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Resumo 

 

O Vibrio vulnificus é uma bactéria marinha patogênica responsável por infecções 
veiculadas por moluscos marinhos, com alta taxa de mortalidade. Em função deste 
modo de infecção, o conhecimento da sua relação com ambiente, bem como das 
características que determinam a sua virulência são de fundamental importância para o 
gerenciamento da maricultura, particularmente do cultivo de moluscos. Neste contexto o 
presente trabalho teve como objetivos determinar a ocorrência do V. vulnificus em áreas 
de cultivo de moluscos do estado de Santa Catarina, o principal estado produtor deste 
recurso marinho do Brasil, e caracterizar suas cepas obtidas quanto a sua resistência a 
antibióticos e produção de fatores de virulência. Para isto foram coletadas e analisadas 
amostras de água e de moluscos bivalves, provenientes de três áreas de cultivo de 
moluscos, situadas nos municípios de Penha, Balneário de Camboriú e Bombinhas. Foi 
observado que o V. vulnificus ocorre no litoral catarinense, estando presente em 11 das 
16 amostras analisadas e em altas densidades (até 2760 organismos/100g), sendo estas 
densidades as mais altas já relatadas no Brasil. No isolamento, o meio mCPC 
apresentou um maior eficiência, tendo sido responsável pelo isolamento de 80,77% das 
cepas obtidas. As densidades na carne dos moluscos apresentaram uma correlação 
positiva com a temperatura, em função, provavelmente, da influência na acumulação do 
V. vulnificus por estes organismos. A tetraciclina, a gentamicina, a eritromicina e a 
cefalotina foram os antibióticos com maior poder discriminatório frente às cepas 
testadas, podendo ser úteis na tipagem deste organismo. As cepas testadas de V. 
vulnificus apresentaram um alto potencial patogênico, demonstrado pela produção dos 
fatores da virulência, particularmente de cápsula e hemolisina, presentes, 
respectivamente, em 90 e 100% das cepas. Entre as outras espécies de Vibrio 
detectadas, cinco espécies (V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. damsella, V. 
cincinatiensis e V. carchariae/V. harveyi), consideradas potencialmente patogênicas, 
foram isoladas, oferecendo um risco adicional aos consumidores de moluscos bivalves. 
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Abstract 

 

Vibrio vulnificus is a marine bacterium, responsible for mollusks-borne 
infections, with a high mortality rate. Because of this mode of infection, the knowledge 
of its relationship with the environment, as well as of the characteristics that determine 
its virulence are of fundamental importance for the mariculture management, in 
particular of mollusks culture. In this context, the objectives of this work was to 
determine the occurrence of V. vulnificus in mollusks culture areas of Santa Catarina 
state, the main producer of this marine resource, and to characterize its strains in 
relation to its resistance to antibiotics and production of virulence factors. For this, 
water and mollusks samples from three mollusks culture areas, situated in Penha, 
Balneário de Camboriú and Bombinhas, were collected and analyzed. Is was observed 
that V. vulnificus occurs in the littoral of Santa Catarina, being present in eleven from 
the sixteen samples analyzed in high densities (up to 2760 organisms/100g), being these 
densities the highest ever related in Brazil. In the isolation, the mCPC medium showed a 
higher efficiency, being responsible for the isolation of 80,77% of the strains. Densities 
in the flesh of the mollusks showed a positive correlation with the temperature, probably 
because of its influence in the accumulation of the V. vulnificus by the mollusks. 
Tetracicline, gentamicine, erythromycin and cephalotin were the antibiotics with highest 
discriminatory power in the strains tested, being useful in typing this organism. The 
strains of V. vulnificus tested showed a high pathogenic potential, demonstrated by the 
production of virulence factors, in particular, of capsule and hemolysin, present, 
respectively, in 90 and 100% of the strains. Among the others identified Vibrio species, 
five (V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. damsella, V. cincinatiensis and V. 
carchariae/V. harveyi) considered potentially pathogenic, were isolated, offering an 
additional risk to consumers of bivalve mollusks.  
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1. Introdução 

 

 

O ambiente marinho possibilita a existência de vida sobre a terra, além de ser 

uma riqueza que oferece possibilidades para um desenvolvimento sustentável. Fazendo 

parte deste ambiente temos a área costeira, que contém diversos ecossistemas que são 

importantes para o estabelecimento humano, para o desenvolvimento e para a 

subsistência das populações locais. 

Desde há muito tempo na história da humanidade, o homem tem utilizado as 

áreas costeiras de diversas formas. Devido a sua variedade de ambientes de grande 

beleza natural, a zona litorânea oferece diversas opções de lazer para as pessoas, o que 

em alguns locais, pelo turismo, acaba se convertendo em uma atividade econômica. 

Além disso, primeiramente através da pesca e posteriormente através do cultivo de 

organismos marinhos (maricultura), o ambiente marinho consagrou-se como uma rica 

fonte de alimentos. Estas atividades constituem a base econômica de muitas famílias 

habitantes de zonas costeiras. 

Particularmente, a maricultura apresenta-se como alternativa para a comunidade 

pesqueira, proporcionando um incremento na produtividade do pescador artesanal e 

despertando o seu interesse pela qualidade do ecossistema em que vive (Schmitt, 1998). 

Em muitas instâncias estas atividades ou os produtos gerados por elas, apesar de 

benéficos e fundamentais para a qualidade de vida de grande parte da população 

mundial, podem oferecer certos riscos para a saúde daqueles que deles fazem uso. Em 

alguns casos este risco existe devido a estes recursos estarem contaminados com 

substâncias ou microrganismos prejudiciais ao homem, geralmente sendo derivados da 

sua própria intervenção no ambiente marinho. Exemplificando, encontramos relatos na 
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literatura sobre o envolvimento de Salmonella sp. e de vírus entéricos em surtos de 

doenças, associados ao consumo de moluscos bivalves (APHA, 1992). 

Em outros casos, certos microrganismos presentes naturalmente no ambiente 

marinho podem ser patogênicos ao homem. Estes microrganismos podem ser veiculados 

por alimentos oriundos do mar, ou através do banho em águas onde eles são 

encontrados, sendo a porta de entrada, nestes casos, cortes presentes na pele. Destes, se 

destacam as bactérias do gênero Vibrio, Clostridium botulinum e Aeromonas sp. 

(APHA, 1992). 

 

1.1. O Gênero Vibrio 

 

O gênero Vibrio está incluído na família Vibrionaceae, da qual até 1994 também 

faziam parte os gêneros Aeromonas, Pleisomonas e Photobacterium. Apesar das 

espécies destes gêneros serem similares fenotipicamente com as espécies do gênero 

Vibrio, estudos moleculares filogenéticos demonstraram que apenas este gênero e o 

gênero Photobacterium deveriam ser mantidos nesta família. O gênero Aeromonas 

formaria uma família distinta (Aeromonadaceae), e o gênero Pleisomonas estaria mais 

relacionado com a família Enterobacteriaceae (Ruimy et al., 1994). Atualmente a 

família Vibrionaceae é composta pelos gêneros Allomonas, Enhydrobacter, Listonella, 

Photobacterium e Salinivibrio, além do gênero Vibrio (Garrity, 2001).  

Estão incluídas no gênero Vibrio 12 espécies que podem ser patogênicas ao 

homem. Destas, as espécies de interesse primário para a saúde pública são V. cholera, 

V. parahaemolyticus e V. vulnificus. As outras espécies, tidas como patógenos 

oportunistas, são V. alginolyticus, V. damsela, V. fluvialis, V. furnissii, V. hollisae, V. 

mimicus, V. metschnikovii, V. carchariae e V. cincinnatiensis (Elliot et al., 1999). 
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Fenotipicamente, este gênero se caracteriza por bacilos curvos ou retos, gram 

negativos, com metabolismo fermentativo. Os sintomas clínicos associados às infecções 

por bactérias deste gênero variam de gastroenterite a septicemia primária, incluindo 

também infecções de ouvido e em ferimentos (Elliot et al., 1999). 

 

1.2. Características Bioquímicas, Biótipos e Epidemiologia do Vibrio 

vulnificus 

 

Dentre as três espécies patogênicas de Vibrio mais importantes, o Vibrio 

vulnificus, identificado e descrito inicialmente em 1976 (Hollis et al., 1976), é 

considerada a mais perigosa por alguns pesquisadores, devido principalmente às altas 

taxas de mortalidade (em torno de 60% dos casos) de pacientes não tratados ou 

suscetíveis (Linkous & Oliver, 1999). 

O V. vulnificus se caracteriza bioquimicamente como sendo oxidase positiva, 

halofílica, sensível ao agente vibriostático O/129, produtora das enzimas lisina 

descarboxilase, ornitina descarboxilase e gelatinase, e positiva para a utilização dos 

carboidratos celobiose, lactose e manitol com produção de ácido (Elliot et al., 1999). 

O V. vulnificus se divide em dois biótipos bem caracterizados, intitulados 

biótipos 1 e 2, que podem ser diferenciados por características fenotípicas, moleculares 

e ecológicas. As cepas do biótipo 1 produzem indol e ornitina descarboxilase, exibem 

vários tipos de lipopolissacarídeos imunológicamente distintos e estão tipicamente 

associados a ostras e a maioria das infecções em humanos. As cepas do biótipo 2 são 

negativas para a produção de indol e ornitina descarboxilase, expressam um tipo único 

de lipopolissacarídeo e, apesar de também poderem causar infecções em seres humanos, 
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são primariamente patogênicas para peixes, principalmente enguias cultivadas, nas 

quais causam perdas econômicas significativas (Strom & Paranjpye, 2000).  

Três síndromes clínicas humanas distintas foram associadas a casos de infecções 

pelo V. vulnificus biótipo 1 (West, 1989). A primeira forma manifesta-se clinicamente 

através de uma septicemia generalizada. Esta forma de infecção apresenta taxa de 

mortalidade acima de 50 % e é invariavelmente associada ao consumo de moluscos 

bivalves crus (West, 1989). As infecções ocorrem mais freqüentemente (82% dos casos) 

em pessoas do sexo masculino com idade superior a 50 anos (Linkous e Oliver, 1999). 

Uma segunda forma de infecção ocorre em ferimentos da pele, associada a atividades 

que envolvam o ambiente marinho ou estuarino. A infecção pode ser fatal num período 

de tempo inferior a 24 horas, tanto nesta forma de infecção como na anterior (West, 

1989). A terceira forma distinta de infecção se manifesta através de gastroenterite aguda 

associada ao consumo de moluscos bivalves, sendo que neste caso, a mortalidade é rara 

(West, 1989). 

As infecções em humanos causadas pelo V. vulnificus ocorrem em quase todos 

os lugares nos quais este patógeno foi isolado, tendo casos reportados na Europa, nos 

EUA e na Austrália. As pessoas mais suscetíveis ao V. vulnificus geralmente sofrem de 

doenças crônicas que afetam o fígado e o sistema imune, ou ainda pessoas 

imunodeprimidas, com baixos níveis de ácidos gástricos ou outras doenças crônicas 

(doenças renais, intestinais ou diabetes) (Strom & Paranjpye, 2000). 

 

1.3. Fatores de Virulência 

 

A patogenicidade do V. vulnificus, assim como de outras bactérias, resulta da 

habilidade deste organismo iniciar uma doença, que envolve a sua entrada, sua 
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colonização e multiplicação no corpo humano. Para isto este microrganismo faz uso de 

várias estratégias ou fatores que o auxiliam na realização destes aspectos da doença 

estabelecendo a virulência. Estas estratégias ou fatores são chamados de fatores de 

virulência, e incluem a secreção de polissacarídeos (cápsula), a produção enzimas 

extracelulares e outras proteínas que contribuem para a aderência dos microrganismos 

nos tecidos humanos. 

De todos os fatores de virulência, a cápsula (ou polissacarídeo capsular, PSC) 

parece ser o principal fator que contribuí para a capacidade do V. vulnificus para causar 

doença. Sua função principal é proteger a bactéria, conferindo resistência à fagocitose 

pelos macrófagos. Além disto ela pode contribuir para a formação do choque séptico, 

pela indução de citocinas associadas à inflamação. A presença e a quantidade de PSC 

produzido por uma determinada cepa de V. vulnificus correlaciona-se com o nível de 

virulência expressado por esta cepa, sendo que a perda ou diminuição da sua produção 

resulta, invariavelmente, em um decréscimo significativo da virulência. A produção da 

cápsula pode variar dependendo da fase de crescimento e de fatores ambientais, 

especificamente, a temperatura (Strom & Paranjpye, 2000). 

