetes, arroz,

espinafres, "tofu", tomates e saladas de hortalias, e
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Aeromonas spp.~ com niveis máximos de contagem excedendo 10e

UFC/g. A maioria das saladas positivas para essas bactérias

continham presunto~ mas as amostras de presunto revelaram-

se~ geralmente~ negativas.

HUDSON & de LACY (1991)~ na Nova Zel~ndia~ estudaram 44

amostras de produtos contendo vegetais~ incluindo saladas de

repolho picado ("coleslaws") e outras e obtiveram

positividade de 9~1% para Aeromonas spp.; a salada de

repolho picado que n~o continha maionese foi a única

positiva para essas bactérias. Segundo esses pesquisadores,

a maionese e outros molhos para saladas podem reduzir o pH,

impedindo o crescimento ou eliminando as Aeromonas spp.

presentes. De acordo com esses autores~ isso poderia

explicar a baixa positividade para essas bactérias por eles

observada nas amostras de alimentos de origem vegetal

analisadas~ assim como as verificadas por KNOCHEL 8(

JEF'PENSEN (1990) e por FRICKER & TOMPSETT (1989), além da

possibilidade de muitas dessas saladas terem sido preparadas

com alguns vegetais pré-cozidos.

I<ROVACEI< et aI. (1992a) ~ na Suécia, analisaram 24

amostras de vários alimentos, incluindo 4 de hortali~as, as

quais revelaram-se negativas para Aeromonas spp. ~ em

semeadura direta e ap6s enriquecimento em água peptonada

Em Campinas, Brasi I ~ LEITJ!!O & SILVEIRA (1991)

e>:aminaram 15 amostras de alface e obtiveram positividade

para Aeromonas spp. de 66,7% ,cujas contagens variaram de

2~3x10~ a 2,4x10e~ sendo a media de 7,9x104 UFC/g.
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RODRIGUES (1992)~ também em Campinas~ Brasil~ analisou

Ltm total de 100 amostras de alimentos de origem vegetal e

animal obtidas na linha de processamento em um restaurante

universitário. Os alimentos de origem vegetal incluiam

alface~ chic6ria~ acelga~ pepino~ cenoura~ vagem e outras

hortali~as n~o especificadas. A positividade para Aeromonas

spp. observada nesses alimentos foi de 181. do total de

amostras de alimentos de origem vegetal e de 131. para os de

origem animal.

Na presente investiga~~o~ a positividade para Aeromonas

spp. foi significativamente maior nas amostras de agri~o~

quando comparada às de alface e de escarola. Pode-se

depreender que o agri~o foi a hortali~a que~ dentre as

analisadas~ pode representar maior risco em rela~~o à saúde

humana.

Essa diferen~a de resultados~ também foi observada por

OLIVEIRA & GERMANO (1992) em um estudo envolvendo a pesquisa

de enteroparasitas em diferentes tipos de hortali~as~

comercializadas na regi~o metropolitana de S~o Paulo. Nesse

estudo foram analisados os mesmos tipos de hortali~as

empregados no presente estudo~ isto é~ alface lisa~ agri~o e

escarola~ além de alface crespa. O tipo de hortali~a que

apresentou maior contamina~~o com enteroparasitas também foi

o agri~o. Os autores atribuem essas diferen~as de

contamina~~o às variadas condi~ôes sanitárias do ambiente

onde essas hortali~as s~o cultivadas. Assim~ o cultivo de
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agri~o ocorre normalmente em brejos ou seja, em terrenos

permanentemente úmidos, o que~ segundo esses pesquisadores,

poderia justificar as frequências superiores de helmintos

nesse tipo de hortali~a, uma vez que a sobrevivência de seus

ovos é mais propicia nesse ambiente.

Essa e>:plica~~o sugerida por OLIVEIRA & GERMANO (1992)

poderia também justificar a maior positividade para

Aeromonas spp. observada nas amostras de agri~o, quando

comparada às de outras hortali~as analisadas neste estudo,

Lima ve z que diversos autores verificaram a presen~a dessas

bactérias em diversos tipos de águas (HAZEN et aI., 1978;

RIPPEY & CABELLI, 1979; BURKE et aI., 1984c, 1984d, NEVES et

aI., 1990; LEIT~O & SILVEIRA, 1991 ).

A tabela 8 mostra o número e a percentagem de amostras

positivas para Aeromonas spp. por uma ou por ambas as

metodologias Llti Iizadas. Analisando-se os dados dessa

tabela, verifica-se que um certo nÚmero de amostras de

hortali~as revelaram-se positivas para essas bactérias,

apenas por Lima das metodologias de isolamento utilizadas.

Esse fato é facilmente explicável quando a presen~a desses

microrganismos é detectada pelo método de presen~a/ausência,

envolvendo o enriquecimento seletivo antes do plaqueamento e

n~o pela semeadura direta em ágar seletivo, como ocorreu com

5 (16,7%) amostras de cada tipo de hortali~a. Nesse caso, as

Aeromonas spp. podem estar presentes em número inferior ao

do limite minimo de detec~~o dessas bactérias pela semeadura
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direta (10:2) ou~ ainda~ elas podem estar presentes em

námeros maiores~ porém injuriadas. Neste c:aso, Q

enriquec:imento poderá favorec:er a sua rec:upera;~o e

multiplic:a~â!o e, c:onsequentemente, a sua detec:;~o.

Entretanto, o fato de 4 (13,31.) amostras de alfac:e e de

agriâ!o terem se revelado positivas para Aerol1)onas spp.

apenas pela metodologia da semeadura direta em ágar amido-

ampic:ilina e negativas pelo método empregando o

enriquec:imento prévio, n~o parec:e ser tâ!o fac:ilmente

e>:plic:àvel. Uma possibilidade é a de que o inóc:ulo

transferido da c:ultura em c:aldo de enriquec:imento para o

àgar seletivo possa nâ!o c:onter Aeromonas spp.~ embora tenha

havido c:resc:imentodessas bac:térias. O referido inóc:ulo pode

c:onter Ae romonas spp. , porém misturadas c:om outros

mic:rorganismos, também resistentes à ampic:ilina~ que podem

estar presentes em números elevados. Assim, a possibilidade

do inóc:ul0 em questâ!o c:onter Aeromonas spp. n~o é total, uma

vez que essa passagem é feita através de uma únic:a al;ada.

Outra e}: p 1 i c:a~â!o possivel é a da c:ompetitividade das

Aeromonas spp. com outros microrganismos que podem estar

presentes no caldo de enriquec:imento~ provenientes das

hortali~as analisadas.

A esse respeito, PALUMBO & BUCHANAN (1988) verific:aram,

em c:arne suina moida mantida a 5C>C~ que a A. hvdrophila

atingia números maJ.s elevados quando na aLlsênc:ia da

microbiota normal e I<IROV et aI. (1990) observaram que uma
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cepa de A. sobria isolada de frango n~o demonstroL\

crescimento significativo à temperatura de refrigera~~o em

competi~~o com uma cepa de Pseudo.onas fragi.

Nesta investiga~~o, embora a temperatura utilizada no

enriquecimento tenha sido a de 28°C, a seleç:~o de outros

microrganismos em detrimento das Aeromonas spp. poderia

também ter ocorrido nas amostras de hortali~as positivas

pelo método da semeadura direta e negativas no de

presen~a/ausência.

Utilizando o teste de duas propor~ôes (z"1",..=1,96)

(BERQUO et ai., 1981), verificou-se que para a alface (z =

1~498) e o agri~o (-... = 0,(66) n~o houve diferen~a

significativa dos resultados obtidos com rela~~o à

metodologia aplicada. Por outro lado, no caso da escarola (z

= 3, 580) , houve diferen~a significativa entre os resultados

obtidos com as metodologia utilizadas, o que poderia ser

e>:plicado pelo valor O (zero) do nÚmero de amostras com

resultado negativo na contagem e positivo no teste de

presen~a/ausência.

