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Introdução
A piscicultura é um tipo de exploração animal 

que vem se tornando cada vez mais importante como 
fonte de proteínas para o consumo humano 
(CHAMMAS, 1997)[1]. Os cultivos de tilápia se 
intensificaram particularmente no Nordeste e Sudeste 
do país, aumentando de 35 para 68 mil toneladas em 
2005. A produção mundial de tilápias cultivadas 
ultrapassou 2 milhões de toneladas, sendo que a tilápia 
do Nilo, sozinha, respondeu pela oferta de 1,7 milhão 
de toneladas em 2005. O Brasil é hoje o 6º maior 
produtor de tilápia cultivada no mundo. No ano de 
2005, a China era o maior produtor, com cerca de 980 
mil toneladas (KUBITZA, 2007)[2].

Dentre as diversas enfermidades de origem 
bacteriana que pode acometer a tilápia, destaca-se a 
columnariose, que é causada por bactérias oportunistas 
da espécie  Flavobacterium columnare, que causa um 
sério problema de saúde animal nos diferentes sistemas 
de produção, devido às elevadas taxas de mortalidade 
que provoca, fazendo com que muitos piscicultores 
desistam dessa atividade (GEORGIADIS et al., 
2001)[3].

No Brasil, a tilápia do Nilo (Oerochromis 
niloticus) é o peixe de água doce preferencialmente 
cultivado, sendo popular no Nordeste, onde são 
desconhecidos os agentes etiológicos das bacterioses 
presentes nos cultivos desta espécie, especificamente 
em Pernambuco. Além da importância de diagnósticos 
na produção piscícola e da existência de poucos 
trabalhos referentes à ocorrência de bacterioses na 
tilápia, no Nordeste e no Brasil.

Objetivou-se determinar a ocorrência de 
flavobactéria em associação com enfermidades de 
tilápia cultivadas em Pernambuco, analisando amostras 
de órgãos de tilapias em relação ao Flavobacterium spp 

Material e métodos

Foram coletadas tilápias doentes, de cultivos 
em diversas propriedades do estado de Pernambuco, no 
verão (período de estio) e no inverno (período 
chuvoso), totalizando 70 amostras. Os peixes foram 
transportados vivos para o Laboratório de Sanidade de 
Animais Aquáticos (LASAq) da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), onde foram
examinados. No laboratório, os peixes foram sedados e 
posteriormente examinados quanto ao aspecto físico e 
necropsiados. As alterações macroscópicas foram 
anotadas e procedidas as coletas do material para os 
exames bacteriológicos (rim, encéfalo, fígado e 
brânquia). 

Os peixes foram avaliados quanto ao seu 
aspecto morfológico, observando-se os olhos (reflexo 
ocular, posicionamento, retração ou protusão do 
globo), a pele (muco, injúrias, hemorragias, abscessos, 
úlceras, edemas, cicatrizes, descoloração e formação de 
nódulos), nadadeiras (malformações, injurias, necrose, 
inflamações, cicatrizes, perda de fios), linha lateral 
(bifurcações e deformidades). A musculatura foi 
observada quanto à consistência e forma. Cabeça e 
boca foram examinadas quanto à presença de 
inflamações, perfurações, cicatrizes, formações calosas, 
saliências, depressões ou malformações. As guelras 
serão examinadas (aumento de secreção do muco, 
edemas, sangramentos, descolorações, necrose, 
descamação, cicatrizes, malformações). A região 
abdominal foi pressionada e examinada quanto a sua 
consistência para determinar a presença ou não de 
resíduos de alimento.(SHAPERCLAÜS, 1992)[4].

Os peixes foram anestesiados com benzocaína 
(100 mg/L) e eutanásiados através da secção medular.
Procedeu-se a necrópsia com    abertura    lateral    
esquerda   e    após   a observação de quaisquer 
alterações nos orgãos
internos quanto a coloração, tamanho, aspecto e 
presença de líquidos foram coletadas amostras de 



fígado, rim, encéfalo e brânquia com o uso de 
instrumentos esterelizados ou alça de platina estéril.

A. Análises bacteriológicas
Foram coletados e analisados fragmentos de 

cérebro, rim, fígado e brânquias para o isolamento e 
identificação de Flavobacterium spp., de peixes vivos 
ou moribundos. Após o sacrificio destes, foram as 
amostras foram coletadas, sob condições assépticas. Os 
instrumentos cirúrgicos utilizados para remover o 
inóculo foram esterilizados após cada coleta. Os 
microrganismos do gênero Flavobacterium spp. foram 
pesquisados a partir de amostras em APA e plaqueada 
em Ágar Hsu-Shotts com sulfato de neomicina, 
incubando-se a 28oC por 5 a 7 dias. A identificação foi 
feita através de provas bioquímicas convencionais 
(teste de motilidade, VP, VM, produção de indol, 
arginina dihidrolase, lisina descarboxilase, ornitina 
descarboxilase, produção de gás, prova da oxidase e da 
catalase) e através das características morfo-tintoriais 
com a coloração de Gram.