Estruturas protéicas superficiais chamadas de fimbrias ou pili constituem fatores 

de virulência que atuam na ligação inicial da bactéria aos tecidos do hospedeiro. Esta 

ligação é mediada por interações entre os domínios polipeptídicos na estrutura da pili e 

receptores específicos do hospedeiro. Existem poucos relatos da ocorrência da pili no V. 

vulnificus. As cepas provenientes de amostras clínicas possuem um maior número 

destas estruturas, em relação àquelas provenientes de amostras ambientais (Strom & 

Paranjpye, 2000). 

Outros fatores de virulência incluem enzimas extracelulares, as quais incluem 

hemolisinas, proteases, lipases, lecitinases e quitinases. Estas enzimas normalmente 
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auxiliam na sobrevivência do V. vulnificus no meio marinho, ou na sua colonização e 

multiplicação nos tecidos de moluscos bivalves, mas no homem constituem fatores de 

virulência em potencial (Strom & Paranjpye, 2000). 

No V. vulnificus foram detectadas pelo menos dois tipos de hemolisinas. A 

primeira, também chamada de citolisina, é termolábil, lisa eritrócitos de coelho em Agar 

sangue, produzindo uma zona de β-hemólise, e é citotóxica a uma variedade de 

linhagens celulares (Strom & Paranjpye, 2000). A outra hemolisina, detectada pela 

primeira vez por Chang et al. (1997), pode ser observada em placas de Agar Sangue 

contendo eritrócitos de carneiro, no qual o microrganismo provoca uma mudança de cor 

do meio, de vermelha para marrom, e forma colônias de cor esverdeada. (α-hemólise). 

Outras enzimas associadas à virulência, detectadas no V. vulnificus, incluem 

proteases, fosfolipase e lecitinase, a quais atuam primariamente na penetração dos 

tecidos. As proteases identificadas possuem atividade caseinolítica, elastolítica e 

colagenolítica, mas são produzidas tanto por cepas virulentas como por cepas não 

virulentas. As lipases são enzimas que quebram lipídeos, e apesar de ter sido observada 

sua produção nas cepas do V. vulnificus (Testa et al., 1984; Moreno & Landgraf, 1998), 

sua função na patogenicidade não foi até agora determinada.  

 

1.4. Vibrio vulnificus como Patógeno de Peixes 

 

Vários surtos de doenças em cultivos de enguias ocorreram entre 1975 e 1977 no 

Japão, dos quais foram isoladas várias cepas similares de bactérias. Após intensivo 

trabalho, estas bactérias foram identificadas como pertencendo a um novo biótipo da 

espécie Vibrio vulnificus (biótipo 2) (Austin & Austin, 1993). 
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A doença ocasionada pelo V. vulnificus biótipo 2 em enguias possui as 

características clássicas de vibriose, indicada pela presença de uma coloração 

avermelhada no corpo, principalmente na cauda e nas nadadeiras, e hemorragia no 

dorso. Em casos avançados da doença, alterações patológicas podem ser observadas no 

trato intestinal, brânquias, coração, fígado e rins (DEPA, 2003). 

 

1.5. Auto-ecologia do Vibrio vulnificus 

 

Desde que o V. vulnificus é naturalmente encontrado no ambiente marinho e 

muitas vezes em áreas livres de casos de infecções, a auto-ecologia deste organismo 

assume uma grande importância, pois esta determina significantemente a ocorrência e a 

epidemiologia das suas patogenias. 

Entre os fatores que determinam a incidência e a densidade do V. vulnificus no 

ambiente marinho, de acordo com vários autores, a temperatura constituí o principal 

parâmetro (Motes et al., 1998; Wright et al., 1996; Hoi et al., 1998a). A densidade de V. 

vulnificus geralmente apresenta forte correlação positiva com a temperatura da água, 

sendo que as maiores concentrações ocorrem quando a temperatura excede 20ºC. A 

menor temperatura em que o organismo foi isolado corresponde a 7ºC, e temperaturas 

muito altas também limitam o seu crescimento (Hoi et al., 1998a). Motes et al. (1998) 

por exemplo, observaram que durante os meses quentes, quando ocorrem os casos de 

infecções, a contagem de V. vulnificus atingiu valores que variaram de 103 a 104 por g 

de carne de molusco, sendo que durante o inverno, quando não ocorreram infecções, as 

contagens foram abaixo do limite de detecção pelo método utilizado por estes autores. 

Um outro fator que influência a ocorrência do V. vulnificus é a salinidade. De 

acordo com West (1989), as espécies patogênicas de Vibrio são halofílicas, e ocorrem 
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mais freqüentemente em águas onde a salinidade varia de 5 a 30 ppm, limitando a sua 

ocorrência às zonas costeiras e estuarinas. Hoi et al. (1998a) observaram que a 

salinidade determinava 10% da variação sazonal encontrada nas densidades de V. 

vulnificus e era responsável pelas diferenças encontradas entre diferentes localidades. 

Neste estudo, rápidos incrementos em salinidade para valores maiores que 25 ppm, 

coincidiram com rápidos declínios na concentração de V. vulnificus. Em outro estudo foi 

observada correlação negativa entre a densidade de V. vulnificus e a salinidade (Wright 

et al., 1996). 

Em situações em que as condições ambientais são desfavoráveis, o V. vulnificus 

exibe algumas estratégias de sobrevivência, sendo as principais: a estratégia de 

associação com organismos superiores, associação com sedimentos, e a entrada no 

estado Viável Mas Não Cultivável (VMNC) (Montanari et al., 1999). 

A capacidade de espécies do gênero Vibrio de se associar a organismos 

superiores, como aqueles que constituem o zooplâncton (copépodes), com moluscos 

bivalves e com peixes, tem sido freqüentemente observada (Tamplin, 1994). Nestas 

associações, os organismos superiores proveriam um ambiente mais estável para a 

colonização pelo V. vulnificus (intestino dos peixes, por exemplo), em comparação com 

a coluna d’água. 

A presença de enzimas quitinolíticas em diversas espécies do gênero Vibrio 

favorece a colonização de substratos contendo quitina acabando por mineralizá-la 

(Montanari et al., 1999). Em relação ao zooplâncton, devido ao fato de muitos dos 

organismos constituintes do plâncton serem constituídos de quitina, estes são 

intensamente colonizados por espécies do gênero Vibrio (Hansen & Bech, 1996), 

incluindo o V. vulnificus (Montanari et al., 1999). 
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Já em moluscos bivalves, devido à sua característica alimentar de filtradores, 

estes concentram os microrganismos presentes na água, constituindo assim, devido a 

sua utilização como alimento pelo homem, o principal veículo de infecções por V. 

vulnificus. Wright et al., (1996), por exemplo, encontraram concentrações de V. 

vulnificus em ostras (Crassostreae virginica) que variaram de 1 a 2 ordens de grandeza 

superiores às da água da qual estes moluscos foram coletados. O V. vulnificus também 

foi detectado em outras espécies de moluscos bivalves, sempre em concentrações 

superiores às concentrações da água (Radu et al., 1998; Arias et al., 1999).  

A persistência do V. vulnificus no interior dos moluscos está associada, 

primariamente, a capacidade de evitar a fagocitose pelos hemócitos, característica 

relacionada com a presença da cápsula, e secundariamente a outros fatores como baixas 

temperaturas e a uma baixa razão número de microrganismos/número de hemócitos 

(Harris-Young et al., 1993, 1995; Genthner et al., 1999). Tall et al. (1999) observaram 

uma maior persistência do V. vulnificus em ostras infectadas com o parasita Perkinsus 

marinus. Este fenômeno foi associado à produção de uma protease pelo parasita, que 

suprimia a atividade vibriocida dos hemócitos das ostras, favorecendo maiores 

concentrações do microrganismo nos tecidos. 

Os peixes possuem no seu intestino altas atividades metabólicas e altas 

temperaturas, em relação à água circundante. Desde que a ecologia do V. vulnificus é, 

em grande extensão, controlada pela temperatura, as altas concentrações desta espécie, 

encontradas nos intestinos de peixes podem ser importantes para a sua sobrevivência em 

situações desfavoráveis, e para a sua reintrodução no ambiente, quando este se torna 

novamente favorável (Tamplin, 1994). DePaola et al. (1994), por exemplo, observaram 

maiores densidades de V. vulnificus no intestino de peixes, em relação às densidades 

encontradas na água circundante, sedimento, ostras e caranguejos, sendo que os peixes 
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de hábitos bentônicos (que se alimentavam de moluscos e crustáceos) foram os que 

apresentaram maiores concentrações. 

A persistência em sedimentos ocorre em situações de baixas temperaturas, nas 

quais as espécies patogênicas de Vibrio podem rapidamente desaparecer da coluna 

d'água, para quando as condições se tornarem mais favoráveis, reemergirem e 

proliferarem novamente (West, 1989). Em relação ao V. vulnificus, foi sugerida uma 

associação com a interface do sedimento-água, quando as condições de temperatura são 

desfavoráveis (Vanoy et al., 1992 apud Hoi et al., 1998a). Entretanto, a relação deste 

microrganismo com o sedimento não está bem clara (Hoi et al., 1998a). Em alguns 

estudos tem-se observado uma maior probabilidade de ocorrência de V. vulnificus em 

sedimentos situados em bancos de moluscos bivalves (Hoi et al., 1998a; Wright et al., 

1996). 

Em condições adversas, como em situações de baixas temperaturas, por 

exemplo, o V. vulnificus pode ainda assumir um estado de dormência, que permite a sua 

sobrevivência até o momento em que novamente as condições se tornam favoráveis. 

Este estado de dormência é chamado de estado de VMNC (Oliver, 1999). 

Uma célula bacteriana no estado VMNC pode ser definida como aquela que 

falha em crescer nos meios de cultivo nos quais ela normalmente cresce e forma uma 

colônia, mas que na verdade continua viva. As células neste estado normalmente são 

menores, possuem uma diferente composição de proteínas, estrutura da membrana, 

quantidade de ribossomos e possivelmente até reorganização no DNA. Os fatores que 

induzem a este estado são vários, e diferentes bactérias entram neste estado em resposta 

a diferentes fatores (Oliver, 1999). 

O V. vulnificus é a bactéria na qual mais se conhece sobre o estado VMNC. Esta 

espécie entra neste estado em resposta principalmente a diminuições de temperatura, 
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menores que 10ºC, sendo que este fenômeno foi demonstrado tanto em experimentos de 

laboratório, como in situ (Oliver et al., 1995; Oliver, 1999). As células em estado 

VMNC mantêm a sua virulência, apesar de diminuída (Oliver & Bockian, 1995). 

Para que este estado represente uma verdadeira estratégia de sobrevivência, as 

células devem poder sair deste estado e retornarem a serem ativas metabolicamente, e 

cultiváveis. Esta mudança é chamada de “ressuscitamento” e sua ocorrência foi 

demonstrada para o V. vulnificus em resposta ao retorno das condições favoráveis ao seu 

crescimento (Oliver,1999). 

 

1.6. Resistência a Antimicrobianos 

 

Os antibióticos são substâncias químicas produzidas por microorganismos, que 

matam ou inibem o crescimento de outros microorganismos. A determinação da 

sensibilidade de cepas microbianas a antibióticos é de fundamental importância para o 

tratamento de pessoas ou animais com infecções, pois permite conhecermos qual agente 

é mais efetivo na cura da infecção em questão. O uso indiscriminado de antibióticos 

para o tratamento de enfermidades bacterianas de seres humanos e de animais tem 

provocado o surgimento de cepas resistentes, dificultando o tratamento destas doenças 

(Madigan, et al, 2000). 

Recentemente, o interesse em relação à presença de antibióticos e outras 

substâncias farmacêuticas em ambientes aquáticos tem aumentado (Halling-Sorensen, 

1998; Hirsch, 1999). Estas substâncias chegam aos ecossistemas aquáticos pelo despejo 

de efluentes, pela utilização de dejetos de animais na fertilização do solo ou devido ao 

seu uso na aqüicultura (Hirsch, 1999). A importância dos antibióticos no ambiente 

aquático reside no fato de que ela resulta em um aumento da resistência das bactérias do 
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ambiente a estas substâncias, o que assume maior relevância se levarmos em 

consideração a ocorrência de bactérias aquáticas patogênicas ao homem. 