De qualquer modo, na determina~~o de Aeromonas do grupo

A. h)'drophila em hortali~as, é recomendável utilizar a

semeadura direta em ágar amido-ampicilina e após o

enriqL\ecimento, simultaneamente, uma vez que diversas

amostras analisadas neste trabalho revelaram a presen~a

dessas bactérias por apenas uma das metodologias.
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OKREND et ai. (1987) fizeram um estudo comparativo

entre diversas metodologias de isolamento de Aeromonas spp.

a partir de amostras de carnes de aves~ bovinas e suinas. Os

autores concluiram que a utiliza~~o de meios de

enriquecimento facilitava a recupera~~o dessas bactérias e

que isso ocorria~ principalmente~ no caso de amostras

contendo Aeromonas spp. injuriadas pelo congelamento ou

quando em números baixos ( < 102).

MAJEED et aI. (1989) analisaram 54 amostras de carne e

miÚdos de cordeiro e obtiveram positividades de 261. e de

591. ~ através da semeadura direta em ágar amido-ampicilina e

ap6s enriquecimento em água peptonada alcalina

a O~l% ~respectivamente. Concluiram que o enriquecimento

facilitou bastante a recupera~~o de Aeromonas spp.

GHENGHESH (1989) analisou amostras de fezes através da

semeadura direta em ágar sangue de carneiro adicionado de

ampicilina (1 mg/100 mL) e ap6s enriquecimento em água

peptonada alcalina (pH 9). Observou que o enriquecimento

propiciou um aumento significativo da taxa de isolamento do

total de Aeromonas spp. e~ em particular~ de A. caviae.

HUDSON & de LACY (1991) n~o obtiveram positividade para

Aeromonas spp. em produtos de origem vegetal e saladas,

através da inocula~~o direta em ágar amido-ampicilina~

seguida de incuba~~o a 28c::oC por até 48 horas~ mas apenas

ap6s o pré-enriquecimento em água peptonada alcalina a

O~l% .
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A tabela 9 most~a o número de cepas isoladas e o número

e pe~centagem de cepas confirmadas como sendo de Aeromonas

do g~upo A, hvdrophila em cada grupo de 10 amostras de

ho~tali~as analisadas. No total ~ fo~am isoladas do ágar

amido-ampicilina 187 cepas que se ~evelaram com

comportamento caracteristico no ágar triplice-a~úca~-ferro e

com ~ea~~o positiva nas provas de oxidase e catalase~ sendo

que 143 (76~5%) fo~am confirmadas como sendo Aeromonas spp.

Entretanto~ se as cepas provenientes das 10 primeiras

amost~as fo~em e>:clLlidas desse cálculo, a percentagem de

cepas confi~madas passa de 76,5% para 83~5% .Esta diferen~a

ocorre devido à bai }:a percentagem de cepas confirmadas nas

10 p~imeiras amostras analisadas (26,1%) .Esse fato pode ser

at~ibuido a dificuldades ocorridas no inicio da.pesquisa~

com rela~~o à caracte~iza~~o visual do aspecto das colOnias

suspeitas desenvolvidas no àgar amido-ampicilina.

PALUMBO et aI. (1985a) ~ CALLISTER & AGGER (1987) e

MAJEED et aI. ( 1989) ~ utilizando o àgar amido-ampicilina~

isola~am 6:,~ 61 e 73 cepas~ a parti~ de amostras de

alimentos de origem animal~ vegetal e de carne e miúdos de

cordeiro~ ~espectivamente. Obtiveram confi~m!t~o de Aeromonas '"

spp. em 80% 74% e 100% das cepas isoladas,

~espectivamente.

LEIT~O ~( SILVEIRA (1991)~ também utilizando o ága~

amido-ampicilina como meio de isolamento de Aeromonas spp.,

confi~maram 79~4% de um total de 136 cepas isoladas de água



63

do mar, frutos do mar, água de rios~ peixes de água doce e

hortali~as. Com rela~~o a 54 cepas isoladas das amostras de

ágLla de rios~ peixes de água doce e hortali~as~ esses

pesquisadores confirmaram 44 (81~51.) como sendo Aeromonas

spp.

Com rela~~o às diferentes espécies de Aeromonas

isoladas das amostras de hortali~as analisadas, do total de

143 cepas confirmadas como sendo do gênero Aeromonas~ 138
~

(96~51.) foram identificadas como sendo A. caviae, 4 (2,81.)

como A. hydrophila e 1 (0,71.), embora tenha se revelado com

caracteristicas de Aeromonas spp., é referida como Aeromonas

atipica~ tendo em vista o seu comportamento bioquimico.

Na tabela 10, pode-se constatar que, das 43 amostras de

hortali~as positivas para Aeromonas spp. , 39 (90~7%)

revelaram a presen~a exclusiva de A. caviae, 1 (2,31.) ~ de

A. ,=av i ae e Aeromonas atipica simultaneamente e 3 (7,01.) se

mostraram com a presen~a e>:clusiva de A. hydrophila. Com

rela~~o às diferentes hortali~as analisadas~ das 13 (30~2%

do total de amostras positivas) amostras de alface positivas

para Aeromonas spp. , 11 (84,61.) revelaram a presen~a

exclusiva de A. caviae e 2 (15,41.), de A. hydrophila; das 21

(48,81. do total de positivas) amostras de agri~o positivas,

19 (90,41.) revelaram a presen~a exclusiva de A. caviae, 1

(4,81.), de A. caviae e Aeromonas atipica, simultaneamente, e

1 (4,81.) foi positiva somente para A. hydrophila e as 9

(20,91.do total de positivas) amostras de escarola revelaram

a presen~a exclusiva de A. caviae (tabela 10).
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Com base nos dados descritos~ pode-se constatar que a

A. caviae foi a espécie significativamente mais isolada das

hortali~as analisadas~ sendo que a A, hyÔrophila estava

presente apenas em algumas delas. N~o se obteve o isolamento

de A, sobria.

CAL L I STER 8( AGGER (1987)~ nos Estados Unidos, também

n~o isolaram A, $obria a partir de amostras de hortali~as.

Esses pesquisadores~ em 45 cepas de Aeromona$ móveis~

confirmaram 29 como sendo de A, hVÔrophila e 16~ de

A, caviae~ respec~~am~
.Y

N I SH I KAWA 8( KISHI (1988), no Jap~o~ n~o isolaram cepas

de A, $obria e observaram a predomin~ncia de A, caviae em

amostras de alimentos de origem vegetal~ assim como ocorreu

na presente investiga~~o. De um total de 27 cepas

confirmadas como sendo Aeromonas spp.~ 17 (631.) e 10 (371.)

eram de A. caviae e A. hVdrophila, respectivamente.

De um total de 15 tipos de alimentos de origem vegeta 1 ~

obtiveram o isolamento de A, caviae de 11 e A. hvdrophila de

5. Esses pesquisadores sugeriram uma rela~~o entre a

presen~a predominante de A, ,=aviae nas fezes e o consumo

desses alimentos~ no Jap~o.

GHENGHESH (1989)~ em S~o Paulo~ Brasil~ analisou fezes

de 100 crian~as e 69 adultos com diarréia e 100 crian~as e

17 adultos assintomàticos (controle) e verificou que~ de

forma gera I ~ A. ,=aviae foi a espécie mais detectada. Esse

autor isolou 40 (59~71.) cepas de A. caviae~ 15 (22~41.) de



65

A, :..=:obria e 12 ( 17 ~91.) de A,
ro'::f.

hydrophila de um total de 47 X

cepas confirmadas como Aeromonas spp.

NEVES et ai. ( 1990) ~ no Rio de Janeiro~ Brasil~

analisando :.0 amostras de ~.gua salgada e doce~ também

observaram uma predomin~ncia de A, caviae. Assim, das 100

cepas por eles isoladas~ 60 eram de A, caviae~ enquanto que

14 eram de A. veronii e apenas 1 era de A. hydrophila e 1 de

A, :..=:obria. Os autores verificaram~ também, q~ a presen~a de
Ã

24 cepas que eles classificaram como Aeromona:..=: spp. por n~o

terem conseguido distinguir em espécies através dos testes

bioquimicos por eles utilizados.

LEIT~O 8< SILVEIRA (1991)~ em 45 amostras de água doce~

pei>:es de água doce e alface~ obtiveram 44 cepas de

Aeromonas spp. Destas~ 19 (43~21.) foram de A, hydrophila, 17

(38~61.) de A, caviae~ 1 (2,31.) de A. :..=:obria e 7 (15~91.) de

Aeromonas spp. im6veis.

