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1. INTRODWAO. 

Nos últimos tempos, a Microbiologia tem 

evoluido bastante com os estudos de Vibrio 

Parahaemolyticus, uma vez que o mundo moderno tem sofrido 

graves problemas causados por este vibrião, que utiliza 

as Aguas marinhas, assim como os crustáceos, peixes e 

moluscos como seu principal habitat. 

O Vibrio parahaemolyticus foi descoberto após 

um surto de infecção alimentar, em outubro de 1950, 

ocorrido em  Osaka,  Japão, no qual 20 das 272 pessoas que 

adquiriram gastrenterite aguda, morreram. 0 alimento 

suspeito por ter causado a infecção alimentar foi o 

"shirasu", um produto preparado pelo aquecimento de 

sardinhas em  aqua  salgada e depois parcialmente secas 

(FUJINO et  al.,  1953). Os exames laboratoriais do 

"shirasu" e a analise do material revelaram a pres,mga de 

2 tipos de bacilos como possíveis agentes causadores da 

infecção. Um trabalho foi editado atribuindo a infecção a 

uma mistura de Proteus morganii e Pasteurella  

parahaemolytica. 

TAKIKAWA (1958), trabalhando em outro 
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laboratório no Japão, isolou de fezes de pacientes 

acometidos de gastrenterite e do alimento responsável, 

uma bactéria que mostrou propriedades similares aquelas 

descritas para Pasteurella parahaemolytica. Propriedades 

halofilicas foram também demonstradas. Experimentos em 

voluntários humanos e em outros animais mostraram que os 

isolamentos poderiam produzir enterite, por essa razão, a 

troca do nome para Pseudomonas  enteritis  foi sugerida. 

Com  base na habilidade da bactéria em utilizar quitina e 

alginato, resistência ao desoxicolato, utilização do 

citrato e fermentação da sacarose HIYAMOTO et  al.  (1961) 

propuseram uma troca no nome genérico para Oceanomonas, 

um género contendo 3 espécies, O. parahaemolytica , O.  

enteritis  e O. alginolytica. Reconhecendoa 

heterogeneidade das espécies de Oceanomonas, SAKAZAKI 

(1968), após extensiva investigação propôs o gênero 

Vibrio com 2 subgrupos ou biotipos a serem reconhecidos 

como Vibrio parahaemolyticus e Vibrio alqinolyticus. 

biotipo 1 (Vibrio parahaemolyticus) compreenderia as 

cepas enteropatogênicas, enquanto o biotipo 2 (Vibrio  

alginolyticus) as  cep  as não capazes de causar 

gastrenterite. 

Hoje, muitos pesquisadores consideram o Vibrio 

parahaemolyticus e o Vibrio alginolyticus como espécies 
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separadas, baseados nas características epidemiológicas, 

bioquímicas e culturais. 

O Vibrio parahaemolyticus é encontrado em águas 

estuarinas e salobras. As mais altas populações estio 

presentes nestas águas, mais do que em ambientes marinhos 

contendo baixas amostras de material orgânico. KANEKO & 

COLWELL (1973) elucidaram o ciclo do Vibrio  

parahaemolyticus com o zooplancton. Eles também 

confirmaram que as mais altas populações estão 

correlacionadas com o aumento da temperatura da água nos 

meses de verão. Na realidade, a distribuição geográfica 

em águas costeiras do Vibrio parahaemolyticus parece ser 

ditada, na maioria das vezes, pela temperatura da água. 

0 presente trabalho tem como objetivo verificar 

a sensibilidade de cepas de Vibrio Parahaemolyticus, 

provenientes de várias fontes, a vinte e três diferentes 

antibióticos, através do método de discos. 



2 - CARACTERÍSTICAS DA ESPgCIE. 

2.1. MORFOLOGIA DA ESPgCIE. 

0 Vibrio parahaemolyticus possui forma de 

bastonetes curtos, retos ou levemente curvados.  Sao Gram-

negativos, seu comprimento varia de 1 a 3 um por 0,4 a 

0,6 um de diâmetro. A bactéria apresenta pleomorfismo, 

filamento ondulante e formas esferoplisticas com um único 

flagelo polar (SAKAZAKI, 1969). Entretanto as cepas com 

estas características esféricas juntamente com o 

filamento são freqüentemente encontradas em culturas nas 

fases estacionária e logarítmica de morte (BEUCHAT, 

1982). 