Tradicionalmente, as espécies patogênicas de Vibrio têm sido suscetíveis a 

maioria dos agentes antimicrobianos, com exceção da penicilina, ampicilina, 

carbenicilina, trimetoprina, e cefalosporinas de primeira geração (Janda, 1998). 

Chuang et al. (1997) avaliaram o uso da cefotaxima e da minociclina no 

tratamento de infecções causadas pelo V. vulnificus, através de experimentos in vitro, 

observando um efeito sinérgico entre estes dois antibióticos. Estes resultados foram 

posteriormente confirmados por experimentos in vivo com camundongos (Chuang et al., 

1998). 

Hsueh et al. (1995) avaliaram a susceptibilidade de 19 cepas de V. vulnificus a 

18 agentes antimicrobianos in vitro. Estes autores concluíram que todos os agentes 

antimicrobianos testados possuíam uma boa atividade antimicrobiana, exceto a 

clindamicina. 

Radu et al. (1998) realizaram um estudo no qual foram avaliadas cepas de V. 

vulnificus provenientes de moluscos quanto a seu perfil de resistência a antimicrobianos, 

observando que 31 cepas demonstraram resistência a um ou mais antibióticos, daqueles 

testados. Contudo os perfis de resistência a antimicrobianos não apresentaram relação 

com a biotipagem das cepas nem com os perfis plasmidiais. 

Em um outro estudo, Li et al. (1999) avaliaram a susceptibilidade de cepas de 

Vibrio (incluindo o V. vulnificus) a vários agentes antimicrobianos, observando 

susceptibilidade a diversos antibióticos (cloranfenicol, estreptomicina, rifampicina, etc) 

e resistência a ampicilina e kanamicina, por exemplo. Estes autores sugeriram que a 

resistência poderia ter surgido devido ao uso indiscriminado destes antibióticos na 

criação de peixes. 
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1.7. Isolamento e Identificação do Vibrio vulnificus 

 

A técnica tradicionalmente utilizada para a detecção do V. vulnificus é a técnica 

de Número Mais Provável, utilizando enriquecimento e isolamento de colônias em 

meios seletivos (Elliot et al., 1999).  

O meio seletivo mais utilizado para o isolamento de bactérias do gênero Vibrio é 

o Agar Tiosulfato Citrato Sacarose Sais Biliares (TCBS), originalmente desenvolvido 

por Kabayashi em 1963 (apud Janda, 1998) para o isolamento de V. cholera e V. 

parahaemolyticus. Apesar de ser o meio mais utilizado, sua especificidade em relação 

aos vibrios não coléricos não foi devidamente avaliada. Entretanto, já foi observada 

inclusive variabilidade na especificidade e sensibilidade em diferentes lotes de 

diferentes fornecedores (Janda, 1998). 

No Agar TCBS, após 24 horas de incubação, os vibrios podem ser separados em 

2 grupos, baseado na utilização da sacarose. Um primeiro grupo consiste de espécies 

que geram colônias de coloração amarelada, devido à fermentação deste açúcar (V. 

cholera, e V. alginolyticus, por exemplo), e um segundo grupo, do qual faz parte o V. 

vulnificus, de espécies que forma colônias esverdeadas, negativas para a fermentação da 

sacarose (Elliot et al., 1999; Kaysner et al., 1992).  

Além do agar TCBS, diversos outros meios seletivos e diferenciais foram 

desenvolvidos para o isolamento específico do V. vulnificus. Brayton et al. (1983) 

descreveram um novo meio para este fim. Este meio, intitulado de V. vulnificus Agar 

(VV) utiliza como fonte de carboidrato a salicina, e como agentes inibidores da flora 

acompanhante o telurito de potássio, cristal violeta, oxgall e um pH de 8,6. Neste meio 

o V. vulnificus forma colônias grandes, de cor cinza, com o centro negro. Este meio 



 14

mostrou-se superior no reconhecimento e isolamento de V. vulnificus, em relação ao 

TCBS. 

Em 1987 Bryant et al. avaliaram o uso do Agar SPS como meio de isolamento e 

enumeração de V. vulnificus, demonstrando que o seu uso era promissor no estudo de 

moluscos e outras fontes ambientais de V. vulnificus. Também em 1987, Massad & 

Oliver propuseram o uso do Agar Celobiose Polimixina B Colistina (CPC) para o 

isolamento e diferenciação do V. vulnificus, utilizando a resistência deste organismo a 

polimixina B e colistina, além de uma temperatura de incubação mais alta (40ºC), como 

estratégia para selecionar este organismo frente à flora marinha acompanhante. A 

fermentação da celobiose atuaria como um critério diferencial neste meio. Estudos 

posteriores demonstraram a sua superioridade em relação aos meios TCBS, SPS e o VV 

no isolamento do V. vulnificus (Oliver et al., 1992; Sun & Oliver, 1995). 

Em 1991 Tamplin et al., utilizaram uma modificação do Agar CPC, diminuindo 

a concentração de colistina, para o isolamento de V. vulnificus. Esta nova formulação, 

chamada mCPC, mostrou-se eficiente no isolamento do V. vulnificus de amostras 

ambientais. 

Hoi et al. (1998b) desenvolveram uma nova formulação utilizando celobiose e 

colistina (Agar CC), que foi demonstrada ser superior para o isolamento do V. vulnificus 

em relação aos meios TCBS, CPC e mCPC. Este meio de cultura, que faz uso de uma 

concentração reduzida de colistina, aumenta o reconhecimento do V. vulnificus em 

relação aos meios CPC e mCPC, pois estes meios inibem uma parte das cepas desta 

bactéria, devido à mistura da polimixina B e colistina. O meio TCBS demonstrou um 

baixo reconhecimento do V. vulnificus, não sendo recomendado para o isolamento deste 

organismo. Os autores sugerem que tanto a colistina como a polimixina B podem ser 

utilizados na formulação do meio, como agentes inibidores. 
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Tradicionalmente a Água Peptonada Alcalina (Alkaline Peptoned Water, APW) 

tem sido utilizada como meio de enriquecimento para o V. vulnificus, assim como para 

outros vibrios. Sloan et al. (1991) relataram num estudo em que foram avaliados cinco 

meios de enriquecimento diferentes, que destes, o APW foi o meio que produziu os 

maiores valores de NMP de V. vulnificus. 

O meio APW, suplementado com o antibiótico polimixina B também tem sido 

utilizado como meio de enriquecimento (Hoi et al., 1998 a, b). A utilização da 

polimixina B em baixas concentrações inibe parte da flora acompanhante, permitindo, 

desta maneira, que mesmo pequenos números de V. vulnificus possam ser reconhecidos, 

além de diminuir a necessidade da utilização de um meio sólido altamente seletivo no 

processo de isolamento (Hoi, 1998a). 

Hsu et al., em 1998 analisaram os efeitos dos componentes do meio APW (NaCl 

e peptona) e de alguns suplementos (açucares e antibióticos) sobre o crescimento do V. 

vulnificus e outras duas espécies de Vibrio, e propuseram o uso do meio PNCC (Peptona 

NaCl Celobiose Colistina) para o enriquecimento de V. vulnificus. 

 

1.8. Importância do Vibrio vulnificus no Brasil 

 

No Brasil pode-se observar diversos exemplos da relação existente entre o 

homem e o ambiente marinho. Particularmente, no estado de Santa Catarina, vários 

municípios têm a sua economia baseada no turismo costeiro, não só nacional mas 

também de países vizinhos ao Brasil. Um bom exemplo desta atividade é o município 

de Balneário de Camboriú, que constituí um dos principais balneários turísticos da 

América do Sul.  
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Em relação a maricultura, o estado se encontra em um momento de expansão, 

mas já possuindo o status de maior produtor nacional. Isto pode ser visto tanto pelo 

crescimento da produção, quanto pelo aumento do número de produtores. De 1990 a 

1997 a produção de mexilhões passou de 150 a 7500 toneladas, e o número de 

produtores (de 1991 a 1997) subiu de 5 para 679 produtores (Poli & Littlepage, 1998). 

Atualmente existem mais de 1000 produtores reunidos em 13 associações, com uma 

produção superior a 10000 toneladas (Manzoni, comunicação pessoal). 

Poucos estudos foram realizados sobre o V. vulnificus no Brasil. Pereira (1998), 

por exemplo, realizou um estudo sobre a ocorrência de V. parahaemolyticus e outras 

espécies de Vibrio em ostras comercializadas em restaurantes do Rio de Janeiro, e 

observou que a espécie V. vulnificus constituiu 7% das cepas isoladas do gênero Vibrio. 

Em um outro estudo Matte et al. (1994) observaram na costa de Ubatuba, estado de São 

Paulo, que o V. vulnificus era a quarta espécie patogênica de Vibrio de maior incidência 

em mexilhões da espécie Perna perna, perfazendo de 8 a 17% das cepas isoladas. Neste 

estudo, as concentrações de V. vulnificus variaram de abaixo do limite de detecção pelo 

método utilizado pelos autores a 3 organismos por grama de amostra.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

• Determinar a distribuição e abundância da espécie Vibrio vulnificus em 

diferentes locais de cultivo de moluscos bivalves do litoral de Santa 

Catarina, e caracterizar as cepas obtidas quanto aos seus padrões de 

resistência a agentes antimicrobianos e produção de fatores de virulência. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Determinar os Números Mais Prováveis de V. vulnificus em amostras de 

moluscos bivalves e de água dos locais de cultivo; 

• Determinar a relação entre a densidade de V. vulnificus e os parâmetros 

físico-químicos analisados nos locais de coleta; 

• Caracterizar as cepas isoladas de V. vulnificus em relação ao perfil de 

resistência a agentes antimicrobianos; 

• Caracterizar as cepas isoladas de V. vulnificus quanto à produção de 

fatores de virulência (cápsula, hemólise, protease, lecitinase e lipase). 
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3. Material e Métodos 
 

3.1. Áreas de Trabalho 

 

Os locais de trabalho compreenderam os cultivos de moluscos localizados nos 

seguintes municípios do estado de Santa Catarina: Bombinhas (Canto Grande, figura 1), 

Balneário de Camboriú (Praia de Laranjeiras, figura 2) e Penha (Armação do 

Itapocoróy, figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização do cultivo de moluscos bivalves na praia de Canto Gtrande, 

município de Bombinhas. 

 

3.2. Amostragem 

 

Foram coletadas amostras de água e de moluscos bivalves (das espécies Perna 

perna e Crassostrea gigas, esta última apenas no cultivo da praia de Canto Grande), 

segundo a metodologia descrita abaixo. As amostras de água foram coletadas em 

frascos de DBO (de 250 ml) esterilizados em autoclave a 121ºC por 20 minutos, 

submergindo-os na água a uma profundidade de mais ou menos trinta centímetros 

X 
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(APHA/AWWA/WEF, 1999). Em relação às amostras de moluscos bivalves, foram 

coletados de 10 a 15 indivíduos de uma mesma corda de cultivo, e armazenados em 

sacos plásticos estéreis. Tanto as amostras de água como de moluscos foram 

armazenadas em caixas de isopor contendo gelo, e levadas ao laboratório para a análise 

em um período inferior a seis horas (APHA, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Localização do cultivo de moluscos bivalves na praia de Laranjeiras, 

município de Balneário de Camboriú,. 

 

No total foram coletadas 16 amostras, as quais compreenderam 9 de moluscos e 

7 de água, As amostras de moluscos compreenderam 7 da espécie P. perna, e 2 da 

espécie C. gigas. As amostras foram coletadas entre o período de 18/10/2001 e 

04/09/2002, sendo que no município de Balneário de Camboriú, as amostras foram 

coletadas em apenas uma ocasião, no município de Bobinhas (praia de Canto Grande) 

em duas ocasiões, e no município de Penha, praia da Armação do Itapocoróy em cinco 

x
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ocasiões. O número de coletas em cada local dependeu da viabilização das amostras 

pelos maricultores locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Localização do cultivo de moluscos bivalves na praia de Armação do 

Itapocorói, município de Penha-SC. 