RODRIGUES (1992), isolou 28 cepas de Aeromonas spp. a

partir de alimentos de origem vegetal, sendo 15 (53,61.) de

A. hydrophila, 11 ( 39 , 31. ) de A. caviae e ...,..:.. (7,11.) de

A, sobria. Apesar desse pesquisador ter isolado A, caviae de

hortali~as em menor propor~~o do que A. hydrophila, ao

contrário do que ocorreu na presente investiga~~o, ele

concluiu que A, ,:av i ae foi isolada significativamente mais

de amostras de hortali~as e A, :..=:obria, de carnes.

HAVELAAR et aI. (1992), na Holanda, observaram que a

A. caviae era a espécie mais frequentemente isolada tanto de

fezes de pacientes com diarréia aquosa, sanguinolenta OLl
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-N--'7r<=. rlP p~em-- -d-:i:-a-r-Fé-.i:--a--aql:les-a~ -sanguino 1enta ~

mucosa como de ágLla potável. Esses pesquisadores isolaram

181 (46~8%) cepas de A. caviae~ 126 (32~5%) de A. hydrophila

e 80 (20~7%) de A. sobria de um total de 387 cepas.

A tabela 11 mostra o nÚmero e a percentagem de cepas

segundo a positividade frente aos diferentes testes

bioquimicos e microscópicos utilizados na identifica~~o das

4 cepas de A. hVdrophila e das 138 cepas de A. caviae

isoladas. Deve ser ressaltado que o nÚmero de cepas de

A. hvdrophila é muito reduzido para que se possa fazer uma

análise do comportamento destas bactérias frente a alguns

testes bioquímicos~ cujos resultados foram diferentes dos

esperados para cepas de A. hvdrophila.

A cepa denominada Ae romona:..:: atipica demonstrou

positividade para a prova de descarboxila~~o da ornitina~ o

que seria esperado para a A. veronii (HICKMAN-BRENNER et

aI., 1987; CARNAHAN et aI., 1991). Entretanto, essa cepa foi

positiva na prova de utiliza~~o da arginina e negativa na da

lisina, o contrário do esperado para a A. veronii. A cepa em

quest~o apresentou-se, ainda, positiva nas provas de

,/T.J.. 4- piO-. ~j. >'
utiliza~~o da arabinose e esculina e negativa nas provas de

prodL!~~o de gás a partir da glicose e de produ~~o do fator

semelhante ao CAMF' em aerobiose, também contrário do

esperado para A. veronii (CARNAHAN, 1991). A Ae romona:..::

atipica, com e>:ce~~o das provas de utiliza~~o de amino-

ácidos e da prova de Voges-F'roskauer, apresentou as mesmas

características de A. caviae.
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Embora a referida cepa tenha sido a única denominada de

atipica~ outras apresentaram algumas caracter1sticas

contrárias ao esperado~ apesar de terem sido consideradas

como pertencentes a uma determinada espécie. Ao mesmo tempo~

.....

..::. cepas que apresentaram caracteristicas de A, calliae~

inclusive sendo m6veis e crescendo a 37-C~ produziam

pigmenta~~o marrom com apenas 24 horas de incuba~~o em àgar

tripticase-soja~ caracteristica esta associada a

A, salmonicida. Ambas foram classificadas como A. calliae.

Conforme pode ser constatado na tabela 11~ dentre as

cepas de A. caviae isoladas, 4 eram indol negativas~ 2 eram

salicina negativas (positividades de 97 ~ 11. e de 98~61.~

respectivamente) e 2 (1~4%) eram positivas para a prova de

Voges-F'roskauer~ contrário do esperado para A, calliae. Das 4

cepas de A, hvdrophila isoladas~ 1 revelou-se negativa na

prova de Voges-Proskauer (positividade de 75%), sendo que

essa prova é considerada positiva para A, hvdrophila.

A detec~~o de flagelo polar em meio s6lido foi

considerada negativa para 4 cepas de A, ,:all i ae ap6s 5

tentativas. No entanto~ n~o se pode afirmar que as cepas em

quest~o n~o produzam flagelos~ mas apenas que n~o foram

detectados.

Os resultados na prova de utilizai~o de arginina foram

muito variáveis para as cepas de A, calliae isoladas~ sendo

que essa espécie é considerada geralmente positiva (tabela

1). Assim, conforme pode ser observado na tabela 11, do

total de 138 cepas de A, caviae i501ada$~ apenas 43
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revelaram-se positivas para a utiliza~~o desse amino-ácido.

Com rela~~o à utiliza~~o da lisina, com exce~~o de uma cepa,

todas se revelaram negativas no teste. Por outro lado, as

cepas de A, hydrophila isoladas revelaram-se positivas para

a prova da utiliza~~o de arginina e negativas para a da

ornitina, conforme o esperado (tabela 1), sendo que apenas 1

cepa revelou-se positiva no teste de utiliza~~o da lisina.

KUIJPER et aI. (1989) ,
em 124 cepas de A, caviae

isoladas de fezes humanas, verificaram uma positividade de

971. na prova do indol e de 961. na de utiliza~~o da salicina;

em 31 cepas de A, hydrophila, também isoladas de fezes

humanas~ observaram uma positividade de 651. na prova de

Voges-Proskauer.

GHENGHESH (1989) observou uma positividade de 96~71. na

prova do indol e de 3~31. na prova de Voges-Proskauer, em um

total de 30 cepas de A, caviae isoladas de fezes humanas. Em

8 cepas de A, hydrophila por ele isoladas~ também de fezes

humanas~ esse pesquisador observou uma positividade de 87~51.

na prova de Voges-Proskauer e de 871. de utiliza~~o da

lisina.

ALTWEGG et aI. (1990) em 78 cepas de A, '=aviae~ na

maioria isoladas de fezes humanas~ obtiveram uma

positividade de 901. para a prova do indol~ de 911.e 861. no

teste de utiliza~~o de salicina nos sistemas "AF'I 50E" e

"API ATB 32GN"~ respectivamente~ de 81. na prova de Voges-

F'roskauer e de 851. no teste de Lltiliza~~o de arginina nOÂL~~-
82.""-GTch. ~&

sistema "API 20E". Esses autores verific:aram~ também, que 28
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cepas de A. hvdrophila~ na maior-ia isoladas de fezes

humanas~ r-evelar-am-se positivas na pr-ova de Voges-Pr-oskauer-.

ALABI & ODUGBEMI (1990) r-elatar-am positividades de

751. ~221. e 751. fr-ente às pr-ovas de pr-odu~~o de indol e da

utiliza~~o or-nitina e da lisina~ r-espectivamente~ num total

de 55 cepas de Aeromonas spp isoladas de fezes humanas. I

RODRIGUES (1992) ver-ificou que de 13 cepas de A. caviae

isoladas de alimentos de or-igem animal e vegetal~ 841. ~15% e

de 81. er-am positivas nas pr-ovas de utiliza~~o de salicina~

de Voges-Pr-oskaLler- e a utiliza~~o de lisina~

r-espectivamente. Em 25 cepas de A. hvdrophila isoladas dos

mesmos tipos de alimentos, o autor- constatou que 841. er-am

positivas na pr-ova de Voges-Pr-oskauer- e de 761. na de

utiliza~~o de lisina.

Dentr-e as publica~~es e>:istentes ~ dependendo dos

autor-es~ a A. ,:aviae é consider-ada como n~o patogênica e a

A. hvdrophila e a A. :..:::obria s~o tidas como potencialmente

patogênicas (DAILY et al.~ 1981; GRACEY et al.~ 1982; JANDA

et al.~ 1983; JANDA et al.~ 1984; BUCHANAN~ 1984; BUCHANAN &

PALUMBO~ 1985; WATSON et al.~ 1985). Entr-etanto~ têm sur-gido

publica~bes sobr-e a patogenicidade de cepas de A. ,:av i ae

(TURNBULL et al.~ 1984; MOYER~ 1987; CARRELLO et al.~ 1988;

NAMDARI & BOTTONE~ 1990a~ 1990b~ 1991).

Diante do e>:posto ~ os r-esultados obtidos nesta

investiga~~o indicam que hor-tali~as~ par-ti CL\ 1 ar-mente o

agr-i~o~ podem r-epr-esentar- r-isco aos c:onsumido~e5~ tendo em
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vista o fato das verduras analisadas serem consumidas cruas

em larga escala, em nosso meio.