A aparência das colônias formadas em meios 

seletivos é de grande importância para o reconhecimento 

do Vibrio parahaemolyticus. 0 meio seletivo de maior uso 

o  Agar  Tiosulfato-Citrato-Bile-Sacarose (TCBS), já que 

suas propriedades seletivas possibilitam uma melhor 

visualização e distinção das colônias típicas do Vibrio 

parahaemolyticus. 
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2.2. DISTRIBUICAO E TEMPERATURA. 

Quanto a distribuição, o Vibrio  

Rarahaemolyticus se distribui largamente no ambiente 

marinho, podendo ser isolado a partir da água, sedimentos 

e plâncton, principalmente em Aguas costeiras com 

temperaturas mais elevadas. Em regiões de clima frio ou 

temperado, a bactéria sobrevive nos sedimentos mais 

profundos (SAKAZAKI, 1979). Na verdade sua distribuição e 

presença no ambiente marinho é facilitada tanto pela 

salinidade como pela temperatura das águas, sendo 

dificilmente constatada quando a temperatura das águas 

inferior a 15 °C  (SACK  et  al.,  1960). 

Para o crescimento do Vibrio parahaemolyticus, 

a temperatura ótima varia entre 35 a 37 °C, sendo que a 

máxima está em torno de 42 a 44 °C e a  minima  entre 10 a 

13 °C (BEUCHAT, 1982), embora já tenha sido documentado 

crescimento em uma temperatura  minima  de 5 °C (BEUCHAT, 

1973). 

Segundo pesquisas conduzidas por COLWELL 

(1974), evidenciou-se que durante os meses de inverno, a 
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bactéria é detectada nos sedimentos ou nos animais 

marinhos com habitat nos fundos oceânicos, no entanto, 

quando a temperatura das aguas, se eleva a 14 +/- 1 °C, 

Vibrio parahaemolvticus abandona os sedimentos e liga-se 

ao zooplancton. Nesta situação, a  bacteria  utiliza uma 

substancia viscosa que reveste a superfície do plâncton, 

causando sua decomposição e finalmente é liberada nas 

aguas. A partir deste ponto ela é encontrada com 

facilidade em moluscos, crustáceos e peixes. 

0 crescimento do Vibrio parahaemolyticus 

bastante afetado pelas baixas temperaturas, sendo 

interrompido em temperaturas entre 5 e 8 °C, embora possa 

sobreviver nestas condições. Pode resistir tanto a 

refrigeração como ao congelamento, sendo, no entanto, bem 

mais sensível do que algumas enterobactérias,como por 

exemplo E. coli. Além disso, é destruido em 1 minuto pela 

exposição A Agua destilada, provavelmente devido ao 

choque osmótico provocado, o mesmo acontecendo quando 

mantido em solução a 0,5% de Acido acético (SAKAZAKI, 

1979). 

A resistência térmica do Vibrio 

Parahaemolyticus é extremamente baixa, sendo destruido em 

temperaturas ao redor de 60 °C. Pesquisas conduzidas por 

LEITAO (1969/1970) revelaram que o Vibrio 
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parahaemolyticus ATCC 17802, quando mantido em solução 

salina peptonada (1%  peptone,  2,5% de NaC1,  pH  7,2) e 

aquecido a temperaturas de 45, 48 e 50 °C, revela valores 

"D" (ou seja, tempo, em minuto, para destruir 90% da 

população) de 38,2 , 2,0 e 0,5 min., respectivamente. 

2.3. pH. 

Os valores ótimos de  pH  para o crescimento do 

Vibrio parahaemolyticus estio compreendidos entre 7,5 e 

8,6 (BEUCHAT, 1982), sendo que os valores mínimo e máximo 

para sua multiplicação podem estender-se de 5,0 a 9,6 

(SAKAZAKI, 1965). 

2.4. ATIVIDADE DE AGUA (Aw). 

O Vibrio parahaemolyticus, segundo BEUCHAT 

(1975), é sensível a dessecação e apresenta melhor 

crescimento em um meio contendo quantidade suficiente de 

cloreto de sódio (cerca de 3%) capaz de reduzir a 

atividade de  Aqua  para cerca de 0,992. 
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2.5. CONCENTRAgA0 DE CLORETO DE SÓDIO (NaC1). 