 

3.3. Análises Microbiológicas 

 

3.3.1. Preparo das Amostras de Moluscos Bivalves 

 

Para a análise de moluscos as conchas foram lavadas externamente, com escova 

e água corrente, depois as mesmas foram abertas com o auxílio de bisturis e pinças 

estéreis. Foram coletados, com assepsia, os organismos e a água interna das conchas. 

Vinte e cinco gramas do material assim constituído foram homogeneizados em 

Stomacher, em 225 ml de Solução Salina Tamponada (Phosphate Buffer Saline, PBS) 

de acordo com a formulação fornecida por Elliot et al. (1999).  

x
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3.3.2. Determinação do Número Mais Provável de Vibrio vulnificus 

 

A enumeração de Vibrio vulnificus foi realizada de acordo com o método 

descrito por Elliot et al. (1999), utilizando a técnica de tubos múltiplos. Este método foi 

escolhido por ser recomendado pela Food and Drug Adnimistration (FDA).  

A partir das amostras brutas de água, ou do homogeneizado das amostras de 

molusco bivalve, foram feitas duas diluições decimais seriadas em tubos contendo 9 ml 

de PBS, e destas, assim como da amostra bruta ou do homogeneizado, foram retiradas 

alíquotas de 1 ml que foram semeadas em tubos do meio de enriquecimento Água 

Peptonada Alcalina (Alkaline Peptone Water, APW), em triplicata. Os tubos de 

enriquecimento foram incubados em estufa a 37ºC por 18 a 24 horas. 

Os tubos de enriquecimento que apresentaram crescimento (turvação) após o 

período de incubação foram repicados em placas de petri contendo os meios seletivos 

Agar Tiosulfato Citrato Sais Biliares Sucrose (Thiosulfate Citrate Bile Salts Sucrose, 

TCBS) e Agar Cellobiose Polimixina B Colistina modificado (modified Cellobiose 

Polymyxin B Colistin, mCPC). A placas de TCBS e de mCPC foram incubadas 

invertidas em estufa por 24 horas, sendo as temperaturas de incubação 37 e 40ºC, 

respectivamente. 

Após o período de incubação foram selecionadas colônias suspeitas de V. 

vulnificus das placas de ambos os meios. No Agar TCBS as colônias de V. vulnificus 

apresentam coloração verde-azulada devido a não fermentação da sucrose. No Agar 

mCPC apresentam cor amarela, devido à fermentação da celobiose. As colônias 

suspeitas foram repicadas em placas de Petri contendo Agar Nutriente + 2% NaCl ou 

Tryptic Soy Agar (TSA) + 1,5% NaCl para sua purificação, e identificadas de acordo 
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com Alsina & Blanch (1994 a, b) e Elliot, et al., (1999), utilizando-se os seguintes testes 

bioquímicos e fisiológicos: motilidade, presença de citocromo oxidase, crescimento em 

Meio Triple Sugar Iron, halofilismo (crescimento em caldo nutriente com 0, 3, 6, 8 e 

10% de NaCl), fermentação de açucares (arabinose, galactose, sucrose, manose e 

manitol), ONPG, Voges-Proskauer, descarboxilação de aminoácidos (lisina, arginina e 

ornitina), presença de gelatinase e urease, e produção de indol e H2S. Todos os testes 

foram realizados utilizando-se uma concentração de 2% NaCl. A partir da combinação 

de tubos de enriquecimento positivos que resultaram em colônias confirmadas como V. 

vulnificus foi obtido o Número Mais Provável (NMP) deste organismo na amostra. 

 

3.3.3. Caracterização da Resistência a Agentes Antimicrobianos 

 

Para a caracterização da resistência a agentes antimicrobianos, as cepas obtidas 

foram semeadas em placas de Agar Muller-Hinton com um swab, a partir de uma 

cultura de 4 horas em meio BHI, para se obter um crescimento confluente. Após as 

placas terem absorvido o inoculo, foram colocados discos de papel filtro embebidos 

com os antibióticos a serem testados sobre a superfície. As placas foram então 

incubadas invertidas em estufa, por 18 a 24 horas, a uma temperatura de 37ºC. A 

sensibilidade ou resistência foi determinada medindo-se o diâmetro do halo de inibição 

de crescimento, e comparando a medida obtida com uma tabela padrão (NCCLS, 2000). 

Os antibióticos testados foram os seguintes: cloranfenicol, tetraciclina, ampicilina, ácido 

nalidíxico, gentamicina, imipenem, eritromicina e cefalotina (Bioanálise). 

 

3.3.4. Caracterização de Fatores de Virulência 

 



 23

As cepas de V. vulnificus obtidas foram caracterizadas quanto à produção dos 

seguintes fatores de virulência: cápsula, hemolisina, protease, lipase e lecitinase. 

Para a determinação da produção de cápsula as cepas obtidas foram semeadas 

em placas de Agar Infusão de Cérebro e Coração (Brain Heart Infusion Agar, BHIA) e 

Agar Nutriente, ambos com 2% de NaCl, e incubadas em estufa a 37ºC por 24 horas. 

Nestes meios de cultura as colônias que possuem cápsula apresentam coloração opaca, 

enquanto que as que não possuem são translúcidas (Moreno e Landgraf, 1998). 

Para a determinação da produção de hemolisina, as cepas obtidas foram 

semeadas em placas de Petri contendo Agar TSA, suplementado com 1,5% de NaCl e 

5% de sangue de carneiro desfibrinado, e incubadas em estufa, por 24 horas, a 37ºC. 

Transcorrido o período de incubação, as placas foram examinadas para determinar-se a 

ocorrência de zonas de β-hemólise (caracterizada pela presença de um halo transparente 

ao redor das colônias) ou de α-hemólise (caracterizada pela mudança na coloração do 

meio, de vermelho para marrom, e pela formação de colônias esverdeadas) (Smibert & 

Krieg, 1994). 

A produção de protease foi caracterizada inoculando-se a cepas obtidas em 

placas de Petri contendo Agar Nutriente, suplementado com leite desnatado e NaCl, 

ambos a uma concentração de 2%. Após a incubação em estufa, por 24 horas, a 37ºC, as 

placas foram examinadas para se determinar a presença de zonas de clareamento em 

torno das colônias, as quais indicam lise da caseína (Moreno & Landgraf, 1998). 

A produção de lecitinase foi observada inoculando-se as cepas obtidas em placas 

de Petri contendo Agar Gema de Ovo suplementado com 1,5% NaCl. Após a incubação 

(em estufa a 37ºC, por até 7 dias), a produção de lecitinase é indicada pela formação de 

uma zona de precipitação em torno das colônias (Smibert & Krieg, 1994). 
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A produção de lipase foi determinada inoculando-se as cepas obtidas em placas 

de Petri contendo Agar Nutriente suplementado com Tween 60 e 2% NaCl, sendo 

incubadas em estufa, a 37ºC, por 24 horas. A presença de zonas de clareamento em 

torno da colônia, após o período de incubação, indicou a produção desta enzima 

(Smibert & Krieg, 1994). 

 

3.4. Análises Físico-Químicas 

 

A temperatura da água foi medida in situ utilizando um termômetro de mercúrio. 

A salinidade da água foi medida no laboratório utilizando um refratômetro 

(APHA/AWWA/WEF, 1999). 

 

3.5. Análise Estatística 

 

Os dados foram armazenados em planilhas eletrônicas do software Microsoft 

Excel®, e analisados estatisticamente utilizando os softwares Statistica® e Primer®. 

Para a análise de correlação, foi utilizado o coeficiente de Pearson, a um nível de 

significância de 95% (Zar, 1998).  

Os resultados obtidos da caracterização das cepas de V. vulnificus foram 

analisados de duas formas. Na primeira procurou-se determinar se existiam diferenças 

entre os fenótipos das cepas provenientes de diferentes locais, amostras, meios de 

isolamento ou datas de coletas. Isto foi realizado utilizando o teste ANOSIM. A 

finalidade deste teste de hipóteses é aceitar ou rejeitar a hipótese de diferença entre 

grupos de dados previamente estabelecidos (cepas de Canto Grande versus cepas da 

Penha, por exemplo). Este teste possui três formas. Na primeira, chamada de 1-way, 
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apenas um tipo de associação é avaliado (distribuição das cepas em função dos locais de 

coleta, por exemplo). Na segunda, chamado de 2-way crossed, dois tipos de associação 

são avaliados não hierarquicamente (distribuição das cepas em função dos locais de 

coleta e dos tipos de amostras, por exemplo). E finalmente na terceira forma, chamada 

de 2-way nested, dois tipos de associação são avaliados hierarquicamente (distribuição 

das cepas em função dos tipos de amostras de cada local de coleta, por exemplo). As 

diferenças são significativas quando o nível de significância é inferior a 5% (Clarke e 

Warwick, 1994). No presente trabalho foi utilizada a forma 2-way nested. Na segunda 

os dados da caracterização foram submetidos a uma Análise de Agrupamentos, no qual 

foi utilizada a distância Euclidiana, como medida de similaridade, e a ligação completa, 

como regra de ligação (Legendre e Legendre, 1998). 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Densidades Observadas e Distribuição das Cepas 

 

Neste trabalho foram analisadas 16 amostras (sete de água, sete de Perna perna 

e duas de Crassostrea gigas) provenientes de três áreas de cultivo de moluscos (oito do 

cultivo de Penha, seis de Canto Grande e duas de Laranjeiras) do Estado de Santa 

Catarina. No total, foram isoladas e identificadas 166 cepas de bactérias. A distribuição 

das cepas para cada espécie identificada está mostrada na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Freqüência das espécies de Vibrio identificadas no litoral de Santa 

Catarina, Brasil. 

 

Das espécies identificadas, o V. vulnificus foi a espécie de maior ocorrência nas 

amostras analisadas, tendo sido identificadas 26 cepas, todas pertencentes ao biotipo 1. 

A distribuição das cepas de V. vulnificus para cada tipo de meio de isolamento, tipo de 

amostra e local de coleta está mostrada nas Tabelas 1, 2 e 3. 
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Em relação às cepas restantes, 92 foram identificadas como pertencendo a 

espécies descritas do gênero Vibrio. A significância destas cepas é discutida abaixo. 

Quarenta e seis cepas, apesar de pertenceram ao gênero Vibrio, não puderam ser 

identificadas ao nível de espécie. Em algumas destas cepas, isto foi devido a sua morte 

durante o armazenamento no laboratório, antes que uma identificação definitiva pudesse 

ser obtida. Em outros casos, as cepas apresentaram resultados para os testes bioquímicos 

distintos dos resultados característicos de espécies descritas. Estas cepas poderiam 

compreender novas espécies ou poderiam pertencer a espécies descritas, visto que este 

gênero apresenta grande variedade fenotípica (Vandenberghe et al., 2003), porém elas 

permanecerão não identificadas até que uma caracterização completa possa ser feita. 

Das cepas restantes, uma foi identificada como pertencendo a espécie 

Photobacterium leiognathi, a qual faz parte da família Vibrionaceae. Cinco cepas foram 

identificadas como pertencendo ao gênero Shewanella, de acordo coma descrição dada 

por Venkateswaran et al. (1999) (bacilos Gram negativos, oxidase positivos, que não 

fermentam a glicose). As duas cepas restantes foram identificadas como pertencendo ao 

gênero Bacillus por apresentarem as seguintes características: células em forma de 

bacilo, Gram positivas, formação de esporos e crescimento em aerobiose (Slepecky & 

Hemphill, 1999). 

 

Tabela 1 – Isolamento de Vibrio vulnificus de amostras de água e moluscos do 

litoral de Santa Catarina, no período de 18/10/2001 a 04/09/2002, através dos emios 

de cultura TCBS e mCPC. 

Meio de Isolamento N % 
MCPC 21 80,77 
TCBS 5 19,23 
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Tabela 2 – Número de cepas de V. vulnificus isoladas de amostras de água e 

moluscos do litoral de Santa Catarina, no período de 18/10/2001 a 04/09/2002, 

distribuídas de acordo com o tipo de amostra. 