E recomendável a adol:;:~o de medidas de higiene

apropriadas, a fim de que se possa evitar a ingest~Q direta

de hortali~as contaminadas com Aeromonas spp., cuja contagem

nesses alimentos pode aumentar durante a sua manuten~~o sob

refrigeral:;:~o (CALLISTER & AGGER, 1987). Deve-se, através de

medidas de higiene, evitar a contamina~~o cruzada com outros

tipos de alimentos, particularmente aqueles previamente

submetidos a tratamento térmico e, portanto, isentos ou com

números baixos de outros microrganismos.
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Resultados do teste p~esen~a/ausência e da
contagem de Aeromonas do g~upo A. hydrophila e
espécies isoladas, em amost~as de ho~tali~as
come~cializadas na cidade de s~o Paulo, 1993.

Tabela 2

CONTAGEM
UFC/a
<: 100

< 100
< 100
<: 100

< 100
<: 100
<: 100

< 100
< 100

1,0 X 102 A. caviae
2,4 x 10~ A. caviae e

Aeromonas spp..*
2,0 x 102 A. caviae

<: 100

<: 100

< 100
<: 100

1,0 >: 104
<: 100

< 100
1,4 >: 103

< 100
<: 100

2,0 >: 104
<: 100

< 100
2 , O >: 1 06

< 100
1, O >: 104

<: 100

<: 100

ESPECIES
ISOLADAS

A. hyd ro phi 1 a

A. ,=av i ae

A. h)'drophila

A. caviae

A. ,=aviae

A. ,=av i ae

UFC/g unidades formado~as de colbnias po~ 9
. Prileiracoluna- enulera~ao das alostras de hortali~as analisadas.

Os núleros correspondentes ~ segundacoluna referel-seà nUlera~aodas alostrasde cada tipo

de hortali~a.

.. Cepa atípica que nao foi classificada COlO pertencente aUla deterlinada espécie, pois, elbora

nao tenha apresentado as características de A. ,rroDii, revelou-se positiva para a utiliza~ao da

ornitina.

AMOSTRA. PRESENÇA/AUSENCIA
Na TIPO em 1 a
1 alface 1 ausência
,..,

agio 1 ausência.<..

..,. escaola 1 ausência,

4 alface 2 pesenc;:a
5 agio 2 ausência
6 escaola 2 ausência
7 alface 3 ausência
8 agio 3 ausência
9 escaola 3 ausência
10 alface 4 pesenc;:a
11 agio 4 pesenc;:a

12 escaola 4 pesenc;:a
1"" alface 5 ausênciao_,

14 agio 5 ausência
15 escaola 5 ausência
16 alface 6 ausência
17 agio 6 ausência
18 escaola 6 ausência
19 alface 7 ausência
20 agio 7 ausência
21 escaola 7 ausência
22 alface 8 ausência
23 agio 8 pesenc;:a
24 escaola 8 ausência
25 alface 9 ausência
26 agio 9 ausência
27 escaola 9 ausência
28 alface 10 ausência
29 agio 10 ausência
30 escarola 10 ausência
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Resultados do teste presen~a/ausênc:ia e da
c:ontagem de Aeromonas do grupo A. hydrophila
e espéc:ies isoladas, em amostras de hortali~as
c:omerc:ializadas na c:idade de S~o Paulo, 1993.

AMOSTRA*
N° TIPO
31 alfac:e 11
32 agri~o 11
33 esc:arola 11
34 alfac:e 12
35 agri~o 12
36 esc:arola 12
37 alfac:e 13
38 agri~o 13
39 esc:arola 13
40 alfac:e 14
41 agri~o 14
42 esc:arola 14
43 alfac:e 15
44 «gri~o 15
45 esc:arola 15
46 alfac:e 16
47 agri~o 16
48 esc:arola 16
49 alfac:e 17
50 agri~o 17
51 esc:arola 17
52 alfac:e 18
53 agri~o 18
54 esc:arola 18
55 alfac:e 19
56 agri~o 19
57 esc:arola 19
58 alfac:e 20
59 agri~o 20
60 esc:arola 20

PRESENÇAI AUSENC IA
em 1 a
presen~a
presen~a
ausênc:ia

ausênc:ia

presen~a
ausênc:ia
ausênc:ia

presen~a
ausênc:ia
aLlsên c:i a

presen~a
ausênc:ia
ausênc:ia

presenc;:a
ausênc:ia

presenc;:a
presen~a
ausênc:ia
ausênc:ia
ausênc:ia

presenc;:a
ausênc:ia

presenc;:a
presenc;:a
presen~a
ausênc:ia

presen~a
ausênc:ia

presenc;:a
ausênc:ia

CONTAGEM
UFC/a
< 100
< 100
<: 100
< 100
<: 100

<: 100

<: 100

1,2 >: 104
<: 100
<: 100

1,2 x 10e
< 100
< 100

4 , 4 >: 104
<: 100

2,0 x 10e
<: 100
<: 100
<: 100
< 100
<: 100

1 ,O >: 10::5
4,8 X 104
2,1 >: 104
2, O ;.: 10::5

< 100
< 100
<: 100

1 , O >: 10::5
<" 100

ESPECIES
ISOLADAS
A. caviae
A. caviae

A. ,:av i ae

A. ,:av i ae

A. ,:av i ae

A. caviae

A. caviae
A. ca~1 i ae

A. caviae
A. ,:av i ae

A. ,:av i ae

A. ,:aviae
A. ,:av i ae

A. ca~/iae

A. caviae

UFC/g unidades formadoras de c:olbnias por g
* Prileiricoluna- enuleraçao das alostras de hortaliças inalisadas.

Os nÜleros correspondentes ~ segunda coluna referel-se à nUleriçao das alostras de cada tipo
de hortaliça.
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Tabela 2
(conti-
nLlal;~o)

Resultados do teste presenl;a/aus@ncia e da
contagem de Aeromonas do grupo A. hydrophila
e espécies isoladas, em amostras de hortalil;as
comercializadas na cidade de S~o Paulo, 1993.

UFC/g unidades formadoras de colbnias por 9
- Prileira coluna - enuleraç30 das alostras de hortaliças analisadas.

Os núleros correspondentes a segunda coluna reterei-se a nUleraç30 das alostras de cada tipo

de hortaliça.

AMOSTRA- PRESENçA/AUSeNCIA CONTAGEM ESPECIES
Na TIPO em 1 Q UFC/Q ISOLADAS

61 alface 21 ausência 100
62 agrio 21 present;:a 2,8 " 10=3 A. ,:aviae"
63 escarola 21 present;:a 9,6 " 10=3 A. caviae
64 alface 22 aus@ncia

""'" 10=3 A. ,:av iae...;.,..::. '"

65 agrio 22 present;:a 3,0 >: 10=3 A. caviae
66 escarola 22 ausência <, 100
67 alface 23 ausência <: 100

68 agri:3:o 23 ausência ". 100
69 escarola 23 ausência <. 100
70 alface 24 ausência 1, (1 }.: 10 A. hydrophila
71 agriâto 24 ausência "" .., x 10 A. caviae''';', ..::.

72 escarola 24 present;:a '. 100 A. ,:aviae
73 alface 25 ausência <: 100 -

74 agri:3:o 25 present;:a 2,8
" 10=3 A. ca/iae,-.

75 escarola 25 ausência '. 100
76 alface 26 ausência <: 100
77 agri:3:o 26 ausência <: 100

78 escarola 26 present;:a ':. 100 A. caviae
79 alface 27 present;:a

/ 100 A. caviae".

80 agriâto 27 present;:a 1, O >: 10 A. caviae
81 escarola 27 present;:a <, 100 A. ,:av i ae

82 alface 28 present;:a " 100 A. caviae
83 agri:3:o 28 present;:a " 100 A. ,:aviae
84 escarola 28 present;:a 1,4 " 102 .4. caviaef.

85 alface 29 present;:a <" 100 A. ':a/iae
86 agri:3:o 29 present;:a .: 100 A. caviae
87 escarola 29 ausência <: 100 -

88 alface 30 present;:a 1,1 }: 104 A. ca/iae
89 agriâto 30 present;:a 4,8 " 104 A. caviae"
90 escarola 30 ausência <" 100
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Tabela 3 Resultados do teste presen~a/ausência e da
contagem de Aeromonas do grupo A. hydrophila e
espécies isoladas~ em amostras de alface
analisadas~ S~o Paulo~ 1993.