0 Vibrio parahaemolyticus é uma  bacteria  

hal6fila, revelando uma exigência absoluta ao NaC1, com 

ótimo na faixa de 2 a 4%, desenvolvendo-se ate 8%, mas 

não crescendo em soluções a 10% de NaCl. 

2.6. PROCESSO INFECCIOSO. 

0 processo infeccioso provocado por Vibrio 

Parahaemolyticus é caracterizado por uma gastrenterite, 

com diarréia aquosa e intensa, dores abdominais, náuseas, 

por vezes vômitos e febre pouco pronunciada. 0 período de 

incubação é bastante variável, oscilando de 2 a 48h, mas 

usualmente entre 12 e 24h, com a infecção persistindo 

durante alguns dias, geralmente não mais que 3 dias  (SACK  

et  al.,  1980; SAKAZAKI, 1979). A dose de infecção 

relativamente alta, entre 106 - 108 UFC. 

0 mecanismo do processo infeccioso ainda não 

está completamente esclarecido. Pesquisas tem revelado 

que as cepas de Vibrio parahaemolyticus, isoladas de 

casos humanos de gastrenterite, produzem uma hemolisina 



de  

da 

que 

caracteristica, capaz de provocar B-hemálise do sangue 

humano em um meio apropriado, o  agar  de Wagatsuma, num 

processo denominado reação de Kanagawa (SAKAZAKI, 1979;  

SACK  et  al.,  1980;  TAYLOR  et  al.,  1982). Não se sabe ao 

certo se Vibrio parahaemolyticus produz uma enterotoxina 

similar a de Vibrio cholerae ou se a patogenicidade 

devida a uma toxina, ou a invasão de tecidos, ou a ambos 

os processos, mas é bastante provável que a hemolisina 

Kanagawa tenha uma participação na expressão 

patogenicidade  (TAYLOR  et  al.,  1982; SAKAZAKI, 1979). 

Em estudos conduzidos no Japão comprovou-se 

a hemolisina pode ser dividida em quatro frações 

diversas; uma primeira, presente nas células de todas as 

cepas, é termolAbil; uma segunda, termoestável e também 

presente em todas as cepas, a terceira é constatada nos 

sobrenadantes de culturas de algumas cepas associadas com 

a atividade de fosfolipase e finalmente uma quarta 

fração, de maior importância na reação de Kanagawa está 

presente apenas no sobrenadante de culturas de cepas que 

dão reação positiva no  agar  Wagatsuma (SAKAZAKI, 1979). 

As evidências têm demonstrado que as cepas de 

Vibrio parahaemolyticus, isoladas do ambiente natural, 

sempre demonstraram reação de Kanagawa negativa, ao passo 

que as isoladas de pacientes humanos invariavelmente dão 
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reações positivas, indicando, portanto, que esta reação 

tem uma relação efetiva com a patogenia da bactéria. 

SAKAZAKI et  al.,  (1974) verificaram que as cepas com 

reações de Kanagawa positivas eram capazes de se 

multiplicar mais rapidamente no trato intestinal do que 

as negativas, sugerindo que este comportamento poderia 

inferir decisivamente na virulência da bactéria. 

Sendo Vibrio parahaemolyticus uma bactéria com 

habitat restrito ao ambiente marinho é evidente que 

peixes, moluscos e crustáceos são os alimentos envolvidos 

em casos e surtos infecciosos; particularmente no Japão, 

onde o consumo de peixes crus é difundido, esta bactéria 

ocupa uma posição de destaque entre as causadoras de 

surtos de doenças de origem alimentar. 

2.7. EMPREGO DE ANTIBIÓTICOS. 

0 quadro das infecções bacterianas foi 

radicalmente modificado dado a descoberta dos 

antibióticos e a produção do medicamento em escala 

industrial. 

Definimos antibióticos como qualquer substância 

que atue sobre microrganismos, interferindo em  Areas  
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especificas de seu metabolismo (CORBETT, 1970). 

Estudos simples sobre o efeito de um agente 

antimicrobiano no crescimento bacteriano em culturas, 

podem fornecer vários tipos de informação de valor para a 

compreensão e orientação de seu emprego terapêutico. 