Resultados e Discussão
        Em 70 amostras analisadas, coletadas de diversos 
municípios, foram isoladas 315 bactérias suspeitas de 
Flavobacterium spp., que foram posteriormente 
submetidas à provas bioquímicas. Outras espécies de 
bactérias presentes nos órgãos examinados dificultaram 
a associação dos sinais macroscópicos com a 
ocorrência do microrganismo alvo. As alterações 
macroscópicas encontradas na amostra positiva foram 
presença de lesões ulcerativas nas brânquias e pontos 
hemorrágicos nas nadadeiras, condizentes com as 
relatadas na literatura, em animais com columnariose.

A columnariose é primariamente uma doença 
de pele. Ocorrem erosões nas brânquias, que 
rapidamente evoluem para úlceras e lesões mais 
severas. Este agente é difícil de ser isolado em 
laboratório e o diagnóstico é baseado no exame 
microscópico do material fresco das lesões da pele e 
das brânquias (NOGA, 1995[5]; FIGUEREDO et 
al,2005[6]). Embora nesta pesquisa não tenha sido 
realizado o exame a fresco do material recolhido das 
lesões, a amostra positiva mostrou lesões ulcerativas 
nas brânquias e pontos hemorrágicos na nadadeira, 
achados similares aos relatados por este autor.

Farmer (2004)[7] afirmou que o 
Flavobacterium é de difícil isolamento devido à falta 
de meios de cultura específicos e outras bactérias que 
crescem juntamente com o agente. No presente 
trabalho, embora tenham sido coligados 315 isolados 
apenas um apresentou positividade para este agente, o 
que demonstra a dificuldade citada. No exame 
bacteriológico direto dos materiais corados pelo 
método de Gram foram verificados bacilos Gram-
negativos em associação com bacilos Gram-positivos, 
corroborando com este autor nestes aspectos.

Brown (1993)[8] descreveu em sua obra 
algumas lesões cutâneas envolvendo áreas erodidas 
sendo colonizadas rapidamente pela Flavobacterium e 
formando placas brancas em alto relevo. Moeller Jr. 
(2001)[9] verificou que as lesões causadas por 
Flavobacterium, normalmente aparecem como pontos 
brancos na nadadeira caudal e progride até a cabeça 
além de erosões severas na nadadeira caudal e anal. 
Apesar de se ter observado diversas lesões nos órgãos 
examinados, cujos índices são apresentados nas 
Tabelas 1 e 2, lesões patognomônicas para 
columnariose, como  áreas brancas sobre a pele, no 
presente trabalho não foi identificada Flavobacterium, 
embora tenham sido observadas lesões ulcerativas nas 
brânquias.
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Tabela 1 – Índice de lesões observadas em tilápias cultivadas em Pernambuco no período de estio.

Órgãos examinados
Cidades Olhos Brânquias Nadadeiras Opérculo

Jaqueira/PE 80% normais 40% normais 20% normais 20% normais

Cortes/PE 100% normais 20% normais 20% normais 100% com lesões

Ipojuca/PE 80% normais 40% normais 20% normais 60% normais

Pombos/PE
33,3% normais 66,6% 

normais
100% com lesões 100% com lesões

Petrolândia/P
E

66,6% normais 66,6% 
normais

100% com lesões 100% normais

Moreno/PE 100% normais 100% normais 20% normais 20% normais

Jatobá/PE 100% com lesões 100% normais 50% normais 100% normais

Tabela 2 – Índice de lesões observadas em tilápias cultivadas em Pernambuco no período chuvoso.

Órgãos examinados
Cidades Olhos Brânquias Nadadeiras Opérculo

Jaqueira/PE
80% normais 100% 

normais
60% normais 100% 

normais

Cortes/PE
100% 

normais
80% normais 100% com lesões

40% normais

Ipojuca/PE
100% 
normais

100% 
normais

20% normais 80% normais

Pombos/PE 40% normais
60% normais

100% com lesões
100% 

normais

Petrolândia/P
E

20% normais 20% normais 60% normais 60% normais

Moreno/PE
100% 

normais
100% 

normais
40% normais

80% normais

Jatobá/PE
100% 

normais
80% normais 20% normais 60% normais