UFC/g unidades formadoras de colÓnias por grama

AMOSTRA ALFACE PRESENçA/AUSeNCIA CONTAGEM ESPECIES
NO N° em 1 o UFC/o ISOLADAS
1 1 ausência < 100
4 2 presena

,,' 100 A. hydrophila""

7 ':..' ausência <' 100 -

10 4 presenc;:a 10>:102 A. ,=aviae
13 5 ausência <, 100
16 6 ausência ", 100
19 7 ausência ,,'

100"

............ 8 ausência <" 100..:....:..

25 9 ausência <" 100
28 10 ausência 1,Ox10'" A. '=av i ae

31 11 presena
,,' 100 A. caviae"

34 12 ausência <, 100
37 13 ausência ", 100
40 14 ausência :

"
100

43 15 ausência ,:" 100"

46 16 presenc;:a 2 0>:10e A. caviae
49 17 ausência ,- 100 -""

52 18 ausência 1 0>:10::5 A. caviae
55 19 presenc;:a 2Ox10::5 A. ,=av i ae

58 20 ausência < 100
61 21 ausência < 100
64 '"''"' ausência 3 2 >:10::5 A. caviae.<...<..

67 '"''' ausência ", 100 -",,'-'
70 24 ausência 1 O)':10'" A. hydrophila
73 25 ausência ,,' 100""

76 26 ausência ,,.. 100
79 27 presenc;:a < 100 A. ,=av i ae

8'"' 28 presenc;:a ':"100 A. caviae....

85 29 presenc;:a "" 100 A. caviae
88 30 presenc;:a 1,1>:10'" A. '=a/iae



- ------------

75

Tabela 4 Resultados do teste presen~a/ausência e da
contagem de Aeromonas do grupo A. hydrophila e
espécies isoladas~ em amostras de agri~o
analisadas~ S~o Paulo~ 1993.

UFC/g unidades formadoras de colOnias por grama
* Cepaatlpica que n~o foi classificada COlOpertencente aUla deter.inada esp*cie, pois, !lhora
n~o tenha apresentado as caracter1sticas de A. ~rroljj, revelou-se positiva para a utilizaç~o de
orni tina.

AMOSTRA AGRIAO PRESENÇA I AUSeNC IA CONTAGEM ESPECIES
N° N° em 1 Q UFC/Q ISOLADAS

,",:, 1 ausência <" 100.o:..

5 2 ausência <" 100
8 '-' ausência 100
11 4 presena 2 4 >:10'" A. ,.:avi ae e

Aeromonas spp. *

14 c: ausência <. 100 -I

17 6 ausência 1 O>: 10'" A. ,.:avi ae

20 7 ausência 1 , 4 >: 1 O A. hydrophila
,",:" 8 presena 2Ox10'" A. caviae"-,
26 9 ausência 2 O>:106 A. ,.:aviae
29 10 ausência o" 100 -
.,....., 11 presena o.00 100 A. caviae''<:' '.

35 12 presena <: 100 A. caVlae
38 13 presena 12x10'" A. caviae
41 14 presena 1 2>:10e A. ca1 i ae

44 15 presena 4 4 >:104 A. caviae
47 16 presena <. 100 A. caVlae
50 17 ausência -::100 -

53 18 presença 48>:104 A. ,.:aviae
56 19 ausência <, 100 -

59 20 presena 1 O>:103 A. ,.:avi ae

62 21 presença 2 8>: 10::5 A. ,.:avi ae

65 ...,...,
presena 3 O>: 10::5 A. ,.:avi ae.<:..<:.

68 ,"" ausência .: 100 -"-'-' '.

71 24 ausência 32>:10'" A. '.:a'i ae

74 25 presena 2 8.: 10::5 A. ,.:aviae
77 26 ausência < 100 -

80 ...,...
presença 1O>:10'" A. ,.:aviae.<:./

83 28 presena ". 100 A. ,.:avi ae

86 29 presena <o 100 A. caviae
89 30 presena 4,8>:104 A. caviae
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Resultados do teste presen;a/ausência e da
contagem de Aeromonas do grupo A. hydrophila e
espécies isoladas~ em amostras de escarola
analisadas~ S~o Paulo~ 1993.

AMOSTRA ESCAROLA
Na Na
3 1
6
9

1~
""-

2
,~.

4
15
18
21
24
27
30

c
~.

6
7
8
9

10
11--" "

'-'-'

36
39
42
4~1

12
1""
-'

14
15
16
17
18
19
20
21

48
51
54
57
60
63
66
69

22
,..,..,..
..:..'-'

72
75
78
81
84
87
90

24
25
26
27
28
29
30

UFC/g

PRESENÇA/AUSENCIA
em 1 Q

ausência
ausência
ausência
presen~a
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
ausência
presen~a
presen~a
presen~a
ausência
presen~a
ausência
ausência
presen~a
aLlsência
presen~a
presen~a
presen~a
ausência
ausência

CONTAGEM

UFC/Q
<: 100
<: 100
<: 100

2~O>:102
<: 100

<: 100

< 100
<: 100
< 100
< 100
-:: 100
.:: 100
< 100
< 100
< 100
<: 100
< 100

2,1>:104
< 100
<: 100

9 , 6 >:103
<: 100
<: 100
<: 100
< 100
<: 100
< 100

1 ~4>(102
-::: 100

< 100

ESPECIES
ISOLADAS

A. ,:av i ae

A. caviae
A. caviae
A. ,:av i ae

A. caviae

A. ,:av i ae

A. ,:av i ae

A. caviae
A. ,:av i ae

unidades formadoras de colbnias por grama
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Va~iàveis estatisticas das contagens de Aeromonas
spp. pa~a as dife~entes ho~tali~as analisadas~ em
UFC/g, S~O Paulo~ 1993.

HORTALIÇA VARIAÇJ!lO DA
CONTAGEM

MEDIA
ARITMETICA

MEDIA
GEOMETRICA

ALFACE

AGRIAO

ESCAROLA

MEDIANA

< 102 a 2 ~ O>: 1 (>e <7 ~98>:10'3 <2 ~74>:102

<1,49>:10'3

<1,44x102

TOTAL <3,98>:102

<102

<102 a 2~0>:1(><!:> <7 ~94>: 1041 ~2>:10'3

<102 a 2,1>:104 <102 <1~12>:10'3

<102 a 2,Oxl0<!:> <102 <2~95xl04

UFC/g - unidades fo~mado~as de colbnias/g~ama
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Tabela 7 Distribui;~o das amostras de diferentes
hortali;as e respectivos percentuais segundo a
contagem de Aeromonas spp.~ S~o Paulo, 1993.

CONTAGEM
UFC/g

ALFACE
Na 7.

AGRIAO

Na X

ESCAROLA
Na 7.

TOTAL
Na 7.

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 90 100%

UFC/g - unidades formadoras de colÓnias/grama

<102 ..,.., 73,4 14 46,7 26 86,7 6"" 68,9........ ...:.

102 r 103 1 .,.:;. - - ....
6,7

o °
...:. °-, °-,, ....;.

103 I- 104 " 10,0
c

16,7 1 ...,.....,.. 9 10,0o_, .' ....;., "..;,

104 I- 108 ...,..
10,0 9 30,0 1 ...,.....,.. 13 14,5- o_,, "..;.

108 I- 10. 1 ...,.. ...,.. 1
...,.. ...,.. - - .... .... ....

....;., o_, "-',....;. ...:. ...:.,...:.

10. ou > - - 1 ...,.. ..,. - - 1 1,1...', °-,



Gráfico

100%

80%

60%

40%

20%

79

1 Distribui~~o dos percentuais de amostras
diferentes hortali~as segundo a contagem
Aeromonas spp. por grama~ S~O Paulo~ 1993.

de
de

0%

-----

<102 10Zf-10:5 10:51-10" 10"1-10610"~10D 106ou)

.. ALFACE
I

~ AGRIAO ~:t:?:::qESCAROLA
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Tabela 8 Positividade absoluta e ~elativa das amost~as de
ho~tali~as analisadas f~ente às duas metodologias
de isolamento de Aeromonas spp. utilizadas, S~o
Paulo, 1993.

