
Não foi observada mortalidade em nenhum dos grupos

experimentais. Os sinais clínicos envolveram anorexia até

cinco dias pós-infecção (dpi) e a partir do nono dpi nos

grupos infectados por Chryseobacterium sp. e

Chromobacterium sp., respectivamente, além de flutuações

entre anorexia, hiporexia e normorexia até o sétimo dpi e a

partir do 14º dpi para os grupos infectados com A. jandaei e

E. meningoseptica, respectivamente. Na necropsia, um

tambaqui do grupo infectado por A. jandaei apresentou

acúmulo de gás e enegrecimento na porção anterior do

intestino, enquanto que dois peixes do grupo infectado por

E. tarda apresentaram pontos esbranquiçados no fígado, rim

e baço, além de esplenomegalia em um animal. O

reisolamento bacteriano foi registrado para tambaquis dos

grupos infectados por E. tarda (83,4%) e A. jandaei

(16,7%).
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Tambaqui (Colossoma macropomum) é a espécie nativa

mais cultivada no país. O cultivo expõe o peixe a condições

estressantes inerentes a qualquer sistema de produção

animal, induzindo a imunossupressão. Essa circunstância

predispõe o organismo cultivado à invasão por agentes

patogênicos. Atualmente, Aeromonas hydrophila é a única

bactéria comprovadamente patogênica para tambaqui.

Avaliar a suscetibilidade de tambaqui a Aeromonas jandaei

(AJ), Lactococcus garvieae (LG), Chryseobacterium sp.

(CS), Plesiomonas shigelloides (PS), Edwardsiella tarda

(ET), Chromobacterium sp. (CM), Elizabethkingia

meningoseptica (EM) e Citrobacter freundii (CF) através

do ensaio de Postulado de Koch.

Por fim, concluímos que as interações de tambaqui com

Chryseobacterium sp., P. shigelloides, Chromobacterium

sp., E. meningoseptica, C. freundii e L. garvieae não

cumpriram o postulado de Koch. Enquanto isso, a

patogenicidade de E. tarda e A. jandaei ao tambaqui será

posteriormente investigada sob o aspecto histopatológico.
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Figura 1 - Achados de necropsia encontrados em juvenis de tambaqui (C. macropomum)

infectados experimentalmente com Aeromonas jandaei (A) e Edwardsiella tarda (B e C).

Acúmulo de gás e enegrecimento na porção anterior do intestino (chave)(A) e áreas multifocais a

coalescentes levemente esbranquiçadas arredondadas e milimétricas (setas brancas) por toda a

superfície e ao corte de baço (B) e rim (C).
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