Nestas se incluem a sensibilidade do microrganismo, a 

cinética da inibição, a presença ou ausência de use e 

atividade bacteriana. 

A sensibilidade de um microrganismo 6 

determinada com maior precisão pelo método da diluição em 

tubos. 0 processo mais cómodo 6 a "difusão em  agar".  

Semeia-se pesadamente um meio sólido, com as bactérias, 

colocando-se uma amostra da droga sobre ele (isto 6, num 

disco de papel de filtro, num pequeno cilindro ou num 

buraco feito no  Agar).  Após o crescimento da camada 

de bactéria, poderá haver uma zona clara em torno da 

droga. Para um determinado agente, o diâmetro desta zona 

fornece uma indicação do grau de sensibilidade do 

microrganismo; ou então, a prova pode ser feita com um 

microrganismo conhecido. 0 diâmetro também 6 influenciado 

pela velocidade de crescimento do germe e pela densidade 

do inóculo, uma vez que 6 o reflexo de uma competição 

entre a multiplicação do microrganismo e a difusão da 

droga (DAVIS et  al.,  1973). 
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O método do disco é amplamente usado para 

determinar o espectro da sensibilidade de  ragas  isoladas 

recentemente de pacientes ou outras fontes. Discos de 

provas, razoavelmente estiveis, impregnados com uma 

solução da droga e em seguida secos, já se encontram no 

comércio. Se a dose de prova é escolhida de maneira 

correta, uma zona de inibição indicará que a droga 

ativa contra o microrganismo em níveis atingíveis no 

paciente. Das drogas ativas, escolhe-se a que deve ser 

usada com base numa série de considerações farmacológicas 

e não apenas pelo fato de ter dado a maior zona de 

inibição. 

0 estudo da sensibilidade a antibióticos de 

cepas de Vibrio parahaemolyticus é de grande importância 

por nos ajudar no combate, controle ou até mesmo 

erradicação desse microrganismo, causador de doença, 

presente no pescado de diferente origem. 
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3. MATERIAL E HgTODOS. 

3.1. MATERIAL. 

Foram utilizadas cepas de Vibrio 

Rarahaemolyticus, ji isoladas em laboratório, 

provenientes de diferentes fontes, para testar suas 

sensibilidades a 23 tipos de antibióticos através do 

método de discos. 

3.2. METODOLOGIA. 

Para a realização do estudo da sensibilidade 

aos antibióticos, inicialmente foram refeitos todos os 

testes bioquimicos com todas as cepas de Vibrio 

parahaemolyticus. 

Os teste bioquimicos aplicados nas cepas 

isoladas foram os seguintes, mostrados na tabela 1: 
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Tabela 1 -Resultados de todos os testes bioquímicos 

para Vibrio parahaemolyticus. 

Testes Resultados para V. parahaemolyticus  

Gram  

Oxidase 

Crescimento a 42 °C em  TSB  a 2% 

com Cloreto de Sódio a 3% 

Fermentação da arabinose 

Fermentação da glicose 

Fermentação da lactose 

Fermentação do manitol 

Fermentação da sacarose 

Descarboxilagão da usina 

Hidrólise da arginina 

Descarboxilação da ornitina 

Motilidade 

Voges Proskauer 

Fermentação e Oxidação (F/O) da glicose + / + 

Crescimento em  TSB  3% 

com teores de Cloreto de Sódio: 0% 

6% 

8% 

10% 



Após todos os testes bioquimicos, demos inicio 

aos testes para sensibilidade a antibióticos. A partir de 

culturas em TSA-Difco 3% de cloreto de sódio, foram 

isoladas colônias de Vibrio parahaemolvticus passando por 

TSB-Difco 3% de cloreto de sódio e incubadas a 35 - 37 °C 

por 8 horas. 

De meio estéril de  Mueller  -  Hinton Agar  

(Difco) foram distribuídas porgOes de 25 ml em placa de  

Petri  de 90 mm. Foram aguardados 30 minutos para uma 

completa solificagio do meio. Esta solidificação, algumas 

vezes, foi feita em estufa a 37 °C, para total evaporação 

das gotas de  Aqua  de condensação formadas sobre a 

superfície do meio de cultivo. 