AMOSTRAS ALFACE AGRIJ!lO ESCAROLA TOTAL

PRES/AUS teste da presen~a/ausencia
+ amostras positivas

amostras negativas

ANALISADAS 30 30 30 90

POSITIVAS(+) 13 21 9 4"-..;.
43,31. 70,01. 30,01. 47,81.

PRES/AUS + 9 17 9 35
30,01. 56,71. 30,01. 38,91.

CONTAGEM + 8 16 4 28
26,71. 53,31. 13,31. 31,11.

PRES/AUS + 5 5 5 15
CONTAGEM - 16,71. 16,71. 16,71. 16,71.

CONTAGEM + 4 4 O 8
PRES/AUS - 13,31. 13,31. 01. 8,91.

PRES/AUS + 4 12 4 20
CONTAGEM + 13,31. 40,01. 13,31. 22,21.

PRES/AUS +
CONTAGEM + 30,81. 57,11. 44,41. 46,51.
em rel.ao
total de +
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Tabela 9 Cepas isoladas e confirmadas como Aeromonas spp.
e respectiva percentagem para cada 10 amostras
e para o total de amostras de hortali~as
analisado, S~o Paulo, 1993.

AMOSTRAS Na DE CEPAS CEPAS CONFIRMADAS
NO ISOLADAS Na 'l.

1 a 10 '") 6 26,1"'--'

11 a 20 11 9 81,8

21 a 30 11 11 100,0

31 a 40 9 6 66,7

41 a 50 18 12 66,7

51 a 60 30 26 86,7

61 a 70 ..,- 22 95,6..:;..)

71 a 80 26 21 80,8

81 a 90 36 30 83,3

TOTAL 187 143 76,5

TOTAL EXCLUINDO 164 137 83,5
AMOSTRAS 1 a 10
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Tabela 10 Número e percentagem das amostras positivas para
AeYQmonas spp. e para as suas diferentes
espécies isoladas~ distribuidas segundo os tipos
de hortaliias analisadas~ S~O Paulo~ 1993.

HORTA-
LIÇAS

AMOSTRAS POSITIVAS PARA Aeroaonas
Aeroaonas A. hydro- A. caviae A. caviae +

spp. phila Aeroaonas atipica
Na 7.- Na 7.-- Na 7.** Na 7.*.

ALFACE 13 302 ..., 154 11 846..::.

AGRIAO 21 489 1 48 19 904 1 48

ESCA- 9 209 - - 9 100O
ROLA

TOTAL 43 100,0 3 7,0 39 90,7 1 2,3

.
Percentagel el relaçro ao total de alostras positivas.

**
Percentagel el relaçro as alastras positivas para Atrololis spp., total e de cada tipo de

horta1iia.
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Tabela 11 Positividade nos testes bioquimicos e
microscópicos utilizadas na identifica~~o das 4
cepas de A. hydrophila e 138 de A. caviae
isoladas de amostras de hortali~as~ S~o Paulo,
1993.

Testes A. hydrophila A. caviae

O>:idase
Catalase
Bacilo Gram -
Motilidade
Nitrato
Indol
Glicose O/F
Flagelo polar
Crescimento a 37°C
Crescimento em NaCl

a 01. e 31.
a 61.

Utiliza~~o de
Sacarose
Manitol
Inositol
Salicina
Arabinose
Esculina

Produ~~o de gás
a partir da glicose

Voges-Proskauer
Utiliza~~o de

Arginina
Ornitina
Lisina

"CAMP-TEST" em
aerobiose
anaerobiose

4 (100~0)*
4 (100~O)
4 (100,0)
4 (100,0)
4 (100,0)
4 (100,0)
4 (100~0)
4 (100,0)
4 (100,0)

138 (100,0)*
138 (100,0)
138 (100,0)
138 (100,0)
138 (100,0)
134 (97,1)
138 (100,0)
134 (97,1)
138 (100,0)

4 (100,0)
O (0,0)

138 (100,0)
O (0,0)

4 (100,0)
4 (100~0)
(I (0,0)
4 (100,0)
4 (100,0)
4 (100,0)

138 (100,0)
138 (100,0)

(I (0,0)
136 (98,6)
138 (100,0)
138 (100,0)

4 (100,0)
3 (75,0)

4 (100,0)
4 (100,0)

4 (100,0)
O (0,0)
1 (25,(1)

*
MÓlerolI) de cepas COIresposta positiva nos diferentes testes.

o (0,0)
2 (1,4)

43 (31,2)
O (0,0)
1 (0,7)

(> (0,0)
(I (0,0)
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v. CONCLUSCtES

1. Os três tipos de hortali~as analisados~ alface~ agri~o e

escarola~ revelaram-se com a presen~a de Aeromonas do grupo

A. hvdrophila por Lima OLl ambas as metodologias utilizadas.

Essas bactérias foram encontradas em 43 (47~81.) de 90

amostras de hortali~as analisadas~ positividade esta que

pode ser considerada alta.

2. A presen~a de Aeromonas do 9 rLt po A. h)'drophila foi

significativamente maior nas amostras de agri~o (70 ~ 01.) ~

quando comparada às de alface (43,31.) e às de escarola

(30 , 01. ) , aplicando-se o teste de .....
..:. propor~bes com

aproximaç~o pela distribLli~~o normal a nivel de 51. .

3. Observou-se Lima grande varia~~o dos números de Aeromonas

spp. detectados nas diferentes amostras de hortali~as, cujos

valores oscilaram de < 102 a 2x106 UFC/g.

4. Dentre as 43 amostras de hortali~as positivas para

Aeromonas spp., 9 (21,01.) apresentaram contagens destas

bactérias sLlperiores a 104 UFC/g, sendo que 7 eram de

agri~o. Para as demais amostras positivas os nÚmeros

encontrados foram de < 102 a < 104 UFC/g.
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5. Verificoll-se que os valores de positividade obtidos

através da semeadura direta em placas e do teste de

presen~a/ausência n~o foram significativamente diferentes

para as amostras de alface e de agri~o. Por outro lado~

relativamente às amostras de escarola~ tal diferen~a foi

significativa~ revelando-se o teste de presen~a/ausência

mais eficiente~ possivelmente devido ao fato de nenhuma das

amostras desta hortali~a ter se mostrado positiva na

contagem e negativa em teste de presen~a/ausência.

ó. Em um total de 187 cepas suspeitas isoladas~ obteve-se a

confirma~~o de Aeromona:..:: spp. de um nÚmero relativamente

altQ~ ou seja~ de 143 (76~5%)~ sobretudo se forem excluldas

as cepas provenientes das 10 primeiras amostras analisadas,

elevando-se a percentagem de confirmadas para 83~5% .

7. Das 143 cepas confirmadas como sendo de Aeromona:..:: spp.~

138 (96~5%) eram de A. caviae~ 4 (2~8%) de A. hvdrophila e 1

(O ~ 7%) que ~ embora tenha sido classificada como Aeromona:..::~

foi atlpica~ levando em conta as suas caracter1sticas

bioquimicas.
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8. Do total de 43 amostras positivas para Aeromonas do grupo

A, hydrophila~ 39 (90~7%) revelaram-se com a presen~a

exclusiva de A, caviae~ 1. (2~3%) de A. caviae e Aeromonas

atipica e 3 (7~O%) mostraram-se positivas somente para

A. hydrophila~ observando-se~ portanto~ grande predominância

de contamina~~o com A. caviae.

9. Frente aos resultados obtidos~ pode-se concluir que as

hortali~as~ dos tipos que foram analisados~ podem

representar risco à saúde~ dado que as mesmas s~o consumidas

cruas em larga escala em nosso meio.
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VII. RESUMO

Em Llm total de 90 amostras de hortali~as~ incluindo 30

de alface~ 30 de agri~o e 30 de escarola~ foi verificada a

oc:orr~ncia de Aeromonas do grupo A, hydrophila~ empregando-

se os métodos de semeadura direta em àgar amido-ampicilina

(contagem) e após enriquecimento em caldo tripticase-soja

adicionado de ampicilina (teste de presen~a/ausência). As

incuba~bes foram feitas a 28ac~ durante 24 horas. A presen~a

dessas bactérias foi detectada em 43 (47~8i.) das amostras

analisadas~ com contagens variando de < 102 a 2~Oxl06 UFC/g.