Tipo de Amostra Nº de Amostras Nº de Cepas Média de Cepas por 
Amostra 

Perna perna 7 13 1,86 
Crassostrea gigas 2 4 2,00 
Água 7 9 1,29 
Total 16 26 - 

 

Tabela 3 – Número de cepas de V. vulnificus isoladas de amostras de água e 

moluscos do litoral de Santa Catarina, no período de 18/10/2001 a 04/09/2002, 

distribuídas de acordo com o local de coleta. 

Local de Coleta Nº de Amostras Nº de Cepas Média de Cepas por 
Amostra 

Canto Grande 6 9 1,50 
Laranjeiras 2 4 2,00 
Penha 8 13 1,63 
Total 16 26  

 

Os valores de NMP de V. vulnificus nas amostras analisadas, assim como os de 

temperatura e salinidade estão mostrados na tabela 4. Os valores de NMP de V. 

vulnificus variaram de <30 a 2760/100g. A temperatura da água e a salinidade nos locais 

de coleta, nas datas analisadas variaram de 19,5 a 28ºC e 31,2 a 36 ppm, 

respectivamente. 
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Tabela 4 - Valores de Número Mais Provável (NMP) de V. vulnificus,  temperatura 

e salinidade para cada área de cultivo do litoral de Santa Catarina e tipo de 

amostra analisada, no período de 18/10/2001 a 04/09/2002. 

Local Data NMP V. vulnificus/100g ou ml Parâmetros Ambientais 
    Água P. perna C. gigas Temperatura Salinidade 
Laranjeiras 18/10/01 91,8 736 - 22,0 29,0 
Penha 07/11/01 30,5 736 - 24,0 32,0 
Canto Grande 21/11/01 91,8 1100 2050 23,0 36,0 
Penha 31/01/02 <30 2760 - 28,0 32,0 
Penha 10/04/02 - 305 - 27,0 32,5 
Penha 17/04/02 1120 - - 27,5 34,8 
Canto Grande 22/05/02 <30 <300 305 20,5 35,0 

Penha 04/09/02 <30 <300 - 19,5 31,2 
 

No presente trabalho, o V. vulnificus foi a espécie de maior ocorrência, sendo 

que 15,66% das cepas isoladas foram identificadas como pertencendo a esta espécie, e 

tendo sido detectado em 68,75% das amostras (11 de 16 amostras) e em todos os laçais 

de coleta.  

Matté et al. (1994) estudaram a incidência de bactérias do gênero Vibrio em 

amostras do molusco Perna perna no estado de São Paulo. Estes autores observaram 

que, entre as espécies identificadas, o V. vulnificus foi a quarta espécie de maior 

ocorrência, com uma freqüência que variou de 8 a 17%. As densidades de V. vulnificus 

nas amostras analisadas por estes autores variou de <3 a 3 organismos por 100g de 

amostras (valores de NMP). 

Langraf et al. (1996), pesquisando a ocorrência de vibrios patogênicos em 

amostras de alimentos marinhos observaram que 35% das amostras foram positivas para 

o V. vulnificus. 

Pereira (1998), estudando a ocorrência de V. parahaemolyticus e de outros 

vibrios em amostras de moluscos bivalves comercializados no Estado do Rio de Janeiro, 
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observou a ocorrência do V. vulnificus em 50% dos locais de coleta, estando este 

organismo presente em 7% das amostras analisadas. 

Devido às altas concentrações observadas de V. vulnificus, e à ocorrência 

observada, o resultado deste trabalho difere dos resultados obtidos em outros trabalhos 

realizados no território nacional, nos quais o V. vulnificus nunca foi a espécie mais 

freqüentemente encontrada. Isto se deve provavelmente ao método de enumeração 

adotado pelos autores destes trabalhos. Enquanto que no presente estudo o método de 

enumeração incluiu dois meios distintos de isolamento, um genérico para espécies do 

gênero Vibrio (Agar TCBS) e outro formulado especificamente para o isolamento do V. 

vulnificus (Agar mCPC), nos outros trabalhos realizados, os autores apenas utilizaram o 

meio TCBS, que, como foi demonstrado anteriormente, possui uma baixa eficiência no 

isolamento desta espécie (Hoi et al., 1998b). As eficiências de ambos os meios de 

isolamento utilizados nestes trabalhos podem ser comparadas através dos valores 

expostos na tabela 2 e na figua 1, que contém os números e as porcentagens das cepas 

de V. vulnificus em relação ao número total, obtidas em ambos os meios de cultura. 

80,77% das cepas isoladas foram obtidas a partir do Agar mCPC, demonstrando a sua 

superioridade no isolamento deste organismo. Provavelmente os valores de V. vulnificus 

encontrados nos trabalhos realizados em São Paulo e Rio de Janeiro estão subestimados, 

sendo necessários novos estudos para que se tenha um panorama real da ocorrência 

deste organismo nestes estados. 

 

4.2. Correlação com os Parâmetros Ambientais Analisados 

 

Para se determinar a relação existente entre as concentrações de V. vulnificus e 

os valores dos parâmetros ambientais analisados, foi realizada uma análise de 
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correlação. Nesta análise, os valores de NMP obtidos para as amostras de C. gigas não 

foram incluídos, devido ao baixo número de amostras processadas. Os resultados desta 

análise estão mostrados na tabela 5. Pode-se observar que apenas foi obtida correlação 

significante entre as concentrações de V. vulnificus das amostras de P. perna e os 

valores de temperatura, sendo esta correlação positiva. 

 

Tabela 5 - Matriz de correlação entre as densidades de V. vulnificus nas amostras 

de água e P. perna e os valores dos parâmetros ambientais.  

 NMP Água NMP P. perna Temperatura Salinidade 
NMP Água 1,00 -0,0343 -0,0577 -0,0274 
NMP P. perna  1,00 0,9512* -0,0388 
Temperatura   1,00 -0,0302 
Salinidade    1,00 

*Os valores em negrito e sublinhado correspondem a valores significantes a um nível p < 0,05. 

Vários autores realizaram estudos nos quais a incidência do V. vulnificus foi 

correlacionada com os valores de temperatura e salinidade. Em um estudo pioneiro 

sobre a ecologia do V. vulnificus, por exemplo, Kelly (1982) constatou a existência de 

variação sazonal na ocorrência desta espécie no Golfo do México, em amostras de água, 

sendo que temperaturas mais quentes (superiores a 25ºC) e salinidades baixas (entre 7 e 

19 ppm) favoreciam a sua ocorrência. 

O’Neill et al., em um estudo realizado em 1992, observaram uma incidência 

sazonal do V. vulnificus. Neste estudo, o V. vulnificus não foi detectado em amostras 

colhidas quando a temperatura  e a salinidade da água apresentavam valores inferiores à 

10ºC e 5 ppm, respectivamente. Além disto as suas concentrações apresentaram fortes 

correlações positivas com os valores de temperatura e salinidade, tanto para as amostras 

de ostra como de água. Já Wright et al., em 1996, observaram um aumento nas 

concentrações do V. vulnificus em amostras com valores baixos de salinidade. Em 



 32

relação à temperatura, os autores observaram que o V. vulnificus era isolado em 

amostras que apresentaram valores entre 8 e 26ºC. 

Motes et al. (1998), estudando a influência da temperatura e da salinidade da 

água na ocorrência do V. vulnificus em ostras, observaram altas concentrações deste 

organismo associadas a valores de salinidade situados entre 5 e 25 ppm. Acima de 28 

ppm, as concentrações do V. vulnificus diminuíam. Estes autores também observaram 

uma forte correlação entre a densidade do V. vulnificus e os valores de temperatura, até 

estes atingirem 26ºC. Acima deste valor, a temperatura não exerceu influência sobre as 

densidades deste organismo. 

Os resultados da análise de correlação obtidos neste trabalho concordam com 

estes outros estudos e sugerem que a ocorrência do V. vulnificus nos locais de cultivo de 

moluscos bivalves analisados possuí um caráter sazonal. Este caráter sazonal poderia ser 

em função da menor sobrevivência deste organismo em baixas temperaturas, que 

resultaria em menores densidades no período do inverno. Porém esta explicação perde 

sentido, se considerarmos que entre as densidades de V. vulnificus das amostras de água 

e os valores de temperatura não houve correlação significante, o que não seria esperado 

se a temperatura estivesse atuando diretamente na sobrevivência deste microrganismo. 

Entretanto, a temperatura pode estar atuando indiretamente, resultando nesta 

correlação positiva observada. O mecanismo pelo qual os moluscos bivalves acumulam 

em seu interior os microrganismos é através do seu hábito alimentar de filtrador. É 

conhecido o fato que a taxa de filtração destes organismos é influenciada por inúmeros 

fatores, os quais incluem a temperatura da água. Em situações de baixas temperaturas, 

os organismos diminuiriam as suas taxas de filtração, até uma temperatura limite na 

qual a filtração cessaria (Bayne, 1976). 
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A correlação positiva entre as densidades de V. vulnificus nas amostras de P. 

perna e os valores de temperatura seriam então produto da variação da taxa de filtração 

dos moluscos, que estaria sob influencia da temperatura. Observações semelhantes 

foram feitas por Hussong et al. (1981) e Castro-Silva (2000) para densidades de 

bactérias coliformes. 

Como mostrado nos estudos revisados acima, em relação à salinidade, o V. 

vulnificus é favorecido em valores situados entre 5 e 25 ppm, característicos de 

ambientes estuarinos. Em trabalhos nos quais as amostras foram coletadas em águas 

estuarinas a marinhas, as concentrações de V. vulnificus e os valores de salinidade 

apresentaram correlação negativa (Wright et al., 1996, por exemplo); em estudos nos 

quais as amostras foram coletadas em águas doces a estuarina, as concentrações de V. 

vulnificus e os valores de salinidade apresentaram correlação perceptiva (O’Neill et al., 

1992, por exemplo).  

Neste estudo não se observou correlação entre as concentrações de V. vulnificus 

e os valores de salinidade. Como os valores de salinidade observados sempre foram 

superiores ao intervalo de valores relatado como ótimo para a ocorrência desta espécie 

(entre 5 e 25 ppm, Motes et al., 1998), presume-se que a salinidade não influenciou a 

ocorrência desta espécie nos cultivos de moluscos amostrados. Em todos estes locais, o 

stress osmótico seria o mesmo, restando então a temperatura, ou a outros fatores 

desconhecidos, a tarefa de promover ou inibir o crescimento do V. vulnificus nestes 

locais. 
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4.3. Resistência a Antibióticos das Cepas Obtidas 

 

Em estudos epidemiológicos, uma ferramenta de grande importância é a tipagem 

dos microrganismos isolados. A tipagem permite a diferenciação intra-específica, 

identificando determinadas linhagens que podem ser responsáveis por surtos de 

infecções, ou associadas a determinados sintomas. A tipagem pode ser realizada 

utilizando-se métodos fenotípicos e genotípicos. Os métodos fenotípicos utilizados 

incluem a biotipagem, antibiogramas, fago tipagem, sorotipagem, entre outros (Busch & 

Nitschko, 1999). 

Neste trabalho foram realizados antibiogramas com o intuito de diferenciar as 

cepas isoladas de V. vulnificus. Das 26 cepas de V. vulnificus obtidas, apenas 10 foram 

submetidas a esta análise, pois as cepas restantes morreram durante o armazenamento 

no laboratório. Os resultados dos antibiogramas estão mostrados nas tabelas 6 e 7. 

 

Tabela 6 – Resultado dos antibiogramas realizados com as cepas obtidas de V. 

vulnificus. A classificação em um determinado nível de resistência se baseou em 

NCCLS, 2000. 

Cepa Cloranfenicol Tetraciclina Ampicilina Ácido nalidíxico Gentamicina Imipenem Eritromicina Cefalotina 

45 S* S R S I S R I 
50 S S R S S S I S 
54 S S R S S S I I 
55 S S R S S S I S 
81 S R R S S S I I 
115 S I R S I S I R 
120 S I R S S S I S 
123 S R R S S S I S 
127 S S R S R S I I 

128 S S R S I S R I 
*R = resistente; I = intermediário; S = sensível. 
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Tabela 7 - Porcentagem de cepas de Vibrio vulnificus para cada nível de 

resistência, para os antibióticos testados. 