Foi umedecido um  "swab",  estéril, no caldo do 

inóculo pressionando-o contra as paredes do tubo para 

remover o excesso de caldo, e esfregado nas varias 

direg6es sobre a superfície do meio contido na placa. A 

tampa da placa foi deixada entreaberta deixando o 

esfregago secar por 3 a 5 minutos. 

Preparado o esfregago, foram depositados cinco 

discos de antibióticos diferentes em cada placa: Acido 

Nalidixico 30 mcg (AN ou NAL); Acido Pipemidico 20 mcg 

(PP ou  PIP);  Amicacina 30 mcg (AM ou AMI); Ampicilina 10 
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mcg (AP ou  AMP);  Carbenicilina 100 mcg (CR ou  CAR);  

Cefalotina 30 mcg (CF ou CFL); Cefazolina 30 mcg  (CZ  ou 

CFZ); Cefotaxima 30 mcg (CTX); Cefoxitina 30 mcg  (CT  ou  

CFO);  Ceftriaxona 30 mcg (CRO); Clindamicina 2 mcg  (CI  ou 

CLI); Cloranfenicol 30 mcg (CO ou CLO); Eritromicina 15 

mcg (EI ou ERI); Gentamicina 10 mcg (GN ou GEN); 

Kanamicina 30 mcg (KN ou  CAN);  Netilmicina 30 mcg  (NET);  

Nitrofurantoina 300 mcg  (NT  ou  NIT);  Norfloxacina 10 mcg  

(NOR);  Oxacilina 5 mcg  (OX  ou OXA); Sulfazotrim 25 mcg 

(SFT); Sulfonamidas 300 mcg  (SF  ou SUL); Tetraciclina 30 

mcg  (TT  ou TET) e Tobramicina 10 mcg (TB ou TOB), sobre 

as superfície inoculada, com o auxilio de uma pinga 

flambada e fria. 

Esses antibióticos sio discos para a prova de 

sensibilidade bacteriana (antibiograma), de uso exclusivo 

de laboratório. Sio provenientes da "SENSIBIODISC" - 

CECON (Centro de Controle e Produtos para Diagnósticos 

LTDA). 

Os discos foram então pressionados para melhor 

aderência ao meio, mantendo-os a uma dist&ncia de 

aproximadamente 3 cm um do outro, após então as placas 

foram incubadas em posição invertida, por 24 horas, & 

temperatura de 35 - 37 °C. 

Com o auxilio de uma régua foram feitas as 
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4. RESULTADOS E DiscussAo. 

A tabela 2 apresenta as características 

bioquímicas da cepas de Vibrio parahaemolyticus, isoladas 

a partir de cinco diferentes origens. g possível se 

constatar que três cepas oriundas de caranguejo cru, três 

cepas oriundas de caranguejo cozido, duas isoladas de 

lagostas coletadas na Feirinha do Mucuripe e mais uma de 

origem humana, não fermentaram arabinose, isto 6, 

revelaram-se arabinose-negativa. De onze cepas 

originárias de caranguejo cru, uma cresceu, embora 

pobremente, em caldo triptona contendo 10% de cloreto de 

sódio. 

BUCHANAN et al. (1974) apud MIWATANI & TAKEDA 

(1976) consideraram que para Vibrio parahaemolyticus os 

testes de fermentação da arabinose e crescimento em meio 

com 10% de cloreto de sódio, podem ser positivos ou 

negativos. A ICMSF (1978) considera o teste de 

crescimento em 10% de cloreto de sódio, variável. BAUMANN 

et  al.  (1984) mencionam que para a bactéria, a prova de 

crescimento em 10% de cloreto de sódio 6 negativa, 

18 



TABELA 02. Caracteristicas bioquímicas das 31 cepas de Uibrio parahaemolyticus isoladas de carne crua 

e cozida de caranguejo, de carne de lagosta,de mostras humanas e da agua do Rio Coc$, 

ORIGEM DAS. CEPAS 

TESTES CARANGUEJO LAGOSTA FUND.O.CRUZ 

(HUMANO) 

RIO COff 

(AGUA)  CRU COZIDO FEIRINHA 

GRAM  11(-) 04(-) 09(-) 02(-)  

HIDASE 11(4) 04(+) 09(i) 02(+) 05(f) 

CRESC.A 42°C  EN TSB  2%  CON  NaCI 3% 11(4) 04(+) 09(f) 02(f) 05(4) 