As amostras de agri~o foram as que se revelaram~ na

contagem~ com maiores nÚmeros de Aero7»onas spp. Das 4..,..'

amostras positivas para Aeromonas spp.~ 9 (21~Oi.) revelaram-

se com nÚmeros superiores a 104 UFC/g, sendo que 7 eram de

agri~o. Dentre as amostras de hortali~as analisadas~ as de

agri~o revelaram-se com positividade para Aero7»onas do grupo

A. hydrophila (70~Oi.) significativamente maior em rela~~o às

de alface (43~3i.) e de escarola (30~Oi.) a nivel de 51. . N~o

foram
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observadas diferen~as significativas entre as positividades

obtidas através do método de semeadura direta em placas e do

teste de presen~a/ausência para as amostras de alface e de

agri~o. Para as amostras de escarola~ a positividade foi

significativamente mais alta no teste de presen~a/ausencia.

Do total de 143 cepas confirmadas como sendo do gênero

.Aeromonas: ~ 138 (96~51.) eram de A. ,:aviae~ 4 (2~81.) de

A. hVdrophila e 1 (O~ TI.) que~ pelas suas caracteristicas~

foi considerada como Aeromona:.::: atipica. Dos resultados

obtidos~ pode-se depreender que as hortali~as dos tipos

analisados~ alface~ agri~o e escarola~ dado os niveis de

contamina~~o observados~ podem representar risco aos

consumidores.
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VIII. SUI'II'1ARV

A total of 90 retail vegetable samples~ including 30 of

lettuce~ 30 of water-cress and 30 of escarole were examined

for the presence of Aeromona$ of the A. hydrophila group,

Llsing two different isolation methods. One of the methods

envolved direct plating on starch-ampicinin agar for the

purpose of enumeration and the other one~ after enrichment

in trypticase-soy broth with ampicillin, for detection, both

Llsing 24 hour incubation at 28"'C. Aeromonas spp. were

detected in 43 (47.8%) samples and their numbers varied from

less than 102 LIP to 2.0x10b CFU/g. The water-cress samples

were the ones to show greater numbers of Aeromonas spp. The

counts of 9 (211.) of the 43 positive samples exceeded 104

CFU/g~ 7 of them consisting of water-cress. The number of

water-cress positive samples (70.01.) was significantly

higher at :,,1.than those of lettuce (43.31.) and those of

escarole (30.01.). No significant differences were found in

relation to positivity for Ae romonas spp. between both



104

isolation methods used, regarding the lettuce and the water-

cress samples. On the other hand, with respect to the

escarole samples~ positivity was significantly superior for

the isolation method envolving enrichment. In therms of

species leveI identification~ among 143 strains confirmed as

being Aeromonas spp., 138 (96.51.) were A. caviae, 4 (2.81.)

were A. hvdrophila and 1 (0.71.) was considered as atypical

due to its different biochemical profile. The results show

that the vegetables examined may represent risk to consumers

in terms of presence and numbers of Ae romona:..=: of the

A. hvdrophila group.
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IX. ANEXO

PREPARO DOS MEIOS DE CULTURA. SOLUCOES E REAGENTES

1. Solu~~o salina peptonada (ICMSF~ 1978)

Peptona 1~0 9

Cloreto de sódio 8,5 9

Agua destilada 1000 mL

Após a dissoluC;;~o dos ingredientes, esta soluC;;~o

era esterilizada em autoclave a 121-C durante 15 minutos~

após ter seu pH ajustado a 7~2 ~ 0,2.

2. Agar amido-ampicilina (PALUMBO et al.~ 1985)

Caldo base vermelho de fenol 16,0 9

Agar 15~0 9

Vermelho de fenol 0,007 9

Amido solÚvel 10,0 9

Agua destilada 1000 mL

o caldo base vermelho de fenol (Difco (092) era

adicionado de ágar e de corante vermelho de fenol ~ em

substituic;:~o ao ágar base vermelho de fenol (Difco 0(98)

recomendado por PALUMBO et alo (1985). A adi~~o de corante
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se fez necessària~ uma vez que a quantidade de vermelho de

fenol presente no caldo é O~OO7 9 menor do que no ágar

vermelho de fenol. Os ingredientes eram dissolvidos por

aquecimento e o pH era ajustado a 7~4 + O~2~ sendo

esterilizado em autoclave a 121°C durante 15 minutos.

Ap6s o resfriamento do meio de cultura a

aproximadamente 50oC~ adicionava-se certo volume de uma

solLl~~o de ampicilina estéril de modo a obter Llma

concentra~~o final de 10 ug/mL no meio de cultura~ ou seja~

adicionava-se 1 mL de uma solu~~o de ampicilina a 10 mg/mL

laborat6rio Biossintética. A ampic:ilina em quest~o~

c:omerc:ializada estéril por ser injetável~ era diluida a uma

c:oncentra~~o de 10 mg/mL em água esterilizada por em

autoc:lave a 121°C~ por 20 minutos e armazenada em pequenas

por~~es sob c:ongelamento até o momento de sua utiliza~~o.

Ap6s a adi~~o de ampic:ilina seguida de

homogeiniza~~o suave~ o meio era distribuido em volumes de

15 a 20 mL em placas de Petri esterilizadas e~ ap6s sua

solidifific:a~~o~ mantido sob refrigera~~o por~ no máximo~ 3

dias~ quando era utilizado.

para cada litro de meio de cultura a ser preparado. A

ampicilina utilizada para esse fim foi uma ampicilina

vendida no comércio de marca Benzotal 1000 fabricada pelo
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3. Caldo tripticase-soja em concentrac;:~o dupla com

ampicilina

o caldo (Difco 0370) era preparado em concentra~~o

dupla à recomendada pelo fabricante~ isto é~ para cada litro

de meio~ eram necessários 60 9 ao invés de 30 g. Após a SUa

dissolu~~o~ o meio de cLlltura era distribuido em tubos de

ensaio com capacidade para 30 mL~ em volumes de 10 mL e

esterilizado em autoclave a 121coC durante 1=. minutos. No

momento da análise~ era adicionado um volume de solLI~~o

estéril de ampicilina em cada tubo~ de maneira a se obter~

após a adi~~o de 10 mL da amostra diluida a 10-.1.~ uma

concentra~~o final de 10 ug/mL.

4. Agar tripticase-soja (Oxoid)

Esse meio era preparado de acordo com as

instrLI~~es do fabricante. Os tubos contendo o ágar eram

inclinados posteriormente à sua esteriliza~~o em autoclave a

121°C durante 15 minutos.

5. Agar triplice-ac;:úcar-ferro (Difco 0265)

o meio era preparado conforme as instrLl~~es do

fabricante. Assim~ após a sua dissolLl~~o~ era distribuido em

volumes de 4 mL em tubos de ensaio 12x120 mm e esterilizado

em autoclave a 121"'C durante 15 minutos. Após a

esteriliza~~o~ os tubos eram mantidos inclinados em

temperatura ambiente~ até a sua solidifica~~o e~ em seguida~

mantidos sob refrigera~~o~ a cerca de 4°C.
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ó. Agar semi-sólido para teste de motilidade (TITTSLER &

SANDHOLZER~ 1936)

Triptose 10~0 9

Cloreto de s6dio 5~0 9

Agar 5 ~O 9

Agua destilada 1000 mL

Ap6s a dissolul;~O dos ingredientes por

aquecimento~ o meio era distribuido em tubos 12x120 mm~ em

volumes de 3 mL e esterilizado em autoclave a 121aC durante

15 minutos. Após a esterilizal;~o~ o meio era mantido em

posi~~o vertical até a sua solidifical;~o e~ em seguida~

mantido sob refrigera~~o a cerca de 4°C. O pH final era de

7~2.

7. Caldo nitratado (Difco (268)

Esse meio de cultura era preparado e esterilizado

conforme as instrLlI;~es do fabricante. Assim~ após a sua

dissolu~~o~ o meio era distribuido em volumes de 3 mL em

tubos de 12>:120 mm e esterilizado a 121ac durante 15

minutos. Após a esterilizal;~o~ o meio era resfriado e

mantido sob refrigera~~o a cerca de 4°C.
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8. Agua peptonada a 17. para a prova do indol (ICMSF~ 1978)

Peptona 10 ~O Çj

Clor-eto de sódio =I~O Çj

Agua destilada 1000 mL

Os ingredientes er-am dissolvidos~ o pH er-a

ajustado em 7~2 ::. 0~1 e~ após sua distribuic;;:~o em tubos

12>:120 mm~ o meio era ester-ilizado em autoclave a 121"'C

dur-ante 15 minutos. Após a esterilizac;;:~o~ o meio er-a

r-esfr-iado e mantido sob r-efr-igerac;;:~o a, apro>: imadamen te ~

4""C.