Nível de 
Resistência 

Cloranfenicol Tetraciclina Ampicilina Ácido nalidíxico Gentamicina Imipenem Eritromicina Cefalotina 

R* 0 20 100 0 10 0 20 10 
I 0 20 0 0 30 0 80 50 
S 100 60 0 100 60 100 0 40 

*R = resistente; I = intermediário; S = sensível. 

Dos antibióticos testados, apenas a tetraciclina, a gentamicina, a eritromicina e a 

cefalotina apresentaram poder discriminatório. Os outros antibióticos tiveram o mesmo 

efeito sobre todas as cepas testadas. 

Para facilitar a comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os de 

outros autores, foram calculadas, a partir dos dados destes outros autores, as 

porcentagens de linhagens em cada nível de resistência, para cada antibiótico. Em dois 

destes trabalhos (Li et al., 1999; Molina-Aja et al., 2002) foram analisadas várias 

espécies de Vibrio; nos outros, apenas cepas do V. vulnificus foram analisadas. 

Neste trabalho, 100% das linhagens foram resistentes ao cloranfenicol, sendo o 

restante sensível. Li et al., (1999) encontraram uma percentagem de linhagens 

resistentes próxima a esta (98,04%). Porém, Molina-Aja et al. (2002) e Radu et al. 

(1998) encontraram valores inferiores de linhagens resistentes (3,33 e 33,33%, 

respectivamente). 

Em relação à tetraciclina, o resultado deste trabalho concorda com os resultados 

encontrados por outros autores, pois os valores relatados são variáveis (52,78%, Radu et 

al., 1998; 0%, Li, et al., 1999). Para a ampicilina foi encontrada a maior porcentagem de 

cepas resistentes relatada (100%). Outros autores encontraram valores altos, porém 

inferiores ao encontrado no presente trabalho (44,44%, Radu, et al., 1998; 58,82%, Li, 

et al., 1999; 70%, Molina-Aja, et al., 2002). Hsueh, et al. (1995) observaram que este 

antibiótico tinha uma boa ação sobre todas as linhagens de V. vulnificus testadas. 
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Os valores obtidos para o ácido nalidíxico foram similares aos valores obtidos 

por Li, et al. (1999), que também obtiveram 100% de linhagens sensíveis a este 

antibiótico. Radu, et al. (1998), entretanto, obtiveram 13,89% de linhagens resistentes. 

A porcentagem de linhagens resistentes a gentamicina foi a mais alta relatada 

(10%). Radu, et al. (1998) e Li, et al. (1999) obtiveram 0% de linhagens resistentes, e 

Molina-Aja, et al. (2002) obtiveram um valor igual a 3,33% . 

Apenas um trabalho analisou a resistência do V. vulnificus ao antibiótico 

imipenem, sendo que o resultado encontrado foi semelhante ao encontrado neste estudo 

(100% de cepas sensíveis, Hsueh, et al., 1995). Para a eritromicina, o valor encontrado 

foi inferior ao valor relatado em Radu, et al. (1998), no qual a maioria das cepas foi 

resistente a este antibiótico. Em relação a cefalotina, porcentagem de linhagens 

resistentes foi inferior a obtida por Molina-Aja, et al. (2002), que obtiveram 36,67% de 

cepas resistentes. 

De acordo com o exposto previamente, as variações na resistência aos 

antibióticos nas cepas de V. vulnificus podem ser resultantes da exposição prévia (no 

ambiente) destes organismos a estes antibióticos, seja através do despejo de esgotos 

contendo resíduos farmacêuticos, ou através do seu uso indiscriminado na agropecuária. 

Exemplos para as duas possibilidades foram relatados na literatura: Goñi-Urriza et al., 

(2000) observaram um aumento na resistência a antibióticos em bactérias de um rio, em 

resposta à influência do despejo de esgotos urbanos; DePaola et al., (1995) observaram 

um aumento na resistência a tetraciclina em bactérias Gram negativas de uma lagoa de 

cultivo de peixe gato, após o início do tratamento com este antibiótico. 

As diferenças nos padrões de resistência aos antibióticos são discutidas mais 

detalhadamente no item 4.5. 
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4.4. Produção de Fatores de Virulência pelas Cepas Obtidas 

 

Com a finalidade de avaliar o potencial das cepas isoladas para colonizar e 

causar doença, estas foram analisadas para se determinar a sua capacidade de produzir 

alguns fatores de virulência. Os resultados obtidos desta análise estão mostrados na 

Tabela 8. Das cepas obtidas, todas produziram hemólise (α-hemólise, ver texto abaixo) 

e lipase, 90% produziram cápsula, 90% produziram lecitinase e 50% produziram 

protease. 

 

Tabela 8 - Produção dos fatores de virulência cápsula, protease, lipase, lecitinase e 

hemólise pelas cepas obtidas de V. vulnificus.  

Cepas Cápsula Protease Lipase Lecitinase α-Hemólise 
45 + + + + + 
50 + + + + + 
54 + - + + + 
55 + - + - + 
81 + + + + + 
115 + + + + + 
120 + - + + + 
123 + - + + + 
127 - + + + + 
128 + - + + + 

 

Como descrito na introdução, o V. vulnificus produz dois tipos de hemolisinas. O 

primeiro tipo se caracteriza pela produção de zonas de clareamento em torno das 

colônias (β-hemólise) quando crescidas em Agar sangue contendo eritrócitos de coelho 

ou humanos. Já o segundo tipo se caracteriza pela produção de colônias esverdeadas e 

mudança da cor do meio de cultura de vermelha para marrom (α-hemólise), quando 

crescidas em Agar sangue contendo eritrócitos de carneiro. Neste trabalho, como as 

cepas foram testadas em Agar sangue contendo eritrócitos de carneiro, apenas a 

produção do segundo tipo de hemolisina foi demonstrado. Entretanto, Chang et al. 
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(1997) observaram que todas as cepas testadas que produziram α-hemólise também 

produziam β-hemólise, porém o inverso não ocorria. Baseado nesta observação, todas as 

cepas avaliadas neste trabalho potencialmente podem produzir o outro tipo de 

hemolisina também, porém isto precisaria ser confirmado experimentalmente. 

Os resultados obtidos neste trabalho para a produção de hemolisina diferem dos 

obtidos por Rodrigues et al. (1992), por exemplo. Das 20 cepas analisadas por estes 

autores, nenhuma demonstrou atividade hemolítica. Porém eles concordam com os 

resultados obtidos por Moreno e Landgraf (1998) e Oliver et al. (1986) os quais 

relataram freqüências de cepas positivas para a produção de hemolisina iguais a 96,2 e 

100%, respectivamente. 

Um dos principais fatores que atuam na patogenicidade do V. vulnificus é a 

presença da cápsula. A cápsula auxilia este organismo, protegendo-o da fagocitose, 

aumentando assim a sua persistência dentro do organismo hospedeiro. A sua 

importância como um fator de virulência foi confirmada analisando-se a patogenicidade 

de mutantes que perderam a capacidade de produzi-la (Wright, et al., 1999). A presença 

da cápsula é determinada em laboratório, observando-se a morfologia das colônias de 

uma determinada linhagem, em meio sólido. As cepas que produzem cápsula, possuem 

uma coloração opaca, em oposição à coloração translúcida das cepas que não a 

produzem (Moreno e Landgraf, 1998). Neste trabalho, a porcentagem das cepas testadas 

que apresentaram produção de cápsula difere dos resultados encontrados por Moreno e 

Landgraf (1998), que observaram uma freqüência inferior (57,9%) nas suas cepas 

testadas. Entretanto apresenta um resultado similar ao encontrado por Rodrigues et al. 

(1992) e Wright et al. (1996), que obtiveram 100% de cepas produtoras de cápsula.  

Os resultados obtidos para a produção de protease caseinolítica diferem dos 

resultados obtidos por Moreno e Landgraf que observaram uma freqüência maior de 
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cepas produtoras de protease (99,2%). Rodrigues et al. (1992) observaram uma 

freqüência inferior (15%), mas estes autores não avaliaram a produção de protease 

caseinolítica. Estes autores avaliaram a produção de colagenase, que é uma protease 

com ação sobre o colágeno, o que pode ser a razão da diferença entre os seus resultados 

e os resultados deste trabalho. 

Em relação à produção de lecitinase, os resultados obtidos neste trabalho são 

similares aos resultados obtidos por Rodrigues et al. (1992) e Moreno e Landgraf 

(1998), que observaram uma freqüência de 100% de cepas produtoras desta enzima. 

Oliver et al. (1986), entretanto, obtiveram resultados distintos, observando a ausência de 

produção desta enzima pelas cepas analisadas. A freqüência de cepas produtoras de 

lipase neste trabalho foi similar à encontrada por Moreno e Landgraf (1998), que 

obtiveram 96,9% de cepas produtoras desta enzima. 

 

4.5. Análise Estatística da Caracterização das Cepas de V. vulnificus 

 

Para se determinar a existência de um padrão de distribuição dos fenótipos 

obtidos, em relação aos locais de coleta, amostras analisadas, datas de coleta e meios de 

isolamento, foi realizado o teste ANOSIM. As combinações de associações analisadas 

foram as seguintes: locais (amostras), amostras (meios de isolamento) e amostras 

(datas). 

 

Os resultados deste teste revelaram que não existem diferenças entre as cepas de 

nenhum dos três tipos de associações avaliadas. Este resultado pode ser interpretado de 

duas formas. Ou esta ausência de diferença seria em função de todas as cepas avaliadas 

apresentarem fenótipos similares, ou as cepas possuem fenótipos distintos, mas não 
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associados aos grupos estabelecidos (de diferentes locais, amostras, meios de 

isolamento ou datas de coleta). 

Para se determinar de que maneira as cepas se agrupam em função dos seus 

fenótipos, os dados de caracterização foram submetidos a uma análise de agrupamentos. 

Os resultados obtidos estão mostrados graficamente no dendograma da figura 2. 

 

Figura 5 – Dendograma formado pelas cepas de V. vulnificus, baseado na 

caracterização dos seus padrões de resistência a antibióticos e produção de fatores 

de virulência, mostrando o nível analisado. 

 

A princípio também se avaliou o agrupamento das cepas, considerando os 

antibiogramas e os fatores de virulência separadamente. Porém, nestes casos, os 

agrupamentos formados não foram muito claros, dificultando a sua interpretação. Por 

isso optou-se por realizar esta análise somente considerando todos os dados de 

caracterização.  
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A distribuição das cepas para cada grupo formado no nível analisado do 

dendograma, assim como as suas características referentes ao seu local de coleta, tipo de 

amostra de origem, meio de isolamento e data de coleta, estão mostradas na tabela 10.  

 

Tabela 9 – Distribuição das cepas de V. vulnificus para cada grupo obtido no nível 

analisado do dendograma da figura 2, e as suas características referentes ao seu 

local de coleta, data de coleta, amostra de origem e meio de isolamento. 

Cepa 
Grupos 

Formados 
Local Data Amostra Meio 

45 1 Canto Grande 21/11/01 C. gigas mCPC 
50 3 Canto Grande 21/11/01 P. perna mCPC 
54 4 Canto Grande 21/11/01 P. perna mCPC 
55 3 Canto Grande 21/11/01 Água mCPC 
81 4 Penha 31/01/02 P. perna mCPC 
115 2 Penha 10/04/02 P. perna TCBS 
120 3 Penha 17/04/02 Água mCPC 
123 3 Penha 17/04/02 Água mCPC 
127 4 Penha 17/04/02 Água TCBS 
128 1 Penha 17/04/02 Água TCBS 

 

No nível analisado, podem ser observados quatro grupos distintos, 1, 2, 3 e 4, 

formados por duas, uma, quatro e três cepas, respectivamente. Das quatro cepas de 

amostras de água do cultivo da Penha, do dia 17/04/02, duas foram isoladas do Agar 

mCPC (cepas 120 e 123), e compõem, juntamente com outras duas cepas, o grupo 3. As 

outras duas cepas, isoladas do Agar TCBS, fazem parte de grupos distintos (1 e 4, cepas 

128 e 127, respectivamente). Este resultado indica a existência de variação fenotípica 

nas cepas isoladas de meios de cultura diferentes. 