FERMENTA0 DA ARABINOSE 08(+)03(-) 01(+)03(-) 07(+);02(-) 01(+)01(-) 05(f) 

FERMENTACWO DA GLICOSE 11(') 04(+) 09(f) 02(f) 05(4) 

FERMENT640 DA LACTOSE 11(-) 04(-) 09(-) 02(-) 05(-) 

FERMENTAa0 DO MANITOL 11(f) 04(f) 09(4) 02(f) 05(4) 

FERMENTAa0 DA SACAROSE 11(-) 04(-) 09(-) 02(-)  

DESCARBOXILA00 DA LISINA 11(+) 134(+) 09(+) 02(f) 05(4) 

HIDROLISE DA ARGININA 11(-) 04(-) 09(-) 02(-)  

DESCARBOXILA;.40 DA ORNITINA 11(f) 04(4) 09(+) 02(f) 050) 

MOTILIDADE 11(f) 04(+) 09(f) 02(f) 05(f) 

VOGES PROSKAUER 11(-) 04(-) 09(-) 02(-) 05(-)  

FERN. E OYIDGiO (FIO) DA 6LICLOSE 11(4) 04(4) 09(+) 82(+) 05(+) 

CRESC. EM  TSB  3% COM TEORES DE NaC1 

8% 11(-) 04(-) 09(-) 02(-) 05(-) 

6% 11(f) - 04(4) 09(+) 02(f) 85(f) 

8% 11(+) 84(i) 09(+) 02(f) 050) 

10% 10(-)81(+) 04(-) 09(-) 82(-) 85(-) 
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enquanto o teste da fermentação da arabinose é variável. 

TWEDT (1984) afirma que o Vibrio parahaemolyticus revela-

se negativo no teste de crescimento em 10% de cloreto de 

sódio, e positivo na prova da fermentação da arabinose. 

Na tabela 3 e 4 estão distribuidos os 

resultados, referentes aos 23 antibióticos e os 

resultados mais importantes assumidos pelas cepas de 

Vibrio parahaemolyticus em estudo. 

Assim, pode-se depreender que das 31 cepas de 

Vibrio parahaemolyticus isoladas, 31 (100%) revelaram-se 

sensiveis a Cloranfenicol (CO ou CLO), Netilmicina  (NET)  

e Sulfazotrim (SFT); 29 (93,55%) a Acido Nalidixico (AN 

ou NAL) e Sulfonamidas  (SF  ou SUL); 28 (90,32%) a 

Norfloxacina  (NOR);  24 (77,42%) a Nitrofurantoina  (NT  ou  

NIT);  22 (70,97%) a Cefotaxina (CTX); 21 (67,74%) a Acido 

Pipemidico (PP ou  PIP)  e 16 (51,61%) a Cefoxitina  (CT  ou  

CFO).  A sensibilidade das cepas de Vibrio  

parahaemolyticus aos outros antibióticos testados, 

apresentou uma sensibilidade menor que 36%. Nossos dados 

estão de acordo com HOFER et  al.  (1991) os quais também 

encontraram uma maior sensibilidade de cepas de Vibrio  

parahaemoliticus isoladas de peixes, ostras e água 

marinha, a Cloranfenicol e Netilmicina.  

JOHNSON  et  al.  (1984) isolaram o Vibrio 
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TABELA 03. Resultados das sensibilidades aos 23 tipos de antibi6ticos em relapgo as 31 cepas analizadas. 

RESULTADOS 

ANTIBI6TICOS 

(SIGLA) 

RESISTENTE INTERMEDIARIO MODER. SENSÍVEL SENSÍVEL 

No ' No '; No % No ..; 