9. Meio para a prova de oxida~~o/fermenta~~o da glicose

Meio-base para O/F 9 ~4 9

D-g 1 i cose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1(I~(I 9

Agua destilada 1000 mL

Esse meio era preparado~ utilizando-se a base de

Hugrl e Leifson para O/F (Difco 0688). Os ingredientes er-am

dissolvidos por- aquecimento~ o pH era ajustado a 6~8 ::.0~2

e~ após sua distr-ibuic;;:~o em volumes de 4 mL em tubos de

12>: 120 mm ~ o meio er-a esterilizado por- autoclavac;;:~o a 121°C

dur-ante 10 minutos. Após a esterilizac;;:~o~ o meio er-a

r-esfr-iado e mantido sob refr-iger-ac;;:~o a~ apro>: imadamente ~

4""C.
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10. Caldo nutriente

E:-:tr-ato de car-ne 3,0 9

Peptona 5,0 9

AgLla destilada 1000 mL

Após a dissoILlç;:~o dos ingr-edientes, o meio er-a

distr-ibuido em volumes de 2mL em tubos de 12>:120mm. O pH

final da soluç;:~o er-a de 6,8 ~ 0,2. Os tubos contendo o meio

er-am ester-ilizados em autoclave a 121°C durante 15 minutos.

Após a ester-ilizaç;:~o, o meio er-a r-esfriado e mantido sob

r-efr-iger-aç;:~o a cerca de 4°C.

11. Caldo tripticase-soja - sem e com a adiç;:~o de clor-eto de

s6dio

O caldo tripticase-soja (Difco 0370) er-a pr-epar-ado

confor-me as instruç;:~es do fabr-icante. Para a obtenç;:~o de

caldo com 31. e 61. de cloreto de sódio, 2,5 9 e 5,51. desse

sal er-am adicionados, r-espectivamente, para cada 100 mL de

me~o, Lima vez que o própr-io meio contém, em sua for-mulaç;:~o,

0~5% de clor-eto de sódio.

12. Meio para as provas de utiliza~~o dos a~úcares sacarose,

manitol, inositol, salicina e arabinose

Pr-epar-ava-se o caldo-base vermelho de fenol (Difco

0(92) de acor-do com aS recomenda~~es do fabricante. AS5im~
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ap6s a dissoluc;;:~o dos ingredientes por aquecimento, o meio

era distribuído em vol LImes de 100 mL, em frascos de

Erlenmeyer~ os quais eram esterilizados a 121°C durante 15

minutos. Após a esterilizac;;:~o, os frascos eram esfriados e

em cada um eram adicionados, assepticamente, 10 mL de

soluc;;:~o a 5% do aC;;:Úcar correspondente, esterilizado por

filtrac;;:~o em membrana filtrante (Millipore). Em seguida, em

capela de fI LI>:O laminar, cada meio era distribuido em

volLlmes de 3 mL em tubos 12x120 mm esterilizados e mantido

sob refrigerac;;:~o a cerca de 41. .

13. Meio para a prova da produ~~o de gás a partir da glicose

o caldo-base vermelho de fenol (Difco (092) era

adicionado de glicose de modo a se obter uma concentrac;;:~o

final deste aC;;:Úcar de 0,71. .Ap6s a dissoluc;;:~o dos

ingredientes e o ajuste do pH a 7,4 ,0 meio era adicionado

de 0,71. de glicose e distribuido, em volumes de 3 mL, em

tubos 12>:120 mm, contendo Llm tubo de Duhran invertido em

cada Llm. Em seguida, o meio era esterilizado em autoclave a

121°C dLlrante 10 minLltos. Após a esterilizac;;:~o, os tLlbos

eram esfriados e mantidos em temperatura ambiente.

14. Meio Clark-Lubs para a prova de Voges-Proskauer (Meio

MR-VP-Difco 0016)

Esse meio de cLlltLlraera preparado e esterilizado

conforme as instruc;;:~es do fabricante. Assim, o meio era

dissolvido e distribuldo, em volumes de 4 mL em tubo~ 12x12C1
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mm. Em seguida~ o meio era esterilizado em autoclave a

121""C~ durante 15 minutos. Após a esteriliza~~o~ o meio era

resfriado e mantido sob refr igera~~c. a~ aproximadamente~

4""C.

15. Agar bile-esculina (Mac FADDIN~ 1976)

Peptona 5 ~(I 9

Extrato de carne 3~O 9

Bile de boi (Oxgall~ Difco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 ~(I 9

E s cul i na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1~(> 9

Citrato férrico (I~5 9

Agar 15 ~(I9

Agua destilada 1000 mL

Os ingredientes eram dissolvidos por aquecimento,

o meio~ após ter seu pH ajustado a 6~6 + O~2~ era

distribuido em volumes de ..."

...;. mL~ em tubos 12}:120 mm e

esterilizado em autoclave a 121-C durante 15 minutos. Após a

esteriliza~~o~ os tubos eram mantidos em posi~~o inclinada~

em temperatura ambiente até a sua solidifica~~o e~ em

seguida~ mantidos sob refrigera~~o a cerca de 4CC.

16. Meio-base de Falcow para as provas de utiliza~~o dos

amino-ácidos arginina, lisina e ornitina (Difco (872)

o meio era preparado conforme instru~ôes do

fabricante~ tendo sido adicionados 5 g de L-drginina~ L-
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lisina ou L-ornitina para cada litro de meio. Paralelamente~

foi preparada base sem a adi;~o de amino-àcido, como

controle. O pH do meio era ajustado a 6,8 ~ 0~2. A cada tubo

de 12x120 mm~ contendo 4 mL de base de Falkow~ contendo ou

n~o amino-àcido, foi adicionada vaselina liquida previamente

à autoclava;~o, feita a 121cC durante 15 minutos.

17. Agar sangue de carneiro

Foi preparado, adicionando-se 5 mL de sangue

estéril desfibrinado de carneiro a 95 mL de àgar base de

Colúmbia (Difco 0792), previamente preparada e esterilizada

seguindo instru~~es do fabricante e esfriada a 45°C. Apos

homogeiniza~~o, o àgar sangue foi distribuido em placas de

Petri estéreis, em volumes de 10 a, no màximo, 15 mL, de

maneira a formar uma camada bem fina em cada placa.

18. Lugol (ICMSF, 1978)

Iodo 1 9

Iodeto de potàssio 2 9

Agua destilada 300 mL

19. Tiras para o>cidase (Difco 0(7)

20. Reagente para a prova da catalase (ICMSF, 1978)

Agua oxigenada a 31.
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21. Reagentes A e B para nitritos (ICMSF~ 1978)

21.1 Reagente A

Acido sulfanilico 1~0 g

Acido acético 5 N 125 mL

Dissolvia-se o ácido sulfanilico no ácido

acético e filtrava-se.

21.2 Reagente B

Alfa-naftilamina 1,0 g

Acido acético 5 N 200 mL

22. Reagente de Ehrlich para indol (Mac Faddin~ 1976)

p-dimetilaminobenzaldeido 2~0 g

Alcool absoluto 190 mL

Acido cloridrico concentrado 40 mL

Dissolvia-se o aldeido no álcool e adicionava-se o

ácido.

23. Reagentes A e B para VP (APHA~ 1992)

23.1 Reagente A

A Ifa-nafto I 5,(> g

Alcool absoluto 100 mL
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23.2 Reagente B

Hidré»:ido de potàssio 40,0 9

Agua destilada 100 mL

24. Carante de Ryu para flagelas (HEIMBROOK et aI., 1989)

- Solu~~o I (mordente)

SolUi~o aquosa de fenol a 5% 10 mL

Acido t8nico 2,0 9

SolUi~o sat. de 12-hidrato de

sulfato potàssico de aluminio 10 mL

- Solu~~o 11 (corante) solu~~o saturada de cristal

violeta

Cristal violeta 12 9

Etanol a 95% 100 mL

- Mistura final

1 parte de solUi~O 11 : 10 partes de solu~~o I