O grupo 2 é composto por apenas uma cepa (cepa 115), a única coletada no dia 

10/04/02 (de uma amostra de P. perna, do cultivo da Penha, do Agar TCBS), indicando 

uma variação temporal no fenótipo das cepas desta espécie. 
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As cepas do cultivo de Canto Grande ficaram separadas em 3 grupos, 1 (cepa 

45), 3 (cepas 50 e 55) e 4 (cepa 54), indicando a existência de variabilidade fenotípica 

em um mesmo local de coleta, em diferentes espécies de moluscos, em uma mesma 

espécie de molusco, e em uma mesma data amostral. 

Todas estas observações sugerem a existência de uma grande variabilidade 

fenotípica nas cepas analisadas. Este resultado é corroborado pelos resultados obtidos 

por Buchrieser et al. (1995) que, utilizando métodos distintos de caracterização 

(métodos moleculares), observaram a existência de uma grande diversidade em cepas do 

V. vulnificus, isoladas de uma mesma amostra. O isolamento e caracterização de novas 

cepas poderão subsidiar os resultados obtidos neste trabalho, ou revelar novos padrões 

não detectados. 

 

4.6. Outras Espécies Identificadas de Vibrio 

 

A seguir, é realizada uma discussão em relação às cepas das outras espécies de 

Vibrio detectadas neste trabalho, juntamente com uma breve revisão da literatura 

referente a cada uma destas espécies, com o intuito de demonstrar a relevância da sua 

ocorrência. 

 

4.6.1. Espécies patogênicas a humanos 

 

Nas tabelas 10, 11 e 12 estão mostradas as distribuições das outras espécies de 

Vibrio identificadas, para cada tipo de meio, amostra e local de coleta, respectivamente.  
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Tabela 10 – Distribuição das espécies identificadas de Vibrio no litoral de Santa 

Catarina, no período de 18/10/2001 a 04/09/2002, excluindo-se o V. vulnificus, em 

relação a cada tipo de meio de cultura utilizado para o isolamento. 

Espécie  TCBS mCPC 
V. aestuarianus 0 1 
V. alginolyticus 13 12 
V. anguillarium-like 0 2 
V. campbelli 7 11 
V. charchariae/V. harveyi 0 3 
V. cincinatiensis 1 3 
V. damsella 0 1 
V. logei 2 2 
V. mediterranei 0 2 
V. orientalis 2 8 
V. parahaemolyticus 11 3 
V. pelagius 2 0 1 
V. proteolyticus 0 1 
 

 

 

Tabela 11 – Distribuição das espécies identificadas de Vibrio no litoral de Santa 

Catarina, no período de 18/10/2001 a 04/09/2002, excluindo-se o V. vulnificus, em 

relação a cada tipo de amostra analisada. 

Espécie Água Marisco Ostra 
V. aestuarianus 1 0 0 
V. alginolyticus 12 9 4 
V. anguillarium-like 0 1 1 
V. campbelli 10 7 1 
V. charchariae/V. harveyi 0 3 0 
V. cincinatiensis 2 2 0 
V. damsella 0 1 0 
V. logei 3 1 0 
V. mediterranei 2 0 0 
V. orientalis 0 9 1 
V. parahaemolyticus 1 11 2 
V. pelagius 2 0 0 1 
V. proteolyticus 1 0 0 
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Tabela 12 – Distribuição das espécies identificadas de Vibrio no litoral de Santa 

Catarina, no período de 18/10/2001 a 04/09/2002, excluindo-se o V. vulnificus, em 

relação a cada local de amostragem. 

Espécie Penha Laranjeiras Canto Grande 
V. aestuarianus 1 0 0 
V. alginolyticus 10 4 11 
V. anguillarium-like 1 0 1 
V. campbelli 8 4 6 
V. charchariae/V. harveyi 0 0 1 
V. cincinatiensis 3 0 1 
V. damsella 0 0 1 
V. harveyi 1 0 1 
V. logei 4 0 0 
V. mediterranei 2 0 0 
V. orientalis 7 0 3 
V. parahaemolyticus 7 0 7 
V. pelagius 2 0 0 1 
V. proteolyticus 1 0 0 

 

O V. alginolyticus foi a segunda espécie com o maior número de cepas isoladas 

(25 cepas, tabela 1). Em relação ao meio de cultura utilizado, a maioria das suas cepas 

(52%) foi isolada do Agar TCBS, sendo mais comumente isolado das amostras de água 

do cultivo de Canto Grande. Esta espécie foi originalmente descrita como um biótipo da 

espécie V. parahaemolyticus, sendo posteriormente reconhecida como uma espécie 

distinta e recebido o seu nome por Sakazaki (Sakazaki, 1968 apud Farmer III & 

Hickman-Brenner, 1999). É comumente isolada em grandes densidades do ambiente 

marinho, muitas vezes sendo relatada como uma observação paralela em estudos 

dedicados primariamente ao V. parahaemolyticus. Em relação ao homem o V. 

alginolyticus é considerado levemente patogênico, ocorrendo como um patógeno 

oportunista em infecções bacterianas mistas extraintestinais (West, 1989). Em relação a 

organismos aquáticos, esta espécie pode causar doenças em peixes (Austin & Austin, 

1993), crustáceos e moluscos (Sainz et al., 1998). 



 45

Da espécie V. parahaemolyticus foram isoladas 14 cepas, a maioria tendo sido 

obtida com o Agar TCBS. As cepas obtidas foram na maioria das vezes, isoladas a 

partir de amostras de moluscos, normalmente da espécie P. perna, sendo que estas 

foram provenientes dos cultivos da Penha e de Canto Grande. O V. parahaemolyticus 

foi identificado pela primeira vez como um agente etiológico em 1950, em Osaka, 

Japão, em um surto de intoxicação alimentar, no qual 20 pessoas faleceram. Os 

sintomas de sua infecção são gastroenterite com náusea, cólicas abdominais e febre 

baixa. A doença é normalmente autolimitante, mas pode ser fatal. A patogenicidade das 

cepas apresenta uma boa correlação com um resultado positivo no teste de Kanagawa, 

no qual é testada a habilidade da cepa produzir hemolisina em um meio de cultura 

especial (Farmer III & Hickman-Brenner, 1999). O seu habitat é o ambiente marinho 

em geral, sendo encontrado em maiores densidades nos tratos digestivos de peixes e 

moluscos (West, 1989). No Brasil o V. parahaemolyticus tem sido isolado a partir da 

água do mar e alimentos marinhos como ostras, mariscos e caranguejos (Gelli et al., 

1979; Pereira, 1998; Castro-Silva, 2000). 

Da espécie V. furnissii apenas uma cepa foi obtida. Esta cepa foi isolada no Agar 

TCBS, de uma amostra de P. perna, do cultivo de Canto Grande. O V. furnissii, 

identificado em 1983 por Brenner, tem sido isolado de amostras clínicas e ambientais. 

Em amostras clínicas, esta espécie é normalmente isolada de pacientes com 

gastroenterite aguda, mas também já foi isolada a partir de um ferimento. Apesar disto, 

sua função como patógeno causador destas infecções é duvidosa, pois outros patógenos 

(V. parahaemolyticus, V. cholerae non O1, V. fluvialis, Salmonella e Plesiomonas) 

também foram isolados dos mesmos casos (West, 1989). No Brasil várias cepas foram 

isoladas de pacientes com diarréia (Magalhães et al., 1993). 
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Apenas uma cepa, isolada do Agar mCPC, de uma amostra de P. perna, do 

cultivo de Canto Grande, foi obtida da espécie V. damsella. Esta espécie, originalmente 

isolada por Love et al. (1981), causa infecções em ferimentos, em humanos, e lesões de 

pele em certos peixes marinhos. As infecções humanas ocorrem tipicamente em 

lacerações dos pés e membros, enquanto nadando ou manipulando peixes, sendo que 

pelo menos um caso fatal foi relatado (West, 1989). Além de peixes e amostras clínicas, 

esta espécie também foi isolada diretamente do ambiente marinho, de amostras de 

esgoto, de ostras, como também de amostras de água doce (West, 1989). 

Da espécie V. cincinnatiensis foram isoladas 4 cepas, 1 em Agar TCBS e 3 em 

Agar mCPC. Metade das cepas foi proveniente de amostras de água, e outra metade foi 

proveniente de amostras de P. perna, sendo 3 cepas obtidas do cultivo da Penha e 1 

cepa obtida do cultivo de Canto Grande. Esta é uma espécie da qual se conhece muito 

pouco. Foi descrita inicialmente por Brayton et al. (1986) de um caso de bacteremia e 

meningite, de uma pessoa aparentemente não exposta a alimentos marinhos ou à água 

do mar. Também foi isolada a partir de casos humanos de enterite e de um feto bovino 

(Wuthe et al., 1993). No ambiente, já foi detectada em amostras de água (Heidelberg et 

al., 2002a), de zooplâncton (Heidelberg et al., 2002b), de ostras, de rotíferos, de 

camarões afetados por doenças e peixes (Thompson, et al., 2001). No Brasil foram 

isoladas duas cepas por Pereira (1998). 

Três cepas obtidas foram identificadas como pertencendo a espécie V. 

carchariae/V. harveyi. Recentemente Gauger & Gómez-Chiarri (2002) comprovaram a 

suspeita de que estas duas espécies são na verdade um sinônimo. Estas cepas foram 

isoladas dos cultivos de Canto Grande e Penha, de amostras de P. perna, a partir do 

Agar mCPC. Esta espécie foi isolada inicialmente a partir de um tubarão que morreu em 

cativeiro e amostras de água. Posteriormente foi isolado de um espécime clínico 
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humano, de um ferimento ocasionado por uma mordida de tubarão. Também foi 

identificado como um agente causador de infecções em outras espécies de peixes (Yii et 

al., 1997; Soffientino, et al., 1999) e moluscos da espécie Haliotis tuberculata (Nicolas 

et al., 2002). Outros relatos de isolamentos desta espécie compreendem cepas obtidas de 

um tanque de produção de larvas de camarão (Otta, S. K. et al., 2001) e 50 cepas 

isoladas de ostras e mexilhões por Pereira (1998), sendo este, até agora, o único relato 

da ocorrência desta espécie para o Brasil. 

 

4.6.2. Espécies não patogênicas a humanos 

 

A maioria das espécies do gênero Vibrio são na verdade não patogênicas ao 

homem. Algumas destas espécies podem causar doenças em organismos aquáticos, mas 

a maioria faz parte da flora bacteriana natural do ambiente marinho, atuando na 

mineralização da matéria orgânica. A seguir as espécies detectadas deste grupo são 

discutidas. 

O V. campbelli, foi a terceira espécie mais freqüentemente isolada neste 

trabalho. No total foram isoladas 18 cepas, estando distribuídas de acordo com o meio 

de isolamento, local de coleta e tipo de amostra, como mostrado nas tabelas 10, 11 e 12.  

Esta espécie foi descrita pela primeira vez por Baumann et al. (1971) como 

Beneckea campbelli. Estes autores analisaram 60 cepas de V. campbelli, isoladas de 

amostras de água oceânica, observando uma grande variação fenotípica. 

Digles et al. (2000) estudaram as espécies de Vibrio associadas à mortalidade em 

larvas de peixes. Das 2 espécies encontradas, os autores detectaram alguns variantes do 

V. campbelli, que diferiam da descrição original desta espécie na produção da enzima 

arginina dihidrolase, produzida por estas cepas. De acordo com estes autores, a função 
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das cepas de V. campbelli como patógenos é incerta, visto que esta espécie constituí um 

importante componente da microflora intestinal dos peixes estudados. Esta espécie 

estaria atuando como um patógeno oportunista. Hameed et al. (1996) isolaram diversas 

cepas de Vibrio, similares ao V. campbelli, que eram patogênicas para o camarão 

Penaeus indicus. Entretanto estas cepas diferiam da descrição do V. campbelli em vários 

testes bioquímicos. 

Dez cepas isoladas foram identificadas como pertencendo à espécie V. 

orientalis. Esta espécie foi originalmente descrita em 1983 por Yang et al., os quais a 

isolaram de amostras de água e camarão da costa da China. Possui a capacidade de 

produzir bioluminescência, assim como outras espécies do gênero Vibrio, mas cepas 

não bioluminescentes provavelmente também existam. As cepas isoladas neste trabalho 

não foram examinadas para se determinar esta característica. 