CF ou CFL 12 38.71 13 41.94 - - 86 19,35 

El ou ER! 28 90.32 03 9.68 - - - -  

OX  ou  OA  31 100.0 -- - - - - -  

NOR  01 3.23 02 6.45 - - 28 90.32 

CR ou  CAR  24 77.42 06 19.35 - - 01 3.23 

CO ou CLO -- - -- - - - 31 100.0 

Ni ou  NIT  03 9.68 04 12.90 - - 24 77,42 

TB ou TOB 20 64,52 08 25,81 - - 03 9.68 

AP ou  AMP  23 74.19 05 16.13 - - 03 9,68  

CI ou CLI 30 96.77 -- - - - 01 3.23  

NET  -- - -- - - - 31 100.0  

TT ou TET 03 9.68 21 67.74 - - 07 22.58 

AN ou MAL 01 3.23 01 3 ), .63 .. - 29 93.55  

CZ  ou CF2 30 96.77 01 3.23 - - - - 

CRO 01 ..), ..,..,), -- - 02 6.45 28 90.32 

PP ou  PIP  -- - 10 32.26 - - 21 67.74 

CTX -- - -- - 09 29.03 22 70.97  

GM  ou  GEM  06 19.35 14 45.16 - - 11 35.48 

SFT -- - -- - - - 31 100.0 

AM ou AMI 29 93.55 02 6.45 - - - -  

CFO  ou  CT  -- - 12 38.17 03 9.68 16 51.61 

KM ou  CAN  25 80.65 86 19.35 - - - -  

SF  ou SUL 01 3.23 l 01 , .....,:, ,, „ - - 29 93.55 
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TABELA 84. Resultado do naero de cepas de U. parahaemolyticus de diferentes origens em relas'io aos 

principais antibi6ticos pelos quais obtiveram a maior porcentagem de sensiveis e resistentes. 

ANTIBI6TICOS 

CARANGUEJO 
LAGOSTA 

F.O.C. 

(HUMANO)  

RIO COCO- 

(AI3LIA)  CRU COZIDO 

TOTAL SENSIVEIS TOTAL SENSIVEIS TOTAL SENS. TOTAL SENSIVEIS TOTAL SENS. 

CLORANFENICOL (CO ou CLO)  11 11 04 04 09 09 02 02 05 05 

NETILMICINA (NET)  11 1 11 04 04 09 09  02 02 05 05 

SULFAZONTRiM (SFT) 11 H 04 04 0 9  09 02 02 05 05 

AC. NALIDNICO (AN ou NAL) 11 09 04 04 09 09 02 02 05 05 

SULFONAMIDAS (SF  ou SUL) 11 1 10 04 03 89  09 02 02 05 05 

NORFLHACINA (NOR)  11 OS 04 04 09 09 02 02 85 05 

CARANCUEJO F.O.C. RIO COCO 
LAGOSTA 

ANTIBIOTICOS CRU COZIDO (HUMANO) (AGUA) 

TOTAL  RESIST.  TOTAL  RESIST.  TOTAL RESIS TOTAL  RESIST.  TOTAL RESIS. 

CL1NDAMICINA (CI ou CLI) 11 10 04 04 09 09 82 02 05 05 

CEFAZOLINA (CZ  ou CFZ) 11 10 04 84 09 09 82 02 05 05 

AMICACINA (AM ou AMI) 11 10 04 04 09 09 02 02 05 05 

ER1TROMICINA (El ou ERI) 11 10 04 04 89 89 02 02 05 05 

2.2 



parahaemolyticus de uma ferida de um paciente, causada 

pelo manuseio indevido com ostras. Testaram a 

sensibilidade dessa cepas a diferentes antibióticos: 

Ampicilina, Carbenicilina, Tetraciclina, Cefalotina, 

Cefoxitina, Cefamandole, Cloranfenicol, Gentamicina, 

Tobramicina, Kanamicina, Amicacina e Trimetopri- 

Sulfametoxazole. Encontraram sensibilidade das cepas a 

Tetraciclina, Cefalotina, Cefoxitina, Cefamandole, 

Cloranfenicol, Gentamicina, Tobramicina, Kanamicina, 

Amicacina e a Trimetoprim-Sulfametoxazole. Tanto na 

pesquisa de  JOHNSON  et  al.  (1991) como no presente 

trabalho, as cepas de Vibrio parahaemolyticus foram 

sensíveis aos antibióticos Cloranfenicol (figura 1) e 

Cefoxitina. Demonstraram ser resistentes a Oxacilina  (OX  

ou OXA) 31 cepas (100%); e a Clindamicina  (CI  ou CLT) 30 

cepas (96,77%) ; a Amicacina (AM ou AMI) 29 cepas 

(93,55%); a Eritromicina (EI ou ERI) 28 cepas (90,32%); a 

Kanamicina (KN ou  CAN)  25 cepas (80,65%); a Carbenicilina 

(CR ou  CAR)  24 cepas (77,42%); a Ampicilina (AP ou  AMP)  

23 cepas (74,19%); a Tobramicina (TB ou TOB) 20 cepas 

(64,62%) e Cefalotina (CF ou CFL) 12 cepas (38,71%). 

