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    Aeromonas são bactérias pertencentes à família Aeromonadaceae, as quais 

apresentam-se como bacilos Gram negativos, anaeróbios facultativos, geralmente 

móveis. Entre as espécies, A. salmonicida é definida como um patógeno de peixes 

e répteis, muito estudada em função das doenças provocadas em cardumes de 

peixes e principalmente em função da sanidade de criadouros, onde se tem o 

objetivo de comercializar a carne destes animais. 

 

    Sendo assim, o objetivo do projeto foi estudar a formação de biofilme de A. 

salmonicida isoladas de água doce da região de Campinas-SP, sobre escamas de 

peixe, de forma a analisar estruturas tridimensionais através de técnicas de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

    Afim de padronizar as técnicas de isolamento e identificação bioquímica de A. 

salmonicida os estoques de amostras (27 amostras) vindas do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto – USP e a amostra de A. Salmonicida vinda da Fac. de 

Saúde Pública – USP/ SP, foram utilizadas como padrão do estudo. Realizou-se 

diversos testes bioquímicos e, com aquelas amostras que apresentaram os 

resultados compatíveis com os resultados esperados para a espécie em questão 

realizou-se o PCR. 

 

    Por fim, fez-se o cultivo das amostras (4 amostras: A. Salmonicida – AS, 

amostra do HC – HC11, A. caviae – AC e E. coli – J96) em escama de peixe e 

fixação para observação no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). 

    Com a série bioquímica e o teste em célula, 14 amostras do HC de Ribeirão 

Preto – USP mostraram resultados  compatíveis aos resultados esperados para a 

espécie em questão, estes resultados foram comparados com a amostra padrão 

de A. salmonicida.  

 

     

 Tabela 1: Resultados da série bioquímica obtidos com as amostras do HC e padrão 

Aeromonas salmonicida. 

 

    Aderência e a formação de biofilme das amostras de bactérias foram realizadas 

sobre escama de peixe e analisada a morfologia através de Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV), utilizando as amostras A. salmonicida (AS e HC 11), 

Aeromonas caviae (AC) e E. coli uropatogênica (J96).  

    

    Na figura 1 (amostra controle A. salmonicida - AS), observa-se um alto 

crescimento bacteriano e na figura 2 (amostra controle AS) é possível observar 

perfeitamente as tramas do biofilme formado. A amostra J96 (E. coli) também 

apresentou formação de biofilme, já na figura 5 (amostra HC11) observa-se um 

baixo crescimento bacteriano no lado de cima (liso) da escama (à esquerda) e um 

alto crescimento bacteriano no lado de baixo da escama (à direita), porém, não há 

formação de biofilme, essas bactérias apenas cresceram sob a escama, mas não 

aderiram.  

Figura 1: Visão panorâmica da amostra padrão de 

A. salmonicida (AS). 

 

Figura 2: Biofilme formado pela amostra padrão de A. 
salmonicida (AS). 
 

Figura 3: Biofilme formado pela amostra de A. caviae 
(AC). 
 

Figura 4: Biofilme formado pela amostra padrão de E. coli 
(J96). 
 

Figura 5: Crescimento bacteriano da amostra HC 11. 
 

    Foram identificadas, bioquimicamente 14 A. salomonicida dentre as 27 

amostras bacterianas isoladas no Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto, 

USP. No entanto, não foi possível identificá-las molecularmente devido a 

dificuldades encontradas na realização do PCR e na extração de DNA. 

  

    Já na etapa final do projeto observou-se que A. salmonicida, realmente adere 

na escama, não só ela como a outra espécie, A. caviae também mostrou 

aderência. Já a amostra HC11, identificada bioquimicamente como Aeromonas 

não mostrou esse tipo de comportamento, ela apenas cresceu sobre a escama. 

E a amostra de E. coli (J96), além de aderir em células também adere em 

escama de peixe. 
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