Existem poucos relatos de isolamento de cepas desta espécie. Além das cepas 

isoladas pelos autores que descreveram a espécie e o presente trabalho, o V. orientalis 

foi isolado apenas de amostras de um reservatório de água de aquários marinhos 

(Blanch et al., 2001). 

A espécie V. logei foi representada por 4 cepas, todas isoladas do cultivo do 

município de Penha, de amostras de água e marisco. Esta espécie também pertence ao 

grupo das espécies produtoras de bioluminescência, e foi descrita originalmente por  

Bang et al. (1978 apud Farmer III & Hickman-Brenner, 1999). Já foi isolada de lesões 

no exoesqueleto de caranguejos, do conteúdo estomacal de peixes, de sedimentos 

marinhos, de moluscos, de amostras de água e do órgão luminoso de lulas (Baumann & 

Baumann, 1981 apud Farmer III & Hickman-Brenner, 1999; Venkateswaran et al., 

1989; Urakawa et al., 1999; Fidopiastis et al., 1998) 
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Duas cepas, isoladas de amostras de moluscos, foram identificadas  como 

variantes da espécie V. anguillarium (V. anguillarum-like), como definido por Alsina e 

Blanch, 1994a e 1994b. Cepas variantes da espécie patogênica de peixes e moluscos V. 

anguillarum são freqüentemente isoladas, pois, como relatado por Farmer III & 

Hickman-Brenner (1999) esta espécie pode variar consideravelmente em suas 

propriedades fenotípicas. Várias cepas deste tipo foram caracterizadas por Pazos et al. 

(1993), as quais também apresentavam virulência em relação à truta arco-íris. 

Da espécie V. mediterranei também foram isoladas duas cepas, ambas de 

amostras de água, do cultivo da Penha. Esta espécie foi inicialmente isolada de amostras 

de plâncton, água e sedimentos por Pujalte & Gray (1986, apud Farmer III & Hickman-

Brenner, 1999). Foi isolada posteriormente de amostras do peixe Sparus sarba, do 

molusco Ruditapes philippinarum e de aquários marinhos (Li et al., 1999; Castro et al., 

2002; Blanch et al., 2001). 

As espécies V. proteolyticus e V. aestuarianus, ambas isoladas de amostras de 

água do cultivo da Penha, e V. pelagius biotipo 2, isolada de uma amostra de C. gigas 

do cultivo de Canto Grande, foram representadas por apenas 1 cepa cada. Estas espécies 

já foram isoladas de amostras de água, mexilhões e crustáceos, mas os relatos da sua 

ocorrência são escassos (Farmer III & Hickman-Brenner, 1999). 
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5. Conclusões 

 

• O V. vulnificus ocorre em altas densidades nos locais de cultivo do litoral de Santa 

Catarina amostrados, sendo estas densidades as maiores já relatadas no nosso país; 

• O meio de isolamento mCPC provou ser o mais eficiente no isolamento do Vibrio 

vulnificus, tendo sido responsável pelo isolamento de 80,77% das cepas. Este 

resultado demonstrou a grande importância da utilização de um meio seletivo na 

análise deste organismo. 

• As densidades do V. vulnificus nos moluscos são influenciadas positivamente pela 

temperatura, que provavelmente atua na taxa de filtração dos moluscos, resultando 

em maiores densidades em períodos mais quentes, e menores em períodos mais 

frios; 

• Variações nos valores de salinidade não exerceram influência sobre as densidades 

do V. vulnificus, uma vez que estes valores eram superiores ao limite ótimo para 

esta espécie; 

• Dos oito antibióticos testados, a tetraciclina, a gentamicina, a eritromicina e a 

cefalotina foram os que apresentaram poder discriminatório. Estes antibióticos 

poderiam ser úteis na diferenciação de cepas do V. vulnificus; 

• Os antibióticos cloranfenicol, ácido nalidíxico e imipenem são os mais indicados 

para o tratamento de infecções causadas pelo V. vulnificus, quando considerada a 

sensibilidade das cepas isoladas deste organismo á estes quimioterápicos; 

• As cepas caracterizadas possuem um grande potencial patogênico, visto que 90% 

e 100% destas cepas, respectivamente, demonstraram produção de cápsula e 

hemolisina que são os principais fatores de virulência desta espécie. Além disto, a 
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maioria das cepas demonstrou produção de enzimas que auxiliariam na entrada e 

colonização do corpo humano; 

• As cepas caracterizadas fenotipicamente apresentaram uma grande variabilidade, 

estando esta variabilidade presente mesmo em uma mesma amostra, de um 

mesmo local e data de coleta; 

• Outras espécies patogênicas e potencialmente patogênicas foram isoladas e 

identificadas. Mas estudos adicionais devem ser realizados para que se obtenha a 

real significância destas espécies no estado. 

• Cepas foram isoladas com o potencial de pertencerem a espécies ainda não 

descritas do gênero Vibrio. Mas para que se tenha um resultado definitivo, outros 

métodos de análise (métodos moleculares, por exemplo) devem ser empregados. 
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7. Anexos 

 

7.1. Formulação dos Meios de Cultura e Soluções Utilizadas no Trabalho 

 

Exceto para os meios ou soluções indicadas, todos os meios devem ser 

autoclavados a 121ºC, por 20 minutos. 

 

Solução Salina Tamponada (Phosphate Buffer Saline, PBS). 

NaCl 7.650 g 

Na2HPO4, anidro 0.724 g 

KH2PO4 0.210 g 

Água destilada 1L 

 

Água Peptonada Alcalina (Alkaline Peptone Water, APW) 

Peptona 10 g 

NaCl 10 g 

Água Destilada 1L 

 

Agar Tiosulfato Citrato Sais Biliares Sucrose (Thiosulfate Citrate Bile Salts 

Sucrose, TCBS) 

Extrato de Levedura 5 g Oxgall 5 g 

Peptona 10 g NaCl 10 g 

Sucrose 20 g Citrato Férrico 1 g 

Tiosulfato de Södio*5H2O 10 g Azul de Bromotimol O.04 g 

Citrato de Sódio*2H2O 10 g Azul de Tinol 0.04 g 

Sodium cholate 3 g Agar  15 g 

Água Destilada 1L 
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Não necessita autoclavar. 

 

Agar Cellobiose Polimixina B Colistina modificado (Modified Cellobiose-

Polymyxin B-Colistin (mCPC) Agar) 

Solução 1: 

Peptona 10 g 

Extrato de Carne 5 g 

NaCl 20 g 

Solução de Corantes, concentrada 1000 X 1 ml 

Agar 15 g 

Água Destilada 900 ml 

 

Ajustar para o pH de 7,6. Aqueça para dissolver o Agar e esfrie até 45-55ºC. 

 

Solução de Corantes, concentrada 1000 X: 

Azul de Bromotimol 4.0 g 

Vermelho de Cresol 4.0 g 

Etanol 95% 100 ml 

 

Solução 2: 

Celobiose 10 g 

Colistina 400,000 unidades 

Polimixina B 100,000 unidades 

Água Destilada 100 ml 

 

Adicione a solução 2 à solução 1, misture e verta em placas de Petri estéreis. 

Este meio, como o Agar TCBS é altamente inibitório, não necessitando de 

autoclavação. 
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Agar Nutriente (para os testes de halofilismo, produção de protease e produção 

de lípase) 

Extrato de Carne 3 g 

Peptona 5 g 

Água Destilada 1L 

 

Para o teste de halofilismo acrescentas NaCl na concentração a ser testada (6, 8 

ou 10%). Para o teste de produção de protease, adicionar volumes iguais de leite 

desnatado autoclavado e Agar Nutriente a uma concentração dobrada. Para o teste de 

produção de lípase, adicionar 0,01% de CaCl2.H2O e, após esterilização, adicionar 

Tween 40, 60 ou 80 (autoclavado), a fim de se obter uma concentração final de 1%. 

 

Agar Tríptico de Soja (Tripticase Soy Agar) 

Trpticase Peptona 15 g 

Phytona peptone 5 g 

NaCl 5 g 

Agar 15 g 

Água Destilada 1L 

 

Meio SIM 

Caseína Digerida Pancreaticamente 20.0 g 

Extrato de Carne 6.1 g 

Sulfato de Amônio Ferroso 0.2 g 

Tiosulfato de Sódio 0.2 g 

Agar 3.5 g 

Água Destilada 1L 
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Meio Três Açucares e Ferro (Triple Sugar Iron, TSI) 

Polipeptona 20 g 

NaCl 5 g 

Lactose 10 g 

Sucrose 10 g 

Glucose 1 g 

Sulfato de Amônio Ferroso 0.2 g 

Tiosulfato de Sódio 0.2 g 

Vermelho de Fenol 0.025 g 

Agar 13 g 

Água Destilada 1L 

 

Caldo Púrpura de Bromocresol (Bromocresol Purple Broth) 

Peptona 10 g 

Extrato de Carne 3 g 

NaCl 5 g 

Púpura de Bromocresol 0.04 g 

Água Destilada 1L 

 

Esterilizar este meio basal em autoclave a 121ºC, por 10 minutos. Após a 

autoclavação, adicionar o carboidrato a ser testado, em solução esterilizada por filtração, 

a fim de se obter uma concentração final de 1%. 

 

Caldo Mr-VP 

Água Petona Tamponada Desidratada 7 g 

Glucose 5 g 
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K2HP04 5 g 

Água Destilada 1L 

 

Meio Basal para Descarboxilação de Aminoácidos Segundo Moeller 

Peptona 5 g 

Extrato de Levedura 3 g 

Glucose 1 g 

Púpura de Bromocresol 0.02 g 

Água Destilada 1L 

 

Adicionar 5 gramas do aminoácido a ser testada, e autoclavar a 121ºC, por 10 

minutos. 

 

Agar Lisina Ferro (Lysine Iron Agar, LIA) 

Peptona 5 g 

Extrato de Levedura 3 g 

Glucose 1 g 

L-Lysine  10 g 

Citrato de Amônio Ferroso 0.5 g 

Tiosulfato de Sódio 0.04 g 

Púpura de Bromocresol 0.02 g 

Agar 15 g 

Água Destilada 1L 

 

Agar Gelatina 

Peptona 4 g 

Extrato de Levedura 1 g 
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Gelatina 15 g 

Agar 15 g 

Água Destilada 1L 

 

Caldo Uréia 

Uréia 20 g 

Extrato de Levedura 0.1 g 

Na2HPO4 9.5 g 

K2HPO4 9.1 g 

Vermelho de Fenol 0.01 g 

Água Destilada 1L 

 

Esterilizar por Filtração. 

 

Infusão de Cérebro e Coração (Brain Heart Infusion, BHI) 

Infusão de Cérebro 200 g 

Infusão de Coração 250 g 

Proteose Petona 10 g 

NaCl 5 g 

Na2HPO4 2.5 g 

Dextrose 2.0 g 

Água Destilada 1L 

 

Para a obtenção do meio sólido, adicionar 15 g de agar por litro. 

 

Agar Muller-Hinton 

Infusão de Carne 300 g 
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Acidicase Peptona 17.5 g 

Amido 1.5 g 

Agar 17 g 

Água Destilada 1L 

 

Citrato de Simmons 

Citrato de Sódio 2 g 

NaCl 5 g 

K2HPO4 1 g 

NH4H2PO4 1 g 

MgSO4 0.2 g 

Azul de Bromotimol 0.08 g 

Agar 15 g 

Água Destilada 1L 

 

Agar Gema de Ovo (para a produção de lecitinase) 

Peptona 20 g 

Na2HPO4 2,5 g 

NaCl 1 g 

MgSO4, solução 0,5% 0,1 ml 

Glucose 1 g 

Agar 12,5 g 

Água Destilada 500 ml 

 

Após a autoclavação adicione uma gema de ovo, misture e verta em placas de 

Petri. 

 

ONPG (o-Nitrophenyl-D-galactoside) 
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Solução de Fosfato Monossódico 1 M, pH 7,0 

NaH2PO4 H20 6.9 g 

Água Destilada 45 ml 

Solução de NaOH, 30% 3 ml 

 

Solução de ONPG, 0,0133 M 

ONPG 80 mg 

Água Destilada, 37°C 15 ml 

Solução de Fosfato Monossódico, 1.0 M, pH 7 5 ml 

 

Armazenar em refrigerador (4ºC). 

 