0 restante dos antibióticos testados 

apresentaram resistência menor que 20% as cepas de Vibrio  

parahaemolyticus de diferentes origens. 
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MOLITORES et  al.  (1985) testaram a 

susceptibilidade do Vibrio parahaemolyticus aos seguintes 

antibióticos: Ampicilina (10 ug); Cloranfenicol (30 ug); 

Eritromicina (15 ug); Gentamicina (10 ug); Kanamicina (30 

ug); Acido Nalidixico (30 ug); Penicilina (10 Ug); 

Tetraciclina (30 ug), tendo verificado que o Vibrio 

parahaemolyticus foi sensível ao Cloranfenicol e 

resistente A Penicilina e Ampicilina. 

Figura 1 - Placa apresentando sensibilidade de cepas 

de Vibrio parahaemolyiticus  a Cloranfenicol. 
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HOFER et  al.  (1991) encontraram uma 

resistência a Ampicilina de 85,7% de 36 cepas de Vibrio 

parahaemolyticus isoladas de superfície de peixes 

marinhos, de ostras e  aqua  do mar. RUSU et  al.  (1983), 

caracterizaram a resistência a Ampicilina em culturas 

isoladas de fontes marinhas na taxa de 95,0%. Ambos os 

trabalhos encontraram resultados superiores aos obtidos 

pela presente pesquisa relativo à resistência das cepas 

de Vibrio parahaemolyticus a Ampicilina (74,19%). 



5 - CONCLUSÕES. 

Com base nos resultados obtidos nessa pesquisa 

foi possível se chegar às seguintes conclusões: 

1 - Das 31 cepas de Vibrio Rarahaemolyticus 

isoladas, 9 (29,03%) revelaram-se arabinose negativas e 1 

(3,23%) cresceu em caldo triptona contendo 10% de cloreto 

de sódio. 

2 - Foram sensíveis à Cloranfenicol, 

Netilmicina e Sulfazotrim 100% das cepas de Vibrio 

parahaemolyticus isoladas de caranguejo cru (11); lagosta 

(09); fezes humanas (02) e água do rio Cocó (05). 

3 - Foram sensíveis i Acido Nalidixico, 

Sulfonamidas e à Norfloxacina 100% das cepas acima, com 

excessio de três cepas isoladas de caranguejo cozido 

(75%). 
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6 - SUMÁRIO. 

0 presente trabalho tem como objetivo verificar 

a sensibilidade de cepas Vibrio Parahaemolyticus a vinte 

e três diferentes antibióticos, através do método de 

discos. 

Foram analisadas 31 cepas de Vibrio  

Parahaemolyticus provenientes de diferentes fontes, sendo 

15 cepas isoladas de carne crua e cozida de caranguejo, 

09 de carne de lagosta, 02 de amostras humanas e 05 da 

agua do rio Cocó. 

A identificação bioquímica das cepas de Vibrio  

Parahaemolyticus foi realizada segundo TWEDT (1984) e a 

metodologia para a verificação da sensibilidade da  

bacteria  aos diferentes antibióticos foi baseada na 

técnica de  Bauer  (Método de  Kirby Bauer).  

Ao final dos testes bioquimicos verificou-se 

que das 31 cepas de Vibrio Parahaemolyticus analisadas, 

09 (29,03%) revelaram-se arabinose negativas e somente 01 

(3,23%) cresceu em caldo triptona contendo 10% de cloreto 

de sódio. 
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Após a realização do teste de sensibilidade 

podemos verificar que 100% das cepas isoladas de 

caranguejo cru, lagosta, fezes humanas e água do rio Cocó 

foram sensíveis aos antibióticos Cloranfenicol, 

Netilmicina, Sulfazotrim, Acido Nalidixico, Sulfonamidas 

e Norfloxacina. 

Das quatro cepas de Vibrio Parabaemolyticus  

provenientes de caranguejo cozido, 03 (75%) foram 

sensíveis à Acido Nalidixico, Sulfonamidas e 

Norfloxacina. 